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سخنان جهانگیری اهانت به شعور جامعه بود
سخنان  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  استاد 
اخیر جهانگیری اهانت به شعور مردم بود، گفت: بدترین میراث 

جهانگیری، بی اعتمادی جامعه به دولت است.
محمدصادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در 
گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به صحبت های معاون اول رئیس 
جمهور در کالب هاوس اظهار داشت: آقای جهانگیری با این نحوه 
سخن گفتنشان ظلمی به مردم کردند که در برابر ظلم هایی که 
در این ۸ سال از طرف وی و دولت به مردم شد، خیلی بزرگتر بود.

وی عنوان کرد: ایشان با این نحوه سخن گفتن به فهم مردم 
اهانت کرد و برداشتش این بود که مردم هم مانند حامیان وی بهره 
هوشی پایینی دارند و به همین خاطر به نحوی سخن گفتند که 
گویی دارند با حامیان خود سخن می گویند؛ در صورتی که نمی دانند 
و هنوز ملت ایران را نشناختند که بسیار داناتر، فهیم تر و هوشمندتر 

از اطرافیان و حامیان آقای جهانگیری هستند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: وی به نحوی سخن 
گفت که لیاقت خودشان بود و اهانتی به مردم کردند که مستحق 
این اهانت خودشان بودند و مردم را بسیار نادان فرض کردند. ما از 
آقای جهانگیری توقع نداشتیم بابت همه سختی ها، فشارها، مرارت 
های تحمیل شده به مردم از آنها عذرخواهی کند و می دانستیم 
مغرورتر و خوشیفته تر از آن هستند که بخواهند از مردم عذرخواهی 

کنند.
کوشکی ادامه داد: واقعیت این است که این مدل سخن گفتن 
توهین به شعور مردم است و مردم در انتخابات پیش رو به این 
صحبت ها پاسخ خواهند داد. نکته دیگر این است که اگر دولتی 
که آقای جهانگیری ۸ سال معاون اولش بود، کوچکترین موفقیتی 
داشت نیاز به اینگونه سخن گفتن نبود و خود مردم بهترین قاضی 
بودند و از آنها حمایت می کردند. مردم می بینند این دولت با کوهی 
از ادعا، در حد زاییدن موش هم نتوانست دردی از دردهای مردم دوا 

کند بلکه به دردهای آنها بسیار افزود.
وی تصریح کرد: در دولتی با چنین عملکردی، طبیعی بود که 
اینگونه سخن بگوید. اگر دولت ایشان دولت خدمتگزار و مفیدی بود 
قطعا نیازی به چنین ادبیاتی نداشت و می توانست صمیمانه، صادقانه 

و مودب تر با مردم سخن بگوید.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: بخش اعظمی 

از مشکالتی که آقای جهانگیری و دولت با تصمیمات خود به وجود 
آوردند هیچ وقت جبران نمی شود. در این مدت هزاران خانواده ای 
که بخاطر بحران هایی که ایجاد شد از هم پاشیدند، کسانی که 
بعد از ماجرای بورس به خودسوزی و خودکشی رسیدند، هزاران 
تولیدکننده ای که دچار یاس و ناامیدی کامل شدند، را چگونه 
می توان جبران کرد؟ این انگیزه ها و امیدهای به فنا رفته چگونه 

و در چند سال قابل جبران است؟
کوشکی اضافه کرد: برگرداندن جان به کشته شده های بحران 
بنزین چگونه قابل جبران است و چند سال طول می کشد آنها 
زنده شوند؟ اصال اینکه چند سال طول می کشد فجایع آقای 
جهانگیری و دوستانشان مرتفع و جبران شود. اعتماد مردم به 
نظام و حاکمیت و جمهوری اسالمی را به شدت سست کردند، 
چه اندازه طول می کشد اینها جبران شود؟ اعتبار کشور را در عرصه 
سیاست خارجی با پذیرش تحقیرآمیزترین برنامه ها مانند برجام و 
... به حداقل ممکن رساندند و کشور را در سطح عربستان و پایین تر 

از عرصه جهانی قرار دادند.
وی بیان کرد: آبرو و اقتداری که جمهوری اسالمی با خون 
فرزندان پاکش به دست آورده بود به حراج گذاشتند و کاری کردند 
که در حوزه سیاست خارجی توهین هایی به ایران شود که تا کنون 
سابقه نداشت. چنین توهینی در سازمان ملل در حق ملت های 
عقب مانده آفریقایی هم نیافتاده بود اما در این دولت اتفاق افتاد. 
جایگاه گذرنامه ایرانی به شدت افت کرد و کشورهای حقیر اروپایی 
برای جمهوری اسالمی خط و نشان کشیدند، اینها چه زمانی قابل 
جبران است؟ این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
میراث جهانگیری برای دولت بعد یک دنیا مشکل است، گفت: 
بدترین و شوم ترین میراث ایشان بی اعتمادی جامعه به دولت است. 
دولت آینده خیلی باید تالش کند تا این اعتماد از دست رفته را 
برگردانند و ان شاءاهلل موفق باشند ولی این اعتماد برنمی گردد. 
نهادهای اقتصادی را در نظر مردم بی اعتبار کردند. بورس، تولید، 
کشاورزی بی اعتبار شد. دولت آینده برای جبران آن و دره های 
عمیقی که بین مردم و حاکمیت ایجاد شد باید خیلی تالش کند و 
توضیحات آقای جهانگیری در مورد برادرشان نشان داد که جایگاه 

واقعی ایشان کجاست.
طيبه بيات



3هفته نامه تیتر یک     شنبه 18 اردیبهشت ماه  1400    شماره  235 

Weekly Title one  no 235   Saturday  8 May 2021 

نشست هماهنگی سازمان های مردم نهاد برای »روز قدس«
نشست هماهنگی موسسات و سازمان های مردم نهاد با 
هدف تجمیع قوا و هم افزایی فعالیت  ها در روز جهانی قدس 

در محل جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد.
نشست  این  ابتدای  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
حجت االسالم امرودی، عضو هیئت امنای جمعیت دفاع از 
ملت فلسطین تاکید کرد: در آستانه روز قدس که از بهترین 
و جهانی ترین یادگارهای امام راحل )ه( است، جمعیت دفاع 
از ملت فلسطین با فعاالن قدس و فلسطین دور هم جمع 
شده اند تا فعالیت های خود را در این زمینه هماهنگی کرده 

و هم افزایی کنند.
امرودی افزود: امسال با توجه به وضعیت کرونایی کارهای 
میدانی کمتر شده و برنامه ها اکثراً در فضای مجازی ارائه 
خواهد شد، ما هم از شما می خواهیم که برنامه های خودتان 

را ارائه دهید تا به بهترین وجه ان شاء اهلل آنها را اجرا کنیم.
وی تاکید کرد: روز قدس روزی است که بیرق مقاومت 
و فلسطین در سرتاسر جهان برافراشته می شود و از سوی 
آزادگان جهان در سطح دنیا بزرگ داشته می شود، این روز 

باعث شده تا قضیه قدس و فلسطین زنده نگاه داشته شود.
امرودی با اشاره به اینکه مساله قدس از سال ۱۳۳۹ از 
سوی امام خمینی مطرح شد، افزود: مقاومت موجه تمایز و 
شاخصه اسالم انقالبی و اسالم ناب محمدی با اسالم آمریکایی 
است. مقاومت در همه جا معنا پیدا می کند و نمی توان آن را 

منحصر به یک بخش خاص کرد.
با زهرا  وی در ادامه به خاطره ای از دیدار خالد مشعل 
ملت  از  دفاع  جمعیت  دبیرکل  و  امام  یادگار  مصطفوی 
فلسطین اشاره کرد و یادآور شد، خالد مشعل در این گفتگو 
اظهار داشت: زمانی تنها در دست ما شاخه زیتون )نماد صلح( 
بود اما موفقیت های ما از زمانی بدست آمد که فرهنگ انقالبی 

عاشورا و امام حسین )ع( وارد عرصه مبارزاتی ما شد.
در ادامه این نشست حسین اکبری رئیس مرکز مطالعات 
مجمع جهانی بیداری اسالمی تاکید کرد: خوشبختانه هر 
ساله در روز جهانی قدس تالش های گسترده ای در حوزه 
مقاومت و جهان اسالم انجام می شود و آخرین آمار ما در 
سال گذشته این بود که بزرگداشت این روز به طور همزمان 

در ۱۰۰ کشور دنیا برگزار شد.
وی افزود: این دومین سال کرونایی است که ابداعات و 
ابتکارات خوبی در نظر داریم روز جهانی قدس را برگزار کنیم 
که همین چند روز پیش نیز مقدمات برگزاری آن واکنش 
شاهد  نیز  امسال  است.  انگیخته  بر  را  صهیونیستی  رژیم 
انسجام خوب میان کشورهای برگزار کننده هستیم و شعار 
و هشتگ یکسان به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی با 
عنوان »قدس نزدیکیم« طراحی شده و به طور هماهنگ 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اکبری تاکید کرد: این یک صدا بودن در عرصه بین المللی 
و جهان اسالم بزرگترین تهدید علیه رژیم صهیونیستی است 
که فکر می کند با عادی سازی و اقدامات دیگر توانسته قدرت 

برای خودش ایجاد نماید.
وی افزود: البته امسال روز قدس متفاوت از سالهای دیگر 
است و بدلیل اقدامات افراطی ترامپ، همه سیاستهای غیر 
علنی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها )انتقال سفارت، 
معامله قرن، پایتختی قدس، اشغال جوالن و…( افشا شده 
پیدا  قوی تری  اراده  فلسطین  مردم  راستا  همین  در  است. 
کرده اند و مقاومت هم قوی تر وارد میدان شده است. حتی 
کشورهای منطقه نظیر اردن و… در این باره موضع گیری 

کردند.
رئیس مرکز مطالعات مجمع جهانی بیداری اسالمی تاکید 
کرد: اتفاق دیگر تحوالت میدانی بود که شاهد هستیم که 
عربستان سعودی در حال عدول از سیاست های قبلی خود 
است که بر خالف خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار 

دارد. اتفاقی که در میدان افتاده تعیین کننده است، امروز 
مردم فلسطین و مقاومت فلسطین به تنهایی توان شکست 
رژیم صهیونیستی را دارند و نیازی به حمایت سازمان ملل 

و بقیه ندارد.
یک  در  اکنون  هم  صهیونیستی  رژیم  کرد:  تاکید  وی 
به  نمی تواند حتی  زندگی می کند که  ساختمان شیشه ای 
سوی دیگران سنگ پرتاب کند. از طرفی دیپلماسی نشان 
داد که در بحث فلسطین در هفتاد سال هیچ نتیجه ای نداشته 
به صورت  حتی  ملل  سازمان  قطعنامه  و  طرح  یک  است. 

آزمایشی اجرا نشده است.

اکبری افزود: غرب با در دست داشتن فلسطین توانسته 
جهان اسالم را تضعیف کند و تا زمانی که این مساله حل 
نشود مشکل اصلی پابرجاست. البته این تحوالت میدانی و 
توانمندی مقاومت باعث شده که شعار امسال قدس نزدیک 

است بیشتر به واقعیت نزدیک شود.
شورای  نماینده  محمودی  االسالم  حجت  ادامه  در 
برنامه های امسال  بیان داشت:  تبلیغات اسالمی  هماهنگی 
منطبق با شرایط کرونایی است، در حوزه کارهای مراسمی 
فرصت بسیار خوبی در شبهای احیا از تریبون شب بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان درباره حمایت از فلسطین و قدس 

وجود دارد که حتماً به آن پرداخته می شود.
در ادامه این نشست ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد 
نیست  روز جشن  قدس  روز  کرد:  تاکید  فلسطین  اسالمی 
بلکه یک راهبرد و خط مقاومتی در کل جهان است که پس 
از ۴۰ سال ثمره های خود را داده و در سطح جهان اسالم 
نتایج متعددی داشته است. همین روز جهانی قدس ملت های 
مستضعف را به ملتی پیشرو در سطح جهان تبدیل کرده است.

با رژیم صهیونیستی مواجه  تنها  ما  واقع  افزود: در  وی 
نیستیم و با استکبار جهانی مواجه هستیم، هم اکنون در سایه 
تزویر و جعلی که وجود دارد ما با آمریکا و اروپا و استکبار 

جهانی روبرو هستیم.
در ادامه این نشست محمدرضا زنگنه نماینده حوزه هنری 
تاکید کرد: حوزه هنری امسال با وجود اینکه فعالیت های 
میدانی میسر نشده، بیشتر فعالیت های خود را معطوف به 
فضای مجازی کرده است. ما یک مسابقه بین المللی با عنوان 
فلسطین تنها نیست، در بخش های پوستر کاریکاتور و کارتون 
برگزار کردیم که ۲۵۰۰ اثر از هنرمندان ۶۶ کشور جهان 
بدست ما رسیده است که منتخبان به نمایش درآمده است. 
همچنین در هماهنگی با سازمان زیباسازی و مترو تهران در 

حال نصب آثار منتخب هستیم.
وی افزود: همچنین قرار است سازمان تبلیغات اسالمی 
۲۰۰ نمایشگاه از این آثار را در مساجد و اماکن دیگر برگزار 
کند. البته اختتامیه این مسابقه بین المللی در روز قدس به 
طور زنده پخش خواهد شد. ما همچنین در استان ها اقداماتی 
داشته ایم که در فضای مجازی شعر خوانی، آثار تجسمی و 
…ارائه خواهد شد. همچنین حوزه هنری ۵ تله تئاتر در 

حال تولید در موضوع فلسطین و روز جهانی قدس دارد که از 
شبکه های تلویزیونی پخش خواهند شد.

در ادامه این نشست مهدی شکیبایی جانشین دبیرکل 
جمعیت دفاع از ملت فلسطین تاکید کرد: در ابتدا دعا و سالم 
سرکار خانم مصطفوی که مدتی است کسالت دارند را خدمت 
شما می رسانم و به شما خیرمقدم می گویم. امیدوارم گامی 
که برداشته شده باقیات صالحاتی برای همه ثبت شود و برای 

برادران فلسطینی نیز اطالع رسانی شود.
وی افزود: این روز قدس اولین روز قدس در قرن جدید 
فراق سردار سلیمانی  در  روز قدس  دومین  است،  شمسی 

است و سی دومین روز قدس در فراق امام است، اینها به 
این معناست که باید تاکید شود که روز جهانی قدس با وجود 
همه موانع و سختی ها هر ساله برگزار شده است. با برگزاری 
این جلسه عماًل وارد هفته قدس شده ایم که قرار است از 

امروز نیز مستند فروپاشی از شبکه مستند پخش شود.
آیت اهلل محمد حسن اختری امروز در این نشست که با 
حضور سازمان ها و فعاالن حامی فلسطین و قدس شریف به 
مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد، اظهارداشت: حرکت 
به  فلسطین  مردم  از  کشورمان  مردم  پشتیبانی  و  دفاعی 
برنامه های  و  نوشته ها  دست  پوسترها،  شعارها،  صورت 

رسانه ای بسیار ارزشمند است.
وی افزود: از وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط خواسته ایم 
که برنامه هایی را برای روز قدس در جهت زنده نگهداشتن 
این شعار انجام دهند تا همه مردم در سراسر کشور یکصدا 
ابراز انزجار و تنفر از رژیم اشغالگر را انعکاس دهند و از قدس 
و مسئله فلسطین و فلسطینیان برای تداوم راهشان تا آزادی 

کامل فلسطین حمایت کنند.
انقالب  حمایت  کمیته  رئیس  و  جمهور  رئیس  مشاور 
اسالمی مردم فلسطین ریاست جمهوری با ارائه پیشنهادی 
گفت: از حاال برای سال آینده فکر کنیم تا با همکاری چندین 
نهاد و وزارتخانه یک فیلم خوب، زنده و جدید در مورد مسئله 
فلسطین و انتفاضه و آزادی قدس تهیه شود تا سال آینده در 
روز قدس پخش شود و یقیناً هزینه هایی که از طریق سرمایه 
گذاری انجام شود، باز می گردد، این اقدامات بسیار مهم است 

و در سطوح مختلف می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
آیت اهلل اختری در بخش دیگری از این سخنان تصریح کرد: 
االن در داخل کشور اقدامات خوبی انجام می گیرد که جای 
تقدیر دارد اما در حدی که نظر حضرت امام )قدس اهلل نفس 
الزکیه( بوده مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای بر 

آن تاکید داشته اند، نتواسته در جامعه انعکاس داشته باشد.
وی با بیان اینکه ان شاء اهلل ثمرات این اقدامات پیروزی 
کمک  با  باید  گفت:  است،  اسرائیل  زوال  که  باشد  نهایی 
فلسطینیان در کشورهای مختلف، مراکز و جمعیت های فعال 
را در سطح بین الملل همصدا کنیم که این امر از طریق 
رسانه ها و فضای مجازی امکانپذیر است و می تواند در مقابله 

با رژیم صهیونیستی مؤثر باشد.
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گزارش  ...

عده ای می خواهند با تضعیف افتخارات، خود را بزرگ کنند
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: انگیزه انتخاباتی پشت 
تخریب دیگران و کوچک کردن انسان های بزرگ بوده و 
برخی در پی بزرگ کردن خود از طریق کوچک نشان دادن 

انسان های دیگر هستند.
به گزارش سپاه نیوز، حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در سپاه یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه مصادف 
با سالروز شهادت استاد مطهری در همایش گرامیداشت هفته 
عقیدتی سیاسی سپاه که به صورت ارتباط زنده تصویری با 
نیروها و سپاه های استانی و رده های همطراز در سراسر کشور 
برگزار شد با اشاره به فرصت ماه رمضان و اهمیت شب قدر 
و توصیه به استفاده حداکثری از آن برای متنعم شدن از 
رحمت رحمانیه خداوند گفت: امروز دشمن بیش از ایجاد 
انحراف عملی به دنبال ایجاد انحرافات فکری و عقیدتی است 
و برای مقابله با این انحرافات اگر بخواهیم فردی را الگو قرار 

دهیم این الگو می تواند شهید مرتضی مطهری باشد.
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: شهید مطهری یک اسوه 
و الگوی همیشگی است و ویژگی های متعدد و بسیاری داشت 

که اگر ما آنها را کسب کنیم موفق خواهیم بود.
وی در برشماری ویژگی های مهم شهید مطهری جامعیت 
این شهید را از اولین ویژگی قلمداد و گفت: نه عرفان او را از 
سیاست بازداشت و نه سیاست او را از معنویت؛ خود نمونه 
کوچکی از انسان کامل بود و لذا در هر عرصه ای که وارد 

می شد موفق بود.
ابعادش  حاجی صادقی ادامه داد: اسالم ذوابعاد است و 
درهم تنیده است و همه را باید باهم دید و قابل تفکیک و 
جداسازی نیست. برخی را بهانه عرفان از خدمت باز می دارد 
برخی با شعار خدمت به خلق از خدا باز می مانند اما مطهری 
به عنوان یک مربی الگو جامعیت داشت، هم عالم بود و هم 
عامل تعقلش مانع تعبدش نبود عبادتش با تحرک و روحیه 
انقالبی و جهادی همراه بود و در جای خود رأفت و مهربانی 

داشت و اهل قاطعیت و شدت بود.
وی دومین ویژگی مهم شهید مطهری را قدرت معاینه 
گری و درک نیازها، ضرورت ها و خواسته ها توصیف و افزود: 
مطهری بر نیاز شناسی و درد شناسی مسلط بود. بصیرت 
یکی از مهمترین عرصه هایش، بصیرت نسبت به ضرورت ها 
و اولویت ها است، مطهری مانند متخصص طب اورژانسی که 
مریض تصادفی را آورده اند دقیقاً می رفت سراغ عالئم حیاتی 
اصول  راستان،  داستان  کتاب های  نیست.  نیاز  که  آنچه  نه 
فلسفه و خدمات متقابل اسالم و ایران که نوشته است همه بر 

اساس نیازهای روز تعریف شده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه سومین ویژگی شهید مطهری 
را اخالص و قیام هلل دانست و افزود: نفوذ کالم به میزان رنگ 
الهی آن است، کار منهای خدا برکت ندارد، مطهری همه 

برکت کارش به خاطر همین بود.
اثر  و شما  ما  از  رهبری  معظم  مقام  مطالبه  افزود:  وی 
بخشی است که اولین نکته این است که جز با اخالص اثر 

بخشی به وجود نمی آید.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: کار مربیان انسان 
در  سازنده  که خصوصیات  چرا  کاالسازی،  نه  است  سازی 
کاال تاثیر ندارد اما در انسان سازی موثر است و لذا نیازمند 
ویژگی هایی از جمله توانمندی ها در عرصه علمی، انگیزشی 

و مهارتی است.
وی با اشاره به نزدیک شدن ایام انتخابات گفت: امروز الزم 
است ظرفیت های خود برای فراهم سازی بسترهای مشارکت 
حداکثری و امنیت همه جانبه نسبت به انتخابات و حضور 
تاثیرگذاری که در آن مردم ادا کننده حق و تکلیف هوشیارانه 

خود هستند را به کار گیریم.

نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه توضیح داد: این ضرورت 
حضور  برای  را  نفر  چند  کدام  هر  اینکه  است  باال  بسیار 
تأثیرگذار در انتخابات قدرت و انگیزه دهیم، به مردم امید 
بدهیم و بگوییم که راه حل بد عمل کردن مسئوالن، ایجاد 
تغییر است، تغییری که از خود مردم و به دست مردم است 
همانگونه که خداوند در قرآن هم به آن تاکید کرده و باید 
بدانند که انتخابات هم حق است هم تکلیف، اگر بد انتخاب 
کردید در گناهان او شریک هستید و اگر صالح باشد در اعمال 

صالح هم شریک هستید.
وی با اشاره به فرصت ماه مبارک رمضان گفت: رمضان 
فرصت فرد سازی است و باید بدانیم اگر اخالص باشد خدا 
تاثیرگذاری می دهد و اهداف باالی تربیتی محقق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه نباید به شایعات توجه کرد گفت: سپاه 
انتخاب  و  انتخابات  در  مردم  حداکثری  حضور  موضعش 
هوشمندانه با شاخص مهم والیت، والیت مداری و والیت 

محوری است.
وی امیرالمومنین علیه السالم را الهی ترین و در عین حال 
مردمی ترین حاکم تاریخ توصیف و افزود: بزرگترین آسیب 
می تواند انتخاب مدیرانی باشد که در امتداد والیت حرکت 
نمی کنند سربازی والیت، کارآمدی و تعهد به شریعت، مردم 

باوری، مردم داری و مردم یاری در پی دارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: سپاه همواره بر حضور 
حداکثری در انتخابات تأکید داشته و مالک ها را بیان می کند 
و در کمک به امنیت، نقش پذیری و نقش آفرینی دارد اما 
این  در  سپاه  مجموعه  و  ندارد  نظری  مصداق ها  به  نسبت 

موضوع موضعی منسجم است.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت واقع بینی، واقع گویی، 
رعایت انصاف و اخالق گفت: اخیراً به دروغ گفته شده که 
توسط اینجانب نامه ای در خصوص یکی از افراد به شورای 
نگهبان ارسال شده است، روز دیگر هم احتمال دارد دروغ 
دیگری بگویند اما تاکید می شود سپاه هیچگاه ورود مصداقی 

در انتخابات له یا علیه کسی نخواهد داشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: به همه عزیزان 
پاسداری که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند به صورت 
یکسان تذکرات شفاهی و کتبی داده شده است تا نسبت به 

رعایت ضوابط سازمانی اهتمام الزم را داشته باشند.
اجازه  ما  به  دینی  تقوای  اینکه  بیان  با  صادقی  حاجی 
نمی دهد در برابر هر حرفی واکنش نشان دهیم ادامه داد: 
متأسفانه اخیراً برخی از مسئوالن دولتی در اقدامی نسنجیده 
اقدام به انجام مصاحبه هایی تحت عنوان تاریخ شفاهی دولت 
کرده اند و مطالبی در آن بیان شده که مناسب فضای عمومی 

نبوده و بعضاً هم کذب و نادرست است.
نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: از دیدگاه بنده و بر 
اساس اطالعاتی که دارم این تحلیل را عرض می کنم که این 
حرکت برنامه ریزی شده بوده نه تصادفی؛ نگرانی ما این است 
که نکند تاریخ را در تاریک خانه بنویسند، تحریف کنند و 

افتخارات ملت را تضعیف و به آن خدشه وارد کنند.
وی افزود: عده ای دنبال این هستند که تاریخ مقاومت، 
ایستادگی و مجاهدت مردم را کمرنگ کنند که یکی از ابعاد 

در همین پروژه مشهود است.
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: متاسفانه انگیزه انتخاباتی 
پشت تخریب دیگران و کوچک کردن انسان های بزرگ بوده 
و برخی در پی بزرگ کردن خود از طریق کوچک نشان دادن 

انسان های دیگر هستند.
می توان  را  قاسم  حاج  نورانی  خورشید  مگر  افزود:  وی 
کمرنگ کرد و با رویکردها و هدف گذاری های انتخاباتی به 

تحریف تاریخ و توجیه عملکردهای غلط پرداخت!
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به محتوای این صوت 
افزود: متاسفانه در این فایل صوتی اتهامات دروغ و نسبت های 
ناروایی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران، 
نیروی قدس و شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی داده شده 

است که عموماً هم واقعیت ندارد.

وی با اظهار تاسف نسبت به این ادعا که حاج قاسم جوانان 
را به میدان جنگ برد، خاطرنشان کرد: باید سوال کرد کدام 
میدان جنگ؟ حاج قاسم نگذاشت جنگ وارد کشور شود و 
ویروسی که طرف های مذاکره شما طی دو دهه در تولیدش 
کار کردند، ویروسی که در برابر اندیشه شیعی به عنوان تفکر 
تکفیری و وهابی ایجاد شد و جوانان را فریب می داد، یعنی 
همان ویروس داعش هدف اصلی اش کجا بود؟ دقیقاً ایران 
که  بود  این  قاسم  هنر حاج  بود،  ناب  اسالم  تفکر  مرکز  و 
در سرزمین های دوردست با آنها درگیر و با نابودی آنها و 
نگذاشت این ویروس نه در عراق و سوریه و نه در هیچ جای 

دیگر باقی بماند.
االن چه  نبود  قاسم  اگر حاج  داد:  ادامه  حاجی صادقی 
وضعی داشتیم؟ حاج قاسم از ورود جنگ به کشور جلوگیری 
کرد و اگر ویروس داعش در عراق و سوریه خفه نمی شد در 

کوچه و بازار خودمان باید با آن می جنگیدیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر مراجعه این افراد به 
پیشینه خود به ویژه در دوران دفاع مقدس و اینکه مردم اقدام 
عملی و حضور در صحنه می خواهند و حاج قاسم در دفاع، 
کمک، مردم یاری، امنیت، سیل، زلزله و … همراه مردم بود 
گفت: چرا از قهرمانان تان دفاع نمی کنید؟ چرا نمی گویید 
حاج قاسم و راهبرد نیروی قدس و شهدای مقاومت کمر رژیم 

صهیونیستی را شکست؟ و زوال آمریکا را رقم زد؟
حاجی صادقی با بیان اینکه حاج قاسم مشتاق جنگ نبود 
و حتی اگر می توانست جلوی جنگ تحمیلی را هم می گرفت، 
اظهار داشت: او با تبعیت از امامین انقالب در دفاع مقدس ۴۰ 
ساله خود، نگذاشت مردم با حضور دژخیمان بعثی و تکفیری 

گرفتار بدتر از مرگ شوند.
ورود  نحوه  پیرامون  ادعای مطرح شده  به  اشاره  با  وی 
روسیه به محور مقاومت و نقش شهید حاج قاسم سلیمانی 
در این زمینه افزود: باید یادآوری کنیم که ما سه سال قبل 
از روسیه به دعوت دولت سوریه به این کشور وارد شدیم و 
جنگیدیم. هنر حاج قاسم این بود که روسیه را هم به میدان 
آورد و سرباز جبهه مقاومت کرد، این در حالی است که ۸ 
سال مذاکره به اندازه مذاکرات دیپلماتیک حاج قاسم تاثیر 

نداشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه افزود: قرآن در سوره ممتحنه 
مبنای تعامل ما با دنیای غیر اسالمی را این دانسته است که 
اگر با شما بر سر دین جنگ نداشته باشند و دنبال استثمار 
و استعمار نباشند با عدل و قسط با آنان رفتار کنید و اگر 

دشمن دین شما هستند با آنها مبارزه کنید.
حاجی صادقی افزود: حاج قاسم پیرو امام علی علیه السالم 
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مجلس پیگیر پرونده »ویلموتس« است

اسالم  عونا"  وللمظلوم  خصما  للظالم  فرمود"کونا  که  بود 
مدافع مظلومان است و هر جا که ندای مظلومیت بلند شود 
باشند  این مظلومان مسلمان  اگر  باید جواب بدهیم، حال 

مسئولیت ما باالتر و افزون تر است.
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: اگر معتقد به دین اسالم 
هستیم باید بدانیم که دین ما محدود به مرزهایمان نیست و 
در میدان عمل هم دیدیم که قبل از این که کس دیگری از 
دفاع از حرم سود برد این خود ما بودیم که با تضمین امنیت 

کشورمان سود بردیم.
افتخار و سربلند در مذاکرات  با  وی تاکید کرد: حضور 
موسوم به هسته ای مرهون مجاهدت ها و تولید قدرتی است 

که حاج قاسم ها برای کشور رقم زدند.

و  اساس  بی  اظهارات  آن  با  گفت: شما  حاجی صادقی 
نادرست نه فقط به حاج قاسم بلکه در حق همه شهدا و 
خانواده های معظم آنان جفا کردید و انگار مفهوم شهادت 

را نمی دانید.
نبود  این که سزاوار  بیان  با  نماینده ولی فقیه در سپاه 
نسبت به افتخارات ملت اینگونه سخن بگویید خاطرنشان 
کرد: بدانید خد ا ناظر و حاضر است و شهیدان این انقالب 
را حفاظت می کند و اگر کسی در حق آنها ظلم و جفا کند 

عاقبت خوبی ندارد.
وی با اشاره به اینکه برخی به رغم همنشینی با حاج قاسم 
او را نفهمیدند گفت: حاج قاسم یک هنرمند جامع االطراف 
بود، او با به کارگیری ظرفیت های مختلفی که در کشورهای 

دیگر وجود داشت، با استفاده از تقویت روحیه جهادی اجازه 
تحمیل جنگ تروریستی به کشور را نداد تا تلفات متوجه 
مردم ما شود و به جای ورود توپ و تانک صدام، شاهد جوالن 

داعش و تروریست های تکفیری در ایران باشیم.
حاجـی صادقـی در پایـان با تاکیـد بر اینکـه هزینه های 
میلیـاردی برای کارنامه سـازی نه تنها محبوبیـت نمی آورد 
بلکـه منافـع کشـور را به چالش می کشـد گفـت: محبوبیت 
ناشـی از تصـرف قلـب مـردم اسـت همان چیزی که پشـت 
پیکر قطعه قطعه شـده حاج قاسـم آفریده شـد؛ بدانید این 
بی عدالتی هـا و بـی انصافی هـا را تحمـل می کنیـم اما هرگز 

فرامـوش نمی کنیم.
سيد مهدی حسينی

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــرارداد  ــد در ماجــرای ق ــان بای ــت: وزارت ورزش و جوان گف
ــد و  ــخگو باش ــال پاس ــی فوتب ــم مل ــابق تی ــرمربی س س
مجلــس بــه هیــچ عنــوان از پیگیــری ایــن پرونــده کوتــاه 

نمی آیــد.
ــا   ــر، ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــاس مقتدای عب
ــورو از امــوال  ــه پیگیــری پرداخــت دو میلیــون ی اشــاره ب
بازنشســتگان بــه ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتبال،گفــت: 
در ایــن راســتا، مکاتباتــی بــا دادســتان کل کشــور، رئیــس 
دیــوان محاســبات، وزیــر ورزش، وزیــر کار و مدیــر عامــل 

تامیــن اجتماعــی داشــتم.
ــی  ــل متول ــه در اص ــتا ک ــه شس ــزود: مجموع وی اف
پرداخــت ایــن مبلغ قــرض الحســنه بــه فدراســیون فوتبال 
ــده  ــی اســت. بن ــن اجتماع ــه تامی ــق ب ــوده اســت، متعل ب
چندیــن مکاتبــه بــا مدیرعامــل تامیــن اجتماعــی داشــتم 
کــه پــس از پیگیــری هــای فــراوان، ســرانجام آن ســازمان 
اعــالم کــرد کــه در جریــان پرداخــت و وصــول آن نیســت.

ــرد:  ــح ک ــس تصری ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــدم پاســخگویی را در  ــد ع ــن شــرکت شســتا رون همچنی
ــات ارســالی از ســوی وزارت  ــام مکاتب ــت و تم پیــش گرف
ــی  ــب را ب ــر اینجان ــوال و تذک ــه س ــخ ب ــت پاس کار جه
ــه  ــق ب ــی و شســتا متعل ــن اجتماع پاســخ گذاشــت. تامی
بازنشســتگان اســت و امــوال بازنشســتگان در آنجاســت و 
بــه مدیــران و متولیــان مربوطــه توصیــه مــی شــود کــه در 
کنــار تبریــک روز کارگــر، بیــش از پیــش اقــدام و عمــل در 
راســتای منافــع ایــن قشــر داشــته باشــند چــرا کــه امــروز 
کشــور مــا بیــش از هــر چیــز نیــاز بــه اقــدام و عمــل دارد و 

دیگــر نیــاز بــه شــعار نیســت.
ــه  ــه ای ب ــتا نام ــن راس ــرد: در همی ــان ک ــی بی مقتدای
شــریعتمداری ارســال و اعــالم کــردم کــه مجموعــه شســتا 
بایــد در ایــن خصــوص پاســخگو باشــد کــه وزیــر تعــاون، 
ــرد و  ــادر ک ــتور الزم را ص ــز دس ــی نی ــاه اجتماع کار و رف

مقــرر شــد شســتا ســریعا پاســخ الزم را دهــد.
ــن اســت کــه چــرا  ــده ای ــرد: ســوال بن ــح ک وی تصری
وصــول مبلغــی کــه بــه صــورت قــرض الحســنه از امــوال 
بازنشســتگان بــه فدراســیون فوتبــال داده شــده اســت، باید 
تــا ایــن حــد بــا مشــکل و درگیــری همــراه باشــد؟ وزرای 
ــن ماجــرا  ــد اهتمــام بیشــتری در حــل ای کار و ورزش بای

نشــان مــی دادنــد.
نایـب رئیس کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی 
مجلـس اظهـار داشـت: دو میلیـون یـورو از سـوی شـرکت 
پتروشـیمی فـن آوران از شـرکت های زیـر مجموعه تامین 
اجتماعی)شسـتا( بـا ارائه یک برگه چک جهـت پرداخت به 

سـرمربی تیم ملی فوتبال و دسـتیاران وی تامین می شـود. 
پـس از فشـارهای مجلس و پیگیـری های فـراوان متولیان، 
مبلـغ ۲۵ میلیـارد تومـان از این مبلغ به شـرکت شسـتا باز 

مـی گردد.
ــغ دو  ــود مبل ــرار ب ــه ق ــی ک ــت: در حال ــی گف مقتدای
ــال ۹۹  ــن س ــخ ۳۱ فروردی ــا تاری ــا ت ــورو نهایت ــون ی میلی
ــه علــت عــدم تــوان پرداخــت  ــه شســتا بازگــردد، امــا ب ب
از ســوی فدراســیون فوتبــال، صرفــا ۲۵ میلیــارد بــا تاخیــر 
بســیار فــراوان بــه شســتا بازگردانــده شــد. مقــرر شــده بود 
فدراســیون تــا تاریــخ مذکــور مبلــغ را برگردانــد، امــا هیــچ 
اقدامــی جهــت بازگردانــدن کامــل آن مبلغ نداشــته اســت.

ــان را وزارت  ــارد توم ــارد از ۲۵ میلی ــزود: ۸ میلی وی اف
ورزش و جوانــان از محــل کمــک هــا پرداختــی بــه 
فدراســیون هــای ورزشــی کشــور )ســهم فدراســیون 
فوتبــال( پرداخــت مــی کنــد و مابقــی توســط فدراســیون 

ــود. ــی ش ــت م ــال پرداخ فوتب
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس مطــرح کــرد: در 
ایــن چنــد روز اخیــر، قیمــت ارز کاهشــی بــوده اســت. بــا 
ــه قیمــت روز  همیــن کاهــش، اگــر دو میلیــون یــورو را ب
یــورو محاســبه کنیــم، رقمــی بیــش از ۵۰ میلیــارد تومــان 
مــی شــود. ســواالت متعــددی مطــرح اســت کــه اوال، چــرا 
اصــل دو میلیــون یــورو بازگردانــده نشــده و ثانیــا چــرا بــه 
نــرخ روز مبلــغ را بــر نمــی گرداننــد. تفــاوت ۵۰ میلیــارد 

تومــان و ۲۵ میلیــارد تومــان بســیار زیــاد اســت.
میلیــارد  تــا کنــون صرفــا ۲۵  افــزود:  مقتدایــی 
بازگشــته و بــرای بازپــس گیــری باقــی مانــده ایــن بدهــی، 
طرفیــن همچنــان بایکدیگــر اختــالف دارنــد و ایــن پــول 

ــت. ــته اس بازنگشس
اشــکاالت  ویلموتــس  قــرارداد  کــرد:  تصریــح  وی 
ــن  ــک منظــرش ای ــا ی ــه صرف ــددی دارد ک ــراوان و متع ف
ــه،  ــورو اســت. طبــق مســتندات واصل بحــث دومیلیــون ی
ویلموتــس صرفــا ۵ مــاه و ۲۳ روز در کشــور حضــور 
داشــته اســت. اخبــار واصلــه حکایــت از ایــن دارد کــه حــق 
الزحمــه ایــن مــدت مبلــغ ۱.۰۸۱.۲۵۰ یــورو مــی باشــد، 
ــورو بیشــتر از  ــغ ۶۰۶.۲۵۰ ی ــه وی مبل ــن اســاس ب ــر ای ب

ــت. ــده اس ــت ش ــورش پرداخ ــدت حض م
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت: طبــق اخبار 
واصلــه، بــر اســاس بنــد ۱و ۲ مــاده ۵ قــرارداد، در صورتــی 
ــا دلیــل موجــه و قابــل قبــول  کــه ســرمربی تیــم ملــی ب
ــا یــک  ــاه ب ــد، حقــوق ۳ م ــرارداد نمای ــه فســخ ق ــدام ب اق
ــد  ــت خواه ــارت پرداخ ــوان خس ــه عن ــخص ب ــغ مش مبل
شــد؛ همچنیــن در صورتــی کــه فدراســیون نیــز بــا دلیــل 
ــد،  ــرارداد نمای ــخ ق ــه فس ــدام ب ــول اق ــل قب ــه و قاب موج

ــا یــک مبلــغ مشــخص را  ــاز هــم بایــد حقــوق ۳ مــاه ب ب
بــه عنــوان خســارت پرداخــت نمایــد، ایــن موضــوع فاقــد 
معیــار و مبنــای صحیــح بــوده و حتــی در صــورت تخلــف 
ســرمربی ایــن موضــوع ایجــاد تعهــد بــر عهــده فدراســیون 

مــی نمایــد.
مقتدایــی افــزود: نکتــه دیگــری کــه در قــرارداد 
ویلموتــس وجــود داشــته ایــن اســت کــه براســاس مفــاد 
بنــد ۹ مــاده ۴ قــرارداد منعقــده، پرداخــت کلیــه هزینــه 
ــده فدراســیون  ــه برعه ــات متعلق ــه مالی ــه ب ــای مربوط ه
فوتبــال قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــر در مغایــرت بــا 
ــت. ــتقیم اس ــای مس ــات ه ــون مالی ــاده ۱۰۷ قان ــاد م مف

وی تاکیــد کــرد: دیــوان محاســبات در قضیــه ســرمربی 
ســابق تیــم ملــی فوتبــال و دومیلیــون یــورو، ورود خوبــی 
داشــته و پرونــده بــه دادســرای دیــوان محاســبات کشــور 

ارجــاع شــده اســت.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس اضافه کــرد: در یک 
مقطعــی رســانه هــا عنــوان کردنــد کــه چــرا پــس از گالیه 
جــدی نماینــدگان مجلــس از ماجرای ســرمربی ســابق تیم 
ملــی فوتبــال، بــه یــک بــاره فضــا ســاکت شــد و پیگیــری 
ــوان از  ــچ عن ــه هی ــم ب ــد بگوی ــه بای ــد ک ــل نیام ــه عم ب
پیگیــری مباحــث مذکــور کوتــاه نیامــده ایــم و شــخصا از 
ســال گذشــته بــه صــورت مســتمر پیگیــر ایــن موضــوع 
بــوده ام و دیــوان محاســبات نیــز ورود خوبــی داشــته کــه 
قابــل تقدیــر اســت و قطعــا بــا متخلفین بایــد برخــورد الزم 
صــورت گیــرد. از تمــام ابزارهــای نظارتــی موجود اســتفاده 

خواهیــم کــرد.
مقتدایـی گفـت: وزارت ورزش و جوانـان در ماجـرای 
سـرمربی سـابق تیـم ملـی فوتبـال و دو میلیـون یـورو باید 
پاسـخگو باشـد و مدیـران مربوطـه تصـور نکنند کـه ماجرا 
بـه پایـان رسـیده اسـت. پیگیری ها تـا احقاق حقـوق بیت 

المـال و مخصوصـا امـوال بازنشسـتگان ادامـه دارد.
 زهرا عليدادی
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گزارش ...

نگذاریم ضد انقالب یأس در جامعه پخش کند
مـردم  بـه  را  واقعیت هـا  بایـد  گفت:مـا  رئیس جمهـور 
بگوییـم و بـه آنـان امید دهیـم و نگذاریم ضـد انقالب یأس 

را در جامعـه مـا پخـش و ذهـن مـردم را مشـوش کننـد.
حجـت االسـالم حسـن روحانـی در آییـن افتتـاح چند 
طـرح بـزرگ وزارت نیـرو، با بیـان اینکه در ایام مبـارک ماه 
رمضان و میالد باسـعادت امام حسـن مجتبی )ع( هسـتیم، 
گفـت: امـام حسـن مجتبـی)ع(، امـام صلـح و صبـر بـود و 
حفـظ جامعـه اسـالمی به دسـت مبارک ایشـان انجام شـد 
و حفـظ جامعـه اسـالمی از انحراف به دسـت بـرادر برومند 

ایشـان حضـرت اباعبداهلل الحسـین )ع( بوده اسـت.
وی بیـان کـرد: ایـن دو عزیـز کـه سـیدی شـباب اهـل 
الجنـه بـه تعبیر پیامبر بزرگ اسـالم )ص( هسـتند، موجب 
فخـر جامعه اسـالمی برای همه مسـلمانان جهان هسـتند.

رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه افتتـاح طـرح هـای بـزرگ 
وزارت نیـرو، اظهار داشـت: بسـیار خوشـحالم کـه از ابتدای 
سـال بـه طـور منظم هـر هفته شـاهد افتتـاح های بسـیار 
مهمـی بودیـم و امـروز هـم در شـصت و پنجمیـن افتتـاح، 
شـاهد افتتـاح طـرح هـا و پـروژه های زیـادی بـه ارزش دو 

هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومـان هسـتیم.
روحانـی افـزود: بـرای کشـور ما مسـئله آب بسـیار مهم 
اسـت و زمانـی کـه سـد، مرکـز آب شـیرین کـن و یـا آنکه 
کیفیـت آب بـا تصفیـه خانـه آب بهبـود پیـدا مـی کنـد و 
یـا چرخـش آب بـا تصفیه خانـه فاضـالب انجام می شـود، 

مسـائلی حائـز اهمیت اسـت.
وی گفت: ایران کشـوری اسـت که همواره با خشکسالی 
مواجه بوده اسـت. متأسـفانه ترسـالی ها زمانی که آغاز می 
شـود، بسیار کوتاه و در مقابل خشکسـالی ها بسیار طوالنی 
اسـت و امیدواریـم کـه خداوند این خشکسـالی را کـه امروز 
شـاهد آن هسـتیم، برای مـدت طوالنی برای مـردم منطقه 

و ایران مقرر نکرده باشـد.
مواجـه  خشکسـالی  بـا  امسـال  افـزود:  رئیس جمهـور 
هسـتیم و تقریبـاً منابـع آبی که از آسـمان در اختیار ما قرار 
مـی گیـرد، ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده اسـت. دوران بارش 
هـا رو بـه اتمـام اسـت و به سـمت هـوای گـرم و تابسـتان 
مـی رویـم و بنابرایـن همـه ما امسـال باید بیش از سـالهای 

گذشـته در مصـرف آب و بـرق صرفـه جویـی کنیم.
روحانـی بیـان کـرد: سـدهای مـا مانند پارسـال نیسـت 
و بسـیاری از ظرفیـت های سـدهای مـا امروز خالی اسـت. 
همچنیـن بخـش هایـی از بـرق کـه اصطالحـاً بـرق آبـی 
هسـتند، امسـال دچـار مشـکل مـی شـوند و بایـد تـا حـد 
امـکان مالحظـه بیشـتری در مصرف انرژی داشـته باشـیم.

وی بـا تشـکر از وزارت نیـرو بـه جهـت اقداماتـی که در 
ایـن سـالها در زمینه آب و بـرق انجام داده اند، خاطرنشـان 
کـرد: توانمنـدی بسـیار زیـادی در این زمینه در کشـورمان 
ایجـاد شـد. در ایـن سـالهایی کـه مـا در جنـگ اقتصـادی 
بودیـم، برخـی از درآمدهـای ما کاهش یافت اما یک سـری 
از درآمدهـای دیگـر بـه میـدان آمـد و کمـک رسـان ما در 

ایـن ایـام بود.
رئیس جمهـور افـزود: دنیـا ایـن مـوارد را محاسـبه نکرد 
بـه گونـه ای کـه بخـش فـوالد و پتروشـیمی ما بـه صحنه 
آمدند. در صادرات گاز شـرایط جدیدی داشـتیم و همچنین 
در صـادرات بـرق هـم بـا شـرایط جدیـدی مواجه شـدیم و 
بخشـی از تـوان و تولید بـرق خود را توانسـتیم صادر کنیم.

روحانـی گفـت: همچنیـن در زمینه فـرآورده های نفتی 
نیـز توانسـتیم گام هـای خوبـی برداریـم. دشـمن از فهم و 
محاسـبه ایـن مسـائل غافـل بـود و مردم مـا مـی دانند که 
قبـل از دولـت یازدهـم، قدرت صـادرات بسـیاری از فرآورده 

هـا را نداشـته ایم و صرفـاً وارد کننده بودیم بـه گونه ای که 
گازوئیـل و بنزیـن را وارد می کردیم و حتـی گاز را در فصل 

زمسـتان وارد مـی کردیم.
گازوئیـل،  کننـده  صـادر  مـا  امـروز  کـرد:  تأکیـد  وی 
بنزیـن، گاز و بـرق هسـتیم و ما توانسـتیم با شـرایط جدید 
و تحوالتـی کـه در کشـور ایجـاد شـد و بـا اقدامـات بسـیار 
ارزشـمندی که شـرکت هـای دولتی و خصوصـی در بخش 

هـای مختلـف انجـام دادنـد، بـه ایـن مرحله برسـیم.
رئیس جمهـور اظهـار داشـت: همچنیـن از پایـان سـال 
۹۴ سـرمایه گذاری های بسـیار زیادی در کشـور در سـایه 
اجـرای برجـام انجام شـد. بـه این معنـا که برجام توانسـت 
درآمدهایـی را در اختیـار مـا قـرار دهـد. نفـت مـا قبـل از 
برجـام حـدود یـک میلیون بشـکه صادر می شـد و قـرار بر 
ایـن بـود که هر شـش مـاه یک بار هـم ۲۰ درصـد از میزان 

صـادرات نفـت ایـران کاهش پیـدا کند.
روحانـی متذکـر شـد: ما بعـد از برجـام میزان صـادرات 
نفـت را بـه دو میلیـون و ۶۰۰ هزار بشـکه در روز رسـاندیم 
و درآمدهـای بسـیار زیـادی از ایـن محل کسـب کردیم. در 
بخشـی از ایـن درآمدهـا در صنـدوق توسـعه ملی سـرمایه 

گـذاری شـد تـا طرح هـای بسـیار مهم بـه نتیجه برسـد.
وی افـزود: اینکـه ما امروز در برق، آب، نفت، پتروشـیمی 
و فوالد شـاهد رشـد هسـتیم، فارغ از ایثار و فداکاری مردم، 
جوانان و شـرکت های دانش بنیان، مرهون سـرمایه گذاری 
هایـی اسـت کـه در ایـن بخش هـا انجام شـده اسـت و اگر 

سـرمایه نباشـد، به قول معروف کمیت کار لنگ اسـت.
رئیس جمهـور گفـت: در صورتـی کـه سـرمایه نباشـد 
مـا نمـی توانیـم یـک پـروژه بـزرگ اقتصـادی را بـه نتیجه 
برسـانیم. مـا بـه سـرمایه نیـاز داریـم تـا بتوانیـم بـه تولید 
برسـیم و آن تولیـد را بـه بـازار برسـانیم. البتـه بایـد تالش 
کنیم که همیشـه میزان تولید کشـور بیشـتر از میـزان نیاز 
داخلـی باشـد تـا بتوانیـم بـازار صـادرات را هم بگیریـم و با 

ایـن بـازار کیفیـت و کمیـت را افزایـش دهیم.
روحانی در بخش دیگری از سـخنان خود اظهار داشـت: 
اگـر بـازار صـادرات وجـود نداشـته باشـد، مـا نمی توانیـم 
میـزان و کمیـت کاالهـای صادراتی خـود را افزایـش دهیم. 
مـا به بـازار صـادرات نیـاز داریم، این بـازار بر کمیـت تولید 
مـا می افزایـد و زمانـی کـه کمیـت افـزوده می شـود، میزان 
اشـتغال هم زیاد می شـود و قیمت اجنـاس کاهش می یابد.

صادر  را  خود  کاالهای  که  زمانی  همچنین  افزود:  وی 
می کنیم، کیفیت افزایش می یابد. درواقع زمانی که کاالی 
خود را صادر می کنیم، در میدان رقابت با دنیا هستیم، دیگر 
کشورها هم در حال صادر کردن کاالهای خود هستند و 
این موضوع بر ارتقاء کیفیت کاالها می افزاید. ما اگر جنس 

بی کیفیت صادر کنیم، نمی توانیم بازار را تصاحب کنیم.
رئیس جمهـور با بیـان اینکه بـازار بیرون بـرای کمیت و 
کیفیـت تولید ما مسـئله ای اساسـی اسـت، گفـت: اگر ما به 
دنبـال تحقـق جهـش تولیـد، رونق تولیـد و حرکـت بزرگ 
در تولید و اشـتغال هسـتیم و می خواهیـم درآمدهای ارزی 
کشـور افزایـش پیدا کنـد، باید بـازار خود را توسـعه دهیم.

روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه خوشـبختانه در زمینه برق 
توانسـتیم بازارهـای بیـرون را هم در اختیار داشـته باشـیم، 
تصریـح کـرد: نیازمندی هـای کشـور در زمینـه بـرق را هم 
توانسـتیم تأمیـن کنیـم. در ایـن دولـت یکـی از اقدامـات 
مهمـی کـه انجـام شـد، تولیـد بـرق تجدیدپذیر و اسـتفاده 
از نیروگاه هـای بـادی و خورشـیدی از ابتـدا بـرای ما بسـیار 
مهـم بـود و ۸۰ درصـد تولیـد بـرق تجدیدپذیـر مربـوط به 

ایـن دولت اسـت.

وی افـزود: از سـال ۹۸ وزارت نیـرو پویـش »الـفـ  بـ  
ایـران« را آغـاز کـرد و وزیـر نیرو اعـالم کرد کـه این پویش 
تـا پایـان امسـال ادامـه خواهـد داشـت، صرفـاً بـرای دولت 
دوازدهـم نیسـت و برنامه ریزی هـای مـا این گونـه اسـت که 

تـا پایان سـال ۱۴۰۰ ادامه داشـته باشـد.
رئیس جمهـور گفـت: این مسـئله بسـیار مهم اسـت که 
وزارتخانه هـای مـا بـه ایـن فکر نباشـند کـه ایـن دولت چه 
زمانـی بـه اتمـام می رسـد. بحـث دولت نیسـت بلکـه بحث 
مـا کشـور، ملـت و وظایفـی اسـت کـه بایـد انجـام دهیم و 
نبایـد این گونـه فکر کنیم که چـون به پایـان دولت نزدیک 
هسـتیم، اقدامـات الزم را انجـام ندهیـم و بمانیـم تـا دولت 
بعـدی کارهـا را انجـام دهـد. هـر کسـی و در هـر دولتی در 
حـد تـوان خـود باید بـرای سـربلندی کشـور و مـردم عزیز 

ایـران تـالش کند.

روحانـی تأکیـد کرد: سـدها عالوه بر اینکـه آب را تأمین 
و کشـاورزی و صنعـت را پشـتیبانی می کننـد، بـه زندگـی 
مـردم هـم حیـات می بخشـند و در شـرایط سـیل هـم 
بزرگتریـن مانع هسـتند؛ این مسـئله برای حفظ بخشـی از 
اسـتان های مـا که سـیل خیز هسـتند، اهمیت زیـادی دارد.

عنـوان سـد  تحـت  امـروز سـدی  داشـت:  اظهـار  وی 
»بـاالرود« در اندیمشـک افتتـاح شـد کـه یکـی از اهـداف 
افتتـاح ایـن سـد آن اسـت کـه در شـرایط سـیالبی شـدن 
منطقـه می توانـد از ایـن شهرسـتان و اطـراف آن و مـزارع 

مـردم حفاظـت کنـد.
رئیس جمهور تصریح کرد: علی رغم همه مشکالتی که در 
چهار سال اخیر به دلیل مشکالت جنگ اقتصادی و کرونا 
داشتیم، اما توانستیم این اقدامات را انجام دهیم. ما امروز 
پنجاه و سومین تصفیه خانه آب را افتتاح کردیم و این در 

حالی است که در کل تاریخ ۱۶۹ تصفیه خانه داریم.
روحانـی بیـان کـرد: در این ۸ سـال بـه انـدازه کاری که 
در تاریـخ ایـران انجام شـده، مـا کار کردیم و نشـان می دهد 
کـه همـه کار و تـالش کردنـد، ما بایـد این واقعیت هـا را به 
مـردم بگوییـم و بـه آنان امیـد دهیم و نگذاریـم ضد انقالب 
و رسـانه های خارجـی یـأس را در میـان مـردم و جامعـه ما 
پخـش و ذهـن مردم را مشـوش کنند. ما با همـه توان خود 
کار کردیـم و اگـر جنـگ اقتصـادی نبود، قطعـاً کار ما چند 

می شـد. برابر 
وی بـا بیـان اینکه اگـر کرونا نبود، شـرایط ما بـه مراتب 
بهتـر از وضـع فعلـی می شـد، افـزود در شـرایط کرونـا ۱.۵ 
میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور بیـکار شـدند و تردیـدی 
نیسـت که مشـکالتی بـه دلیـل کرونا بـرای ما ایجاد شـده 
امـا در عیـن حـال مـا روند توسـعه کشـور را ادامـه دادیم و 

ایـن رونـد تـا پایان سـال ادامـه پیـدا می کند.
رئیس جمهـور گفـت: خوشـحالیم کـه پنجاه و سـومین 
سـد ملـی و هشـتاد و سـومین تصفیه خانـه فاضـالب را در 
دولـت تدبیـر و امیـد افتتـاح کردیـم کـه نشـان دهنده آن 
اسـت کـه مسـیر، مسـیر حرکـت، جهش و توسـعه اسـت.
زهرا عليدادی
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برای مسئولیتی در آینده داوطلب انتخابات نشده ام
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه برای همه 
کاندیداها احترام قائلم که در این شرایط سخت، شجاعت داوطلب 
شدن را داشتند،گفت: من برای وزارت و یا مسئولیتی در آینده 

وارد صحنه نشده ام.
به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر سابق نفت و 
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری، در نشستی از سلسله جلسات 
میز انتخابات »جمهور« اتحادیه  انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل، به تشریح برنامه ها و مواضع خود پرداخت و گفت: تولید 
اگر در کشور رونق پیدا کند، بر بسیاری از عوامل اقتصادی دیگر 
نیز اثر خواهد گذاشت. شاخص های حضور و رقابت در بازار 
جهانی، کیفیت، سرعت و قیمت است و این شاخص ها در تولید 
بسیار حائز اهمیت است. این سه مورد به ترتیب اولویت بیان 
شده اند. وی با اشاره به اینکه کیفیت را نباید فدای قیمت کرد و 
سرعت، قیمت ساز است،افزود: سال هاست که اولویت کشور تولید 
است و شعار سال نیز در همین راستا انتخاب شده است. اما 
متاسفانه ما با شاخص ها جهش تولید را ارزیابی نکردیم که ببینیم 
تا چه میزان رشد کرده است، البته به نظر من در این سال ها 

جهش نابودی تولید اتفاق افتاد.
وزیر سابق نفت اظهار داشت: جهش تولید زیرساخت هایی 
الزم دارد که باید به آن توجه کنیم. دو مولفه  بسیار مهم و اثرگذار 

در زمینه تولید، بازار و توزیع است.
قاسمی با اشاره به اینکه تولیدکننده در کشور ما معموال 
شرایط خوبی ندارد،تاکید کرد: علت این اتفاق این است که روند 
توزیع در کشور ما متعلق به عهد دقیانوس است. توزیع باید با 
سازوکار انجام شود. البته نمونه های موفق توزیع نیز درکشور ما 
وجود دارد. توجه به بازار و توزیع و شاخص های کیفیت، قیمت و 

سرعت می تواند مشکالت تولید را حل کند.
ساختار  و  رفته ام  زیادی  کشورهای  به  کرد:  تاکید  وی 
جغرافیایی کشورما بی نظیر است و با این ظرفیت ها می توانیم یک 
بازار بزرگ را در کشور ایجاد کنیم. متاسفانه اکنون بازار فعال 
نیست و وقتی بازار رونق نداشته باشد، یعنی قدرت خرید وجود 
ندارد. داوطلب انتخابات ریاست جمهوری افزود: وقتی قدرت 
خرید وجود نداشته باشد، کارخانه ها نیز نمی توانند تولید کنند. 
تولید یک زنجیره است و اگر در بازار داخلی رونق ایجاد شود، 

بیکاری نیز از بین خواهد رفت و تولید نیز رونق خواهد یافت.
قاسمی با بیان اینکه در بازار خارجی و کشورهای همسایه نیز 
باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم صادرات داشته باشیم،گفت: مبلغ 
۱۲۰۰میلیارد دالر تراز تجاری کشورهای همسایه است. صادرات 
غیرنفتی واقعی ما حدود ۲۴ میلیارد دالر است. این در حالی است 
که اگر ما ۵ درصد واردات کشورهای همسایه را در اختیار بگیریم 

این میزان به ۶۰میلیارد دالر خواهد رسید.
وی در تبیین برنامه خود در خصوص تولید، گفت: لذا باید هم 
بازار داخلی، هم بازار همسایه و هم بازار جهانی را باید به دست 
بیاوریم. باید سازوکار برنامه ریزی شده برای در دست گرفتن این 
بازارها داشته باشیم. وزیر سابق نفت تاکید کرد: خیلی ها فکر 
می کنند که چرا بازار آسیای میانه را از دست دادیم یا چرا ممکن 
است بازار عراق را از دست بدهیم؟ مسئله این جاست که وقتی 
ظرفیت تولید ما مازاد مصرف است، آن را در بازار مصرف کشوری 
مثل عراق عرضه می کنیم. اما وقتی یک اتفاق اشتباهی در داخل 
رخ می  دهد و با کمبود روبرو می شویم، اولین اقدام ما برای حل 

مشکل، ممنوع کردن صادارت است.
قاسمی گفت: طرف عراقی و هر بازاری نیز برای تامین نیاز 
خود منتظر بهبود بازار ایران نمی ماند و به سراغ فروشنده ای 
می رود که نیاز وی را تضمین کند. ما به عراق طبق قرارداد 
بین المللی صادرات برق داریم درست در پیک مصرف برق در 
تابستان، برق جنوب عراق را قطع می کنیم. به این صورت غیرقابل 

اطمینان بودن خود را در حوزه تولید نشان می دهی
وی با بیان اینکه ما محصوالتی در کشور داریم که علی رغم 
اینکه تحریم هستیم مورد نیاز دنیا است،اظهار داشت: در حوزه 

تولید باید به یک بازنگری یا به عبارتی به یک تغییر ریل برسیم. 
باید یک پکیج از برنامه ریزی های دقیق داشته باشیم. یک نفردر 
اداره ای بخشنامه صادر می کند در حالی که اصال نمی داند تبعات 
آن برای فعالین بخش خصوصی و برای صادرکنندگان و وارد 
کنندگان چه خواهد بود. داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در 
خصوص راه های جبران کسری بودجه، بیان کرد: دهه نود را به 
عنوان دهه ی گمشده در تاریخ اقتصاد ایران باید نام گذاری کنیم. 

در این دهه رشد اقتصادی نداشتیم.
قاسمی تاکید کرد: اگر امروز و در۱۴۰۰ و طی یک دو دولت ۴ 
ساله، رشد اقتصادی ۸ درصدی هم داشته باشیم صرفا به شاخص 
های سال ۹۰ باز خواهیم گشت. این شرایط مطلوبی نیست و من 

نام آن را با این دست فرمان، آخر ایستگاه می گذارم.
وی با اشاره به اینکه نیازمند جهش هستیم و باید کارهای 
غیر معمولی برای رخ دادن این جهش انجام شود،اظهار داشت: 
کسری بودجه یکی از دو عامل تورم است که دو صورت آشکار 
و پنهان دارد. در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه ای تا حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، تورم نیز تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت. کسری بودجه نیز بیشتر بر بخش های عمرانی اثر 

خواهد گذاشت که خود موجب رکود و بیکاری می گردد.
وزیر سابق نفت با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ عالوه بر 
کسری بودجه اتفاقات دیگری نیز در انتظار داریم،افزود: بسیاری 
از بدهی های دولت در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باید پرداخت شود 
که مشکل دومی است که پیش روی ما است. به این خاطر باید 
اتفاقات میان بری رخ دهد و اصلی ترین آن ها این است که باید در 
کشور رونق ایجاد کرد و این می تواند در کشور خلق درآمد کند.

قاسمی گفت: بخش اندکی از کسری بودجه را می توان از 
طریق کاهش هزینه ها جبران کرد. نمی توان کاهش چشم گیری 
در هزینه های دولتی ایجاد کرد چرا که بیشتر از ناحیه حقوق و 
دستمزدها است. مهم ترین نکته این است که درآمدها را افزایش 
دهیم. این افزایش درآمد از طریق رونق، افزایش صادرات نفتی و 

غیرنفی می تواند رخ دهد.
وی همچنین در خصوص راهکارهای اصالح نظام مالیاتی، 
گفت: سیستم مالیاتی در کشور ما باید شفاف شود تا کسی نتواند 
از پرداخت مالیات فرار کند. امروز فقط ۷ درصد GDB کشور 
از مالیات تامین می شود در حالی که در ترکیه که به اندازه ما 
ثروتمند نیست، ۳۰ درصد از این میزان از ناحیه مالیات تامین 
می شود. داوطلب انتخابات ریاست جمهوی در تشریح برنامه های 
خود در خصوص یارانه ها،گفت: در هنگام اجرای هدفمندی 
یارانه ها، زیرساخت های اطالعاتی ما از خانواده ها و افراد بسیار 
اندک بود. به این خاطر در هدفمندی یارانه ها برای مردم باید 
یک جراحی صورت می گرفت. فرض کنید یک خانواده ۵ نفره دو 
ماشین دارد و یک خانواده ۱۰ نفره هیچ ماشینی ندارد. افرادی 

که خودرو ندارند عمال از دریافت یارانه انرژی بی بهره می مانند.
قاسمی اضافه کرد:به این خاطر باید عدالت به هدفمندی 
یارانه ها اضافه شود و افرادی که به واسطه نداشتن خودرو از یارانه 
انرژی استفاده نمی کنند بتوانند سهم خود را به دولت بفروشند. 

هدفمندی یارانه ها در حوزه آموزش نیز باید انجام شود.
وی در مورد احتمال افزایش یارانه های نقدی در برنامه خود، 
گفت: شرایط اقتصادی کشور یک شوک اقتصادی دیگر مانند 
افزایش قیمت بنزین را برنمی تابد. اما مابه تفاوت یارانه بنزین باید 

به کسانی که از آن بی بهره اند پرداخت شود.
وزیر سابق نفت تاکید کرد: افزایش یارانه منوط به افزایش 
قیمت حامل ها است و این ممکن است در شرایط فعلی چندان 
ممکن نباشد اما همین مابه تفاوت که از یارانه  انرژی حاصل 
می شود باید یارانه کنونی اضافه شود که رقم قابل توجهی خواهد 
بود. قاسمی گفت در سال های اخیر حدود ۵۰ درصد مردم ما به 
یارانه نیاز پیدا کرده اند و همین یارانه اندک هم باید ادامه داشته 
باشد و افزایش پیدا کند. منبع آن نیز افزایش درآمد ناشی از 

حامل های انرژی خواهد بود.

وی بیان کرد: من رجل سیاسی هستم و در موقعیت هایی 
مانند کابینه دولت و یا مسائل بین المللی مربوط به فروش نفت 
بوده  ام که نیاز به دیپلماسی سیاسی دارد، اما بیشتر از آن رجل 
اقتصادی می باشم. امروز هم مردم بیشتر به رجل اقتصادی نیاز 
دارند. وزیر سابق نفت درمورد صوت منتشر شده از گفتگوی وزیر 
امور خارجه، تصریح کرد: شهید سلیمانی جان خود را فدای 
بشریت کرد و با نابودی داعش به دنیا آرامش داد. اما این روزها 

عالوه بر شهادت، ترور سیاسی هم شد.
قاسمی گفت: نمی دانم با چه انگیزه و چه نگاهی این فایل 
صوتی منتشر شده  است اما شخصیت شهید سلیمانی این بود که 
منافع مردم و کشور را بر جان خود ترجیح می داد. پس منطقی 
نیست که بگوییم وی مسیری را دنبال کرده که منافع کشور را 

نادیده گرفته است.
سایر  به  نسبت  خود  برنامه  تمایز  وجه  در خصوص  وی 
نیازهای کشور و خواسته های مردم  امروز  نامزدها،تاکیدکرد: 
مسائل اقتصادی و معیشتی است و بسته اقتصادی برای آن ها 

اولویت دارد که شامل گرانی و تورم و بیکاری و.. می شود.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: مسائل فرهنگی و 
اجتماعی نیز بسیار اهمیت دارد اما همین مسائل هم بیشترین 
آسیب را از مشکالت اقتصادی دیده اند. از سوی دیگر سوابق 

نامزدها نیز موجود است که مردم می توانند بررسی کنند.
قاسمی با بیان اینکه قرارگاه خاتم سه قرارگاه داشت و یکی 
از آن ها قرارگاه سازندگی نور بود که ۷۰ درصد بازسازی کشور را 
در حوزه های مختلف سازندگی انجام داد و این موارد در دوره ای 
که من در آن مسئولیت داشتم انجام شد،افزود: در بدترین دوره 

کشور در تاریخ ایران مسئولیت این قرارگاه را به عهده داشتم.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که وارد وزارت نفت شدم نیز 
تحریم های تحمیلی بر فروش نفت کشور در بدترین وضع خود 
نسبت به ۱۰۰ سال اخیر قرار داشت. وابستگی صنعت نفت ما 
به خارج از کشور نیز بسیار زیاد بود. در عین حال بیشترین 
توسعه در صنعت نفت کشور نیز در سال های ۹۰ و ۹۱ که در 
اوج شدیدترین تحریم ها قرار داشتیم انجام شد. وزیر سابق نفت 
در بیان نظر خود نسبت به جدیت حضور سایر نامزدها، گفت: 
همه جدی هستند و برای همه کاندیداها احترام قائلم که در این 
شرایط سخت، شجاعت داوطلب شدن را داشتند. قاسمی تصریح 
کرد: به عقیده بنده ما برای اثبات خودمان نباید دیگران را تخریب 
کنیم. من »پلن بی« برای انتخابات ندارم و برای وزارت و یا 
مسئولیتی در آینده کاندیدا نشده ام. آرایش سیاسی اصالح طلبان 
نیز کامال شکل نگرفته و قابل پیش بینی نیست.  ظریف هم از قبل 
گفته بود که به هیچ عنوان آمادگی شرکت در انتخابات را ندارد.

وی درخصوص جایگاه پتروپاالیشگاه ها در برنامه خود، توضیح 
داد: مقام معظم رهبری بارها فرمودند که باید از خام فروشی 
جلوگیری شود اما ما در این سال ها چنین نگاهی نداشتیم و 

فرصت ها را از دست داده ایم.
وزیر سابق نفت تاکید کرد: فروش نفت خام در شرایط تحریم 
بسیار مشکل است اما فروش فرآورده های نفتی بسیار ممکن تر 
است. در همه پاالیشگاه های کشور طرح توسعه  کمی و کیفی 
اجرا شد. پاالیشگاه اراک را با ۵ میلیون بنزین اکتان ۸۷ تحویل 
گرفته ام و با ۱۶ میلیون بنزین یورو ۴ در پایان سال ۹۱ تحویل 
داده ام. در پاالیشگاه های تبریز، آبادان و… این طرح توسعه 
اجرا شد. قاسمی در خصوص مسئولیت های فعلی خود،افزود: 
اکنون معاون اقتصادی نیروی قدس هستم. بر اساس قانون برای 
نظامیان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، برخالف 

انتخابات مجلس نیازی به استعفا از سازمان یا مسئولیت نیست.
وی خاطرنشان کرد: فرمایشات امام خمینی )ره( و مقام معظم 
رهبری نیز درباره حضور نظامیان در تاکید بر عدم حضور در 
احزاب و جبهه بندی های سیاسی است و شرکت در انتخابات 
برای نجات کشور و پاسداری از انقالب اسالمی ایران را شامل 

نمی شود.
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گفتگو ...

روند ۸ساله دولت تحریم ها را دو برابر کرد
عضو شورای راهبردی روابط خارجی گفت:روند ۸ ساله 

دولت نه تنها از تحریم ها نکاست، بلکه آن ها را دو برابر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در گفتگویی 
رسانه ای، با بیان اینکه مبنای انتخاب دولت فعلی در انتخابات 
۹۲ و ۹۶ این بود که مدعی بودند می توانند با تحریم ها مقابله 
کنند، گفت: در حال حاضر ۸۰۲ تحریم پیش از برجام به 
بیش از ۱۵۰۰ تحریم تبدیل شده است؛ یعنی روند هشت 
را دو  بلکه آن ها  از تحریم ها نکاست،  تنها  نه  ساله دولت 

برابر کرد.

وی با بیان اینکه، مردم به نتیجه اهمیت میدهند و نه 
تحلیل های مختلف، تصریح کرد: امروز نتیجه این است که 

تحریم ها بیشتر شده است.
دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان با یادآوری 
سخنان خود در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس 
دهم، گفت: همان زمان در کمیسیون ویژه برجام در مجلس 
نیز بیان کردیم که بسیاری از تحریم ها باقی می ماند؛ امروز 

مردم قضاوت می کنند که تحریم ها رفع »شد« یا »نشد«!؟
جلیلی افزود: تمام توان دولت در این هشت سال این بود 
که همان مسیری را که برای رفع تحریم پیشنهاد کرده است، 
به جد دنبال کند؛ ما آن زمان می گفتیم این مسیر نه تنها 
جواب نمی دهد بلکه مسیر اشتباهی است. این مسیر دشمن 
را جری می کند و در نهایت علیرغم انجام تعهدات، تحریم ها 

برداشته نشد.
وی با بیان این نکته که باید اهرم تحریم از دست دشمن 
خارج شود، اظهار داشت: اگر امروز دشمن ما تحریم را به 
صورت یک اهرم در دست گرفته و علیه ما به کار می برد، 
باید این مسئله مطرح شود که چگونه می توانیم این اهرم را 

از دست او خارج کنیم؟
عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: دشمن در این 
مسیر احساس کرد اگر تحریم یک اهرم کارساز است که 
طرف مقابل حاضر است در برابر امتیاز بدهد و از حقوقش 

منصرف شود، پس می تواند از آن بیشترین استفاده را ببرد.
را معطل  نمی توان کشور  نکته که  این  با طرح  جلیلی 
تصمیمات طرف مقابل گذاشت، تاکید کرد: در شرایطی که 
دشمن به طمع می افتد، تحریم را اهرم مناسبی برای اعمال 
فشار می داند و ادعا می کند هروقت که بخواهد زیاده خواهی 
اقتصادی  فضای  می توان  آیا  می نماید،  استفاده  آن  از  کند 

کشور را معطل چنین مسیری کرد؟
وی دراین باره اضافه کرد: مردم و فعاالن اقتصادی انتظار 
دارند شرایطی مهیا باشد که تنها به اداره کشور اکتفا نشود، 
بیابد.  نیز  ارتقاء  و  کند  پیشرفت  داشته،  رشد  کشور  بلکه 
بنابراین، این شرایط نیازمند یک محیط با ثبات در عرصه 
اقتصادی است که نمی تواند معطل فالن گفتگو یا نظر فالن 

فرد خارجی بماند.
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی در ادامه با 
رد گزاره ی »مذاکره  برای رفع تحریم خطاست«، خاطرنشان 
نوع  اما  نیستم  تحریم  رفع  برای  مذاکره  مخالف  من  کرد: 

مذاکره به خودی خود بسیار مهم است؛ تاکید من این است 
که نباید معطل مذاکره ماند.

که  می گوییم  مشخصا  کرد:  تصریح  این باره  در  جلیلی 
مذاکره اگرچه الزم است اما کافی نیست؛ برای بی اثر کردن 
تحریم، باید راه های اساسی و محکم دنبال شوند که مذاکره 

می تواند یکی از ابزارهای این برنامه جامع باشد.
وی با اشاره به نتیجه نگرفتن دولت از تمرکز ۸ ساله بر 
سر مذاکره، گفت: مهم ترین کارویژه ی دولت، ایجاد یک بستر 
ثبات اقتصادی است؛ شما نمی توانید اقتصاد کشور را معطل 
اموری کنید که نه تنها قابل اتکاء نیستند بلکه تابع اراده 

دیگران نیز بوده و نتیجه آن صرفا دست شما نیست.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا بیـان اینکه 
و  بـوده  کار  مجموعـه  یـک  نیازمنـد  تحریـم  بـا  مقابلـه 
تک بعـدی نیسـت، افـزود: اینطـور نیسـت که اراده دشـمن 
همیشـه پیـروز بـوده و هروقـت خواسـت بتوانـد از اهـرم 
تحریم اسـتفاده کند؛ همان دشـمنی که اولیـن تحریم ها را 
در صنایـع دفاعـی ایجاد کرد، امروز با پیشـرفته ترین صنایع 

دفاعـی و نظامـی در ایـران مواجـه اسـت.
جلیلی در ادامه با اشاره به پیشرفت های فناورانه به ویژه 
در زمینه صنعت هسته ای، گفت: پیشرفت صنایع ما در زمینه 
دفاعی و هسته ای و ... به خوبی نشان می دهد که می توان 

تحریم ها را بی اثر کرد.
وی با طرح این پرسش که وقتی می توانیم تحریم موشکی 
اثر  را بی   ... و  آیا نمی توان مشکالت مرغ  اثر کنیم،  را بی 
کرد، عنوان داشت: امروز مردم نیز به خوبی اذعان دارند که 
روند ۸ ساله این دولت در قبال تحریم ها، جواب نداده است. 
اگر نگاه به تحریم جامع و درست نباشد، عالوه بر عوارض 
اقتصادی، این تحریم ها می تواند عوارض سیاسی و امنیتی 

نیز داشته باشد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: اعمال 
محصول  تحریم ها  اعمال  از  پس  حداکثری  فشار  سیاست  
با مذاکره  میکردند می توانند  فکر  بود که عده ای  شرایطی 

تحریم را برطرف کنند.
جلیلی با بیان اینکه اگر دشمن احساس کند که تحریم 
برای شما ترسناک کرد، جری خواهد شد، تاکید کرد: نباید 
فرصت استفاده از تحریم، مجددا برای دشمن معتبر شود؛ 
شما باید نشان بدهید که ملت شما می تواند این تحریم ها 

را بی اثر کند.
وی افزود: نباید عالمتی بدهیم که طرف مقابل هنوز هیچ 
اقدامی نکرده، احساس کند می تواند با واسطه و غیر مستقیم 
مجددا با شما شروع به گفتگو و چانه زنی کند. آنها فهمیده 
بودند که ترامپ از فشار حداکثری نتیجه نگرفت و بعد با 
جسارت تمام در گفتگوهای اخیر مطرح می کنند که تحریم ها 

سه دسته اند و یک دسته آنها هرگز رفع نخواهد شد!
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی تاکید کرد: 
باید در عمل اقداماتی انجام بدهیم که دشمن احساس کند 
تحریم ها دیگر جواب نمی دهد. باید دوباره در عرصه میدان 
و به شکل واقعی و به دور از شعار، نشان بدهیم که می توان 

تحریم ها را بی اثر کرد.
وی با کنایه به برخی که به صورت افراطی و اغراق آمیز، 
اظهار  میدادند،  ربط  تحریم ها  به  هم  را  مردم  خوردن  آب 
داشت: بسیاری از مشکالت به اذعان فعاالن اقتصادی و مردم، 

ربطی به تحریم ندارد و واقع امر نیز همین طور است.
جلیلی افزود: آن موضوعاتی را که متاثر به تحریم نیست، 
باید با قوت مدیریت و پیگیری نمود و همچنین باید مشخص 
کرد که چه میزان و تا چه حد از مسائل اقتصادی مرتبط با 

تحریم هاست.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه یکی 
نظیر مذاکره، دور زدن  با تحریم ها  مقابله  راه های  از  دیگر 
همچون  تحریم«  زدن  »دور  کرد:  خاطرنشان  آنهاست، 
که  تحریم هاست  با  مقابله  برای  دیگری  مسیر  »مذاکره«، 
ممکن است در آن راه درست یا غلط طی شود و باید جلوی 
خطای آن را گرفت اما عالوه بر این دو راه، مسیر دیگری نیز 

وجود دارد.
جلیلی، بی اثر کردن تحریم ها را راه سوم مقابله با تحریم 
برشمرد و اذعان داشت: »بی اثر کردن تحریم«، راه سوم مقابله 
با تحریم هاست که پایدار، جدی و قابل اتکاست. برای بی اثر 
کردن تحریم، عالوه بر وجود نگاه سیاسی و امنیتی، باید یک 

نگاه اقتصادی متفاوت داشت.
وی با یادآوری مسئله تهدید به تحریم بنزین از سوی 
آمریکایی ها، تصریح کرد: وقتی کشور قرار بود با تحریم بنزین 
مواجه شود، ما می توانستیم هریک از راه های مذکور را طی 
کنیم؛ هم می توانستیم مذاکره کنیم، امتیاز بدهیم تا این 
تحریم اعمال نشود و هم میتوانستیم از مسیر های مختلف با 

دور زدن تحریم بنزین، مایحتاج کشور را تهیه کنیم.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: اما راه پایدار و 
قابل اتکایی که پیگیری شد، تکیه بر توان موجود داخلی بود؛ 
نفت و گاز مزیت نسبی ماست و ما توانستیم با تولید بنزین 
نه تنها تحریم آن را بی اثر کرده و اهرم را از دست دشمن 

بگیریم، بلکه امروز به صادر کننده آن نیز تبدیل شدیم.
جلیلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تحریم نفتی 
در سال ۹۱، چگونه مدیریت شد، گفت: تحریم یک شوک به 
اقتصاد کشور وارد کرد. دو میلیون فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار 
بشکه رسید اما با تدابیری توانستیم در شش ماهه نخست 
سال ۹۲، متوسط فروش نفت و فرآورده ها به یک و میلیون 

بشکه در روز برسانیم.
وی با بیان اینکه مجموعه اقدامات آن زمان بیشتر مبتنی 
بر راه حل دوم یا همان دور زدن تحریم ها بود، خاطرنشان کرد: 
همزمان با پیگیری مسیر دور زدن تحریم ها، ما مدعی بودیم 
که باید به یک راه حل پایدار برسیم. پیگیری تشکیل پورتال 

ارزی در دبیرخانه شورایعالی اولین اقدام در این زمینه بود.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان افزود: اجرای 
پورتال ارزی پنج فاز داشت که در همان سال اول، سه فاز 
آن تکمیل شد؛ وقتی که دولت آقای روحانی در سال ۹۲ بر 
سر کار آمد، متاسفانه کار بر روی این پورتال و ... کمرنگ شد 
و تا سال ۹۷ که بحث بحران ارزی مجددا پیش آمد، آن را 

کنار گذاشته بودند.
رویکرد  از  ناشی  را  ارزی  پورتال  راهکار  توقف  جلیلی، 
اشتباه دولت یازدهم دانست و اظهار داشت: رویکردی که فکر 
می کرد به زودی می تواند با گفتگو کردن همه مسائل کشور را 
حل کند، متکی بر تحلیل خوشبینانه ای که داشت و متاسفانه 

غلط از آب درآمد، استفاده از پورتال را متوقف کرده بود.
اقتصادی در  اینکه تمرکز دشمن بر جنگ  بیان  با  وی 
یک دهه گذشته، نشانگر برآورد آنها از ضعف دستگاه های 
اقتصادی کشور است، گفت: وقتی دشمن احساس می کند 
دارید،  ضعف  که  اقتصادی  حوزه  در  فشار  از  استفاده  که 
کارساز است، شما باید متقابال این ضعف ها را برطرف کنید. 
نمی توانید بگویید من میروم مذاکره می کنم تا دشمن روی 
نقاط ضعف من دست نگذارد؛ راه حل درست و پایدار این 

است که شما نقطه ضعف کشور را برطرف کنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش 
با اشاره به اعمال مجدد تحریم نفتی در دو سه سال اخیر، 
اظهار داشت: دوستان می گفتند که نمی شود نفت فروخت و 
ما می گفتیم می شود تا دو میلیون بشکه هم فروخت. همان 
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موقع راهکارهای این ادعایمان را برای آنها ارسال کردیم؛ من 
چند صفحه برای آقای رئیس جمهور نامه نوشتم و گفتم با 

این روش ها می توانید اقدام به فروش نفت کنید.
جلیلی تصریح کرد: همان دوستانیکه آن زمان می گفتند 
این حرف ها شعار است، سال گذشته در بودجه خود مبنا را 
فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه قرار دادند! پس معلوم 
شد می شود این اقدام را انجام داد. مهم این است که شما در 

تصمیم دچار خطا نشوید تا دشمن را جری کنید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونه بی اثر کردن تحریم 
نفتی، شرح داد: شما می توانید به جای آنکه نفت را بشکه ای 
پنجاه دالر بفروشید، آن را تبدیل به فرآورده کنید تا ارزش 
افزوده بیشتری ایجاد کند و چندین برابر ارزآوری داشته و به 

تبع آن بتوانید ده ها شغل ایجاد کنید.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در سه سال 
گذشته که گفته می شود بدترین فشارها و فشار حداکثری بر 
کشور اعمال شد، خود دوستان دولت اذعان دارند که ما در 
فروش فرآورده های نفتی و پتروشیمی هیچ مشکلی نداشتیم 

و توانستیم هرچقدر که می توانیم، صادر کنیم.
جلیلی با اشاره به مصوبه مهم مجلس دهم مبنی بر قانونی 
شدن توسعه پتروپاالیشگاه ها در کشور با پیگیری کمیسیون 
با مزیت نسبی کشور در نفت و  انرژی وقت، تصریح کرد: 
پتروشیمی  محصوالت  می توان  فروشی  خام  جای  به  گاز، 
می شود.  ایجاد شغل  اقتصادی،  رونق  باعث  که  فروخت  را 
همچنین با مشارکت دادن واقعی مردم در سرمایه گذاری در 
این حوزه، حتی سرمایه های خرد می توانند در این زمینه 
با آن   ... و  بورس  تا مردم دچار معضالتی در  شریک شده 

مواجه بودند، نشوند.
اظهار  است،  میدان  مذاکره،  پشتوانه  اینکه  بیان  با  وی 
داشت: مذاکره کننده هر چقدر هم قوب باشد، اگر با دست 

خالی به مذاکره برود، نمیتواند عایدی داشته باشد.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: یکی 
کشور  در  اقتصادی  فعالیت های  عرصه  مهم  میدان های  از 
است. برای مثال، وقتی طرف مقابل ببیند که شما به راحتی 
نفت خود را می فروشید و یا آن را تبدیل به فرآورده کرده و 
دیگر تحریمش اثری ندارد، آنگاه در همین مذاکرات وین هم 
میتوانید موفق شوید؛ حاال دشمن هر چقدر خواست ادعا کند 

که تحریم نفتی را برمیدارد یا بر نمیدارد.
مقابله  اقتصادی،  جنگ  اقتضاء  اینکه  بیان  با  جلیلی 
اهرم های  دشمن  که  همانطور  گفت:  است،  اقتصادی 
اقتصادی اش را علیه ما به کار میبرد، ما نیز باید اهرم های 
اقتصادی کشور را نه تنها به شکل پدافندی بلکه به آفندی 

فعال کنیم.
وی با بیان اینکه عرصه مقابله اقتصادی با دشمن نیز مرد 
میدان می خواهد، تصریح کرد: اگر می خواهیم با تحریم به 
جد مقابله کنیم، باید شیوه ها و توان مندی های کشورمان را 

به خوبی بشناسیم و ابتکار عمل بلد باشیم.
سند  به  اشاره  با  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  عضو 
ریاست  اول  سال  در  آمریکا  ملی  امنیت  استراتژی  موقت 
جمهوری بایدن، اظهار داشت: در سند استراتژی امنیت ملی 
ایران مطرح شده که دشمن نگران  آمریکا مباحثی درباره 
است که ایران توانمندی های خود برای مقابله با تحریم را 
بشناسد و آن ها را فعال کند. وقتی این مسئله که باعث نگرانی 

او شده، اگر فعال بشود دشمن را پشیمان خواهد کرد.
جلیلی افزود: پیروزی و قوت در این میدان دشمن را به 
برای کمک  منطقه ای،  میدان  همانند  که  می رساند  جایی 

گرفتن به شما التماس کند و برای شما نامه بنویسد.
وی با یادآوری نامه های آمریکایی ها و التماس آنها بخاطر 
کرد:  خاطرنشان  سلیمانی،  شهید  مثل  مردانی  عملکرد 
آمریکایی ها نامه می نوشتند و از ما می خواستند که اجازه 
بدهید با هزینه کمتری از عراق خارج بشویم؛ با فعالیت های 

صحیح اقتصادی، شما می توانید کاری بکنید که او به همین 
التماس کردن بیفتد.

داشت:آنها  اظهار  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  عضو 
فناوری های پیشرفته را نقطه قوت خودشان در عرصه اقتصاد 
جهانی میدانند و ما نیز می بایست صحنه اقتصادی را تبدیل 
به هماوردی با آنها در زمینه فناوری های پیشرفته کنیم و 
امروز می توانیم به لحاظ راهبردی سطح هماوردی این جنگ 

اقتصادی را ارتقا بدهیم.
در  آمریکا  و  چین  مقابله  روند  یادآوری  با  جلیلی 
قبال  در  آمریکا  کرد:  تاکید  پیشرفته،  فناوری های  حوزه 
پیشرفت های فناورانه چین، آن را به اعمال تحریم و فشار در 
حوزه مبادالت مالی یا تعرفه های گمرکی، تهدید می کند در 
حالیکه نمی تواند این دسته از تحریم ها را علیه ما اعمال کند. 
این اتفاق نشانگر آنست که شما می توانید در چهار و هشت 
سال آینده با پیشرفتی که نشان میدهید نه تنها تحریم ها را 
بی اثر کنید بلکه هماوردی اقتصادی خود را نیز ارتقاء بدهید.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر عملکرد هیئت نظارت بر 
برجام، گفت: نگاه من به برجام نسبت به سایر اعضا متفاوت 
بود؛ بنده می گفتم مطابق متن برجام بسیاری از تحریم ها 
باقی می ماند. بعد از برجام که کاتسا تصویب شد، آن وقت 
من مطرح کردم که با این تحریم، دامنه ی تحریم ها بسیار 

گسترش می یابد.
مورد  در  افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
تحریم »ایسا« هم همینطور؛ بعضی از آقایان می گفتند که 
این تحریم فقط تجمیع تحریم های قبلی است و این حرف را 
رسما در تلویزیون اعالم میکردند در صورتی که اینطور نبود.

جلیلـی در ادامـه سـخنانش بـا اشـاره به تصمیـم دولت 
مبنـی بـر ادامـه برجـام پـس از خـروج آمریـکا از آن، اظهار 
داشـت: مـا هـم از تلویزیـون دیدیـم کـه همـان روزی کـه 
ترامـپ از برجـام خـارج شـد، رئیـس جمهـور آمـد و اعالم 
کـرد یـک مزاحـم خارج شـده اسـت و مـا ادامـه می دهیم. 
مـن بـه این نـگاه قائل نبودم؛ چـرا که طبق بنـد ۳۶ برجام، 
اگـر طرف مقابل تعهداتـش را انجام نداد، شـما می توانید به 
صـورت جزیی یا کلـی، تعهداتتان را متوقـف کنید نه اینکه 

بگوییـد صبـر راهبـردی می کنیم!
وی خاطرنشان کرد: صبر راهبردی یعنی صبری که با آن 
دشمن عقب برود؛ نه اینکه جلوتر هم بیاید. لذا شما میبنید 
بعد از خروج ترامپ از برجام، او مجددا تحریم ها را اضافه کرد.

نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی در بخش 
و  پیشرفت  ثبات،  برای  اینکه  بیان  با  از سخنانش  دیگری 
شکوفایی اقتصادی کشور نمی توان آن را با نمایش اداره کرد، 
که  دارد  وجود  در کشور  دیگر  موضوع  ده ها  داشت:  اظهار 
اگر دولت بخشی از توان خود را بر آن موضوعات اختصاص 
می داد، می توانست ده برابر نتیجه فعلی، عایدی داشته باشد.

جلیلی افزود: اقتصاد یک امر واقعی است و مسائلی نظیر 
بیکاری، گرانی و مسکن بحث های واقعی هستند که هرکدام 

راه حل مربوط به خود را دارند.
با  بعدی  تک  صورت  به  نمی توان  اینکه  بیان  با  وی 
پدیده های حوزه سیاست خارجی برخورد کرد، گفت: مذاکره 
نمی توانیم  و  دارد  قابلیتی  است که در حد خودش  بعدی 
بگوییم تنها از طریق مذاکره می توان تحریم ها را رفع کرد. 
شما باید سایر ابعاد تحریم  را با کم شدن آثار آن و بی اثر 

کردن آنها پیگیری کنید.
در  اینکه  بیان  با  نظام  تشخیص مصلحت  عضو مجمع 
می کردیم،  عنوان  را  مسائل  همین  نیز  سال ۹۲  انتخابات 
بودم،  انتخاباتی  نامزد  من  که   ۹۲ سال  در  کرد:  تصریح 
بیشترین تاکید بنده در گفتگوهای انتخاباتی بر روی مسائل 
داخلی اقتصاد، معوقات بانکی، ساختار اداری اجرایی کشور 
و ضعف های ساختاری اقتصاد بود؛ اینطور نیست که چون 
دولت دست ما نیست و رقبای ما مسیر مذاکره را پیگیری 

می کنند پس ما بگوییم راه حل چیز دیگریست؛ نه. ما از سال 
۹۲ می گفتیم که مسیر، باید به گونه ای دیگر باشد.

با بیان این نکته که الزمه پیگیری هر کدام از  جلیلی 
راه حل های مقابله با تحریم، شناخت موضوعات اصلی است، 
گفت: برای بی اثر کردن تحریم ها یا حتی دو زدن و مذاکره 
بر سر آنها، می بایست موضوعات را بشناسید و به آنها اشراف 
داشته باشید و بدانید که هر کدام از آن تحریم ها، چه هدفی 
را دنبال می کند؛ آنگاه می توانید تشخیص بدهید که راه مقابله 

با هریک کدام است.
وی با اشاره به اینکه تنها در موضوع تبادالت بانکی ده 
ابتکار عمل وجود دارد، خاطرنشان کرد: وقتی شناخت بر 
تحریم بانکی وجود داشته باشد، آنگاه متوجه می شوید که 
بسیاری از راهکارها وجود دارد که می تواند مبنای عمل دولت 
بشود تا فعاالن اقتصادی بتوانند به راحتی مبادالت بانکی شان 

را با خارج از کشور انجام دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا راهکارهای بدست آمده را در اختیار دولت 
قرار دادید یا خیر؟ گفت: ما در هر موضوعی که به جمع بندی 
یا  می رسیدیم، سعی می کردیم در قالب جلسات توجیهی 
نامه، آن را ارائه کنیم. من درباره فروش نفت چند روز بعد 
از جمع بندی، به رئیس جمهور نامه نوشتم و مفصل راه های 

غلبه بر این تحریم  را ارائه کردیم.
جلیلی اضافه کرد: حتی مصداقی عنوان کردیم که چگونه 
بیایند.  امر به کمک دولت  این  افرادی می توانند در  و چه 
حاصل ۴ سال جلسات، مطالعات و مباحثات کارشناسی را 
تقدیم دولت کردیم و خوشبختانه دولت نیز امروز در الیحه 
بودجه اذعان دارد که می تواند دو میلیون و سیصد هزار بشکه 

نفت بفروشد.
تقویت  باید  تحریم  با  مقابله  راهبرد  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاه ها، سازوکارها و برنامه های اقتصادی کشور به منظور 
جلوگیری از رخنه دشمن باشد، افزود: ما در زمینه بی اثر 
کردن تحریم ها با راهبرد تقویت اقتصاد داخل، ۱۱ پیشنهاد 
مشخص که هرکدام به صورت مفصل و جداگانه مباحثی 
را در برمیگیرند، داشته ایم که برای مثال در »حوزه نفت و 
انرژی« بر روی۱۳ طرح به عنوان راهکار پایدار مقابله با تحریم 
و تحقق پیشرفت و همچنین در بحث »تجارت و تبادل کاال« 

بر روی ۵ طرح مطالعه و اقدام صورت گرفته است.
بار  اینکه  بیان  با  نظام  تشخیص مصلحت  عضو مجمع 
مقابله با تحریم، باید بر دوش مسئوالن باشد نه مردم، گفت: 
اگر مسئوالن زیر بار مقابله با تحریم بروند، فشار آن به مردم 

منتقل نخواهد شد.
جلیلی شناخت از میدان را الزمه مقابله با تحریم برشمرد 

و پیگیری جهادی را یکی دیگر از لوازم آن دانست.
مبنی  انقالب  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  همچنین  وی 
خطوط  با  داشت:  اظهار  پیش اند،  در  خرمشهرها  اینکه  بر 
پدافندی نمی توان خرمشهر را آزاد کرد. باید حمله کرد تا 
پس گرفته شود؛ یکی از خرمشهرهایی که مقام معظم رهبری 
میفرمایند، همین حوزه های تحریمی است که باید از دشمن 

پس گرفته شوند.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه عقب راندن 
دشمن مستلزم ابتکار عمل است، تصریح کرد: عقب راندن 
دشمن در حوزه تحریم، منجر به ارتقاء راهبردی در عرصه 
این  افسران  که  شد  خواهد  اقتصادی  هماوردی  و  اقتصاد 

جنگ، جوانان تحصیل کرده و متخصص هستند.
جلیلی با بیان اینکه حوزه فناوری های پیشرفته در این 
هماوردی اقتصادی قابل لحاظ است، گفت: در یک عرصه 
توانستیم بیش از ۶۰۰ کاالی پیشرفته تولید می کنیم؛ پس 
می توان با پیدا کردن بازار فروش این محصوالت، کاری کرد 
که دشمن به التماس بیفتد. ممکن است در قبال چین بتواند 
نسبت به تعرفه های گمرکی و روابط اقتصادی اعمال فشار 

ادامه در صفحه بعد ...
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دولت آینده اولویت اصلی خود را آموزش و پرورش قرار دهد

کند اما نسبت به ما هر آنچه توانسته است به کار برده و دیگر 
چیزی برای اعمال فشار ندارد.

وی با بیان اینکه در زمانیکه دشمن سعی می کند به مردم 
فشار اقتصادی وارد کند، وظیفه دولت قرار گرفتن در خط 
مقدم است، اظهار داشت: همانطور که وظیفه نیروهای مسلح 
حضور در خط مقدم و حفاظت از مردم در برابر حمله دشمن 
است، وظیفه دولت نیز این است که در جنگ اقتصادی با 
حضور در خط مقدم سعی کند کمترین فشار دشمن به مردم 

منتقل بشود.
دبیرسابق شورایعالی امنیت ملی افزود: زمانی که صحبت 
از قرارگاه اقتصادی می کنیم، این قرارگاه با یک سازوکار عادی 
ادارای حاصل نمی شود و باید شرایط جنگ اقتصادی در آن 

لحاظ گردد.
جلیلی با اشاره به برخی اظهارنظرهای مسئوالن دولتی 
در برابر مشکالت، گفت: برخی از مسئولین دولتی انگار جز 
کسانی هستند که اصال مسئولیت ندارند؛ خود را در نقش 
اپوزیسیون می بینند و خودشان میپرسند چرا قیمت مرغ 
... اینها را خطاب به  گران شده است؟ باید بررسی شود و 

چه کسی میگویند!؟
وی با بیان اینکه باید مشکالت پیش بینی و پیشگیری 
می تواند حل  بعدا  که  موضوعاتی  کرد:  خاطرنشان  بشوند، 
بشود، پیشاپیش هم می توانست حل بشود و یا حتی از آنها 
جلوگیری نمود. در همین مثال مرغ، شما می تواند بگویید من 
میروم مذاکره می کنم تا خرید نهاده های دامی آسان بشود، 

یک مدل هم میتوانید بگویید من برنامه ریزی می کنم تا برای 
چند سال آینده در این محصوالت خودکفا بشویم تا تحریم 

آن بی اثر شود.
این  وقتی  افزود:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
ضعف وجود دارد، زمانی می توان آن را مدیریت و برطرف 
نمود که مسئول مربوطه شبانه روز نداشته باشد و چرخه 
ورود کاال، تخصیص ارز و توزیع را دنبال کند تا ایراد آن را 

برطرف نماید.
جلیلی گفت: با توجه به شرایط و فرصت هایی که در کشور 
ما وجود دارد، قطعا می توانیم یک ارتقاء راهبردی در جنگ 

اقتصادی پیدا کنیم و این حرف، شعار نیست.
سيد مهدی حسينی

... ادامه از صفحه قبل

رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکــه اگــر می خواهیــم نظــام 
رتبــه بنــدی را اجــرا کنیــم بایــد بــه حفــظ شــأن معلمــان 
توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم گفــت: دولــت آینــده بایــد 

اولویــت اصلــی خــود را آمــوزش و پــرورش قــرار دهــد.
ــر قالیبــاف رئیــس  ــه ملــت، محمدباق ــه گــزارش خان ب
مجلــس در مراســم تجلیــل از معلمــان برگزیده ۳۱ اســتان 
کشــور کــه بــه صــورت ویدئــو کنفرانســی و همزمان بــا روز 

معلــم برگــزار شــد، ســخن گفــت.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه رفیــع معلمــان و گرامیداشــت 
یــاد شــهدای انقــالب و دفــاع مقــدس بــه ویــژه شــهدای 
دانــش آمــوز و معلــم افــزود: اگرچــه کرونــا شــیرازه آموزش 
ــرورش  ــوزش و پ ــا آم ــت ام ــم ریخ ــه ه ــرورش را ب و پ
ــران و  ــا همــت مدی ــک ســرعت خــوب و ب ــا ی توانســت ب
معلمــان ســامانه ای را طراحــی کنــد و بــه نوعــی خــارج از 
انتظــار عمــل کنــد و همه دیدنــد کــه چگونــه در روز نیاز و 
ســختی، کــم لطفــی و کــم توجهــی مســئوالن بــا تــالش و 
کوشــش معلمــان جبــران شــد که ایــن مهــم نشــان داد به 
راســتی شــغل معلمــی شــغل انبیاســت و جــز بــا عشــق و 

ــان پیــدا نمی کنــد. امیــد جری

  نگـران عدم دسترسـی دانش آمـوزان مناطق 
محـروم بـه امکانات فضای مجازی هسـتيم

ــه  ــه داد: البت ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
تعــدادی از دانــش آمــوزان بــه خاطــر محرومیــت و عــدم 
ــات، از فضــای مجــازی فراهــم شــده  ــه امکان دسترســی ب
ــا  ــه م ــم دغدغ ــن مه ــه ای ــد ک ــوزش محــروم ان ــرای آم ب
ــد  ــه نکن ــا هســتیم ک ــران آنه ــا شــرمنده و نگ اســت و م
آنهــا بــا تــداوم کرونــا امــکان تحصیــل را از دســت بدهنــد 
ــون بودجــه  ــس در قان ــه مجل ــن دغدغ ــر اســاس همی و ب
۱۴۰۰ پیــش بینــی کــرد کــه امکانــات الزم بــرای مناطــق 

ــن شــود. محــروم تامی
قالیبــاف در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود، 
ــگاه می کنــم درمــی  ــه زندگــی خــود کــه ن گفــت: مــن ب
ــا  ــه ویــژه در دوران ابتدایــی ت ــم کــه نقــش معلمــان ب یاب
دبیرســتان و پیــش از ورود بــه عرصــه تحصیــالت عالــی و 
آکادمیــک شــاید از پــدر و مــادر نیــز بیشــتر اســت چــرا 
ــم  ــره معل ــده خــود را در چه ــوز همــه آین ــش آم ــه دان ک
تجســم می کنــد و از همیــن رو اســت کــه حفــظ منزلــت، 
جایــگاه و شــأن معلــم در همــه ابعــاد مهــم اســت و همــه 
چیــز در گــرو حفــظ ایــن شــأن و جایــگاه اســت و اگــر مــا 
ــز  ــا ســند تحــول را نی ــدی ی ــه بن ــم نظــام رتب می خواهی
اجــرا کنیــم بایــد بــه حفــظ شــأن جایــگاه معلــم توجــه 

ــژه ای داشــته باشــیم. وی

ــور  ــرای ام ــد ب ــر اینکــه مســئولین بای ــد ب ــا تاکی وی ب
مختلــف راه حــل عملــی و اقــدام واقعــی در کارنامــه خــود 
ــوزش  ــه آم ــم ک ــا می گویی ــر م ــت: اگ داشــته باشــند، گف
ــد  ــه اســت بای ــرورش مهــم اســت و واقعــاً هــم اینگون و پ
ــم  ــه کنی ــه آن توج ــود ب ــه دوران مســئولیت خ در کارنام
ــات را در  ــا و ترجیح ــام اولویت ه ــان نظ ــه معلم ــرا ک چ
ــم و تربیــت  ــرا تعلی ــد، زی ــه مشــخص می کنن ــک جامع ی
ایــن خطــوط را تبییــن می نمایــد امــا متاســفانه آمــوزش و 
پــرورش در ۴ دهــه گذشــته در عمــل در اولویــت مــا نبــوده 
ــه را از  ــه بیشــترین صدم ــم ک ــا می بینی ــروز م اســت و ام

ــم. ــاق خورده ای ــن اتف ای
رئیــس قــوه مقننــه تصریــح کــرد: در برنامه هــای 
پنجســاله توســعه دولــت آینــده بایــد اولویــت اصلــی خــود 
را بــه بحــث آمــوزش و پــرورش قــرار دهنــد چــرا کــه بــی 
ــع  ــتقالل و رف ــادی و اس ــات اقتص ــاماندهی و ثب ــک س ش
ــوزش  ــد آم ــرو رش ــی در گ ــیب های اجتماع ــکل آس مش
ــن  ــا هرجــا از ای ــرورش و توســعه آموزشــی اســت و م و پ

ــده ایم. ــکل ش ــار مش ــم دچ ــت کرده ای ــوع غفل موض
وی بــا اشــاره بــه دوران مســئولیت خــود در شــهرداری 
تهــران، گفــت: در آن زمــان بــا وجــود آنکــه شــاید 
ــا  ــود ام ــری ب ــز دیگ ــهرداری چی ــی ش ــئولیت اصل مس
ــا  ــرورش م ــوزش و پ ــت معلمــی و آم ــه اهمی ــا توجــه ب ب
ــم، اگــر  همــه شــهرداری ها و ناحیه هــا را توجــه داده بودی
ــد  ــد در ح ــکلی دارن ــدارس مش ــران در م ــان و مدی معلم
تــوان مدیریــت شــهری بــه آنهــا توجــه شــود و ان شــاءاهلل 
ــم  ــش خواهی ــز پی ــده نی ــال و آین ــگاه در ح ــن ن ــا همی ب
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــز بای ــت نی ــس و دول ــت و مجل رف
را بــه عنــوان یــک دســتگاه ســرمایه ای نــگاه کننــد و نــه 

ــه ای. ــتگاه هزین دس

ــه  ــه ب ــی توج ــع اصل ــی اداری مان   بروکراس
ــت ــرورش اس ــوزش و پ آم

قالیبــاف تاکیــد کــرد: البتــه یکــی از مانع هــای اصلــی 
ــی  ــام اداری و بروکراس ــرورش نظ ــوزش وپ ــه آم ــه ب توج
اســت کــه زنجیــری بــه پــای مــردم و دســت مدیران شــده 
ــه  ــز ب ــن ۱۰ ســال در ســند تحــول نی اســت و اگــر در ای
جایــی کــه قــرار بــوده اســت نرســیده ایم یکــی از دالیــل 
اصلــی آن همــان معضــل اصلــی یعنــی بوروکراســی اداری 

اســت.
ــت آموزشــی،  ــه عدال ــزوم توجــه ب ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
گفــت: عدالــت آموزشــی و فراگیــری آمــوزش بــرای 
ــا اســت و یکــی  ــرای م همــه یکــی از موضوعــات مهــم ب
از اثــرات مثبتــی کــه آمــوزش در دوران کرونا داشــت ایجاد 

بســتر نظــارت و کنتــرل و ارتبــاط بــی واســطه بیــن همــه 
بخش هــای آمــوزش و پــرورش از باالتریــن بخــش یعنــی 
مدیــران و آمــوزش و پــرورش تــا پایین تریــن ســطوح بــود. 
همچنیــن یکســان ســازی متــون و کتــب درســی نیــز در 
ایــن سیســتم اتفــاق مثبتــی بــود کــه رخ داد امــا دغدغــه 
افــرادی کــه بــه امکانــات ســخت افــزاری دسترســی ندارند 

کمــاکان بــرای مــا مهــم اســت.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص الیحــه 
ــده  ــه ش ــت ارائ ــوی دول ــه از س ــان ک ــدی معلم ــه بن رتب
اســت، گفــت: ایــن الیحــه در کمیســیون در حــال بررســی 
اســت و اگــر اشــکاالتی نیــز دارد بــا همــکاری دولــت و در 
مســیر بررســی اصــالح خواهــد شــد و بــی شــک در اولویت 
مجلــس قــرار دارد و بــا وجــود اینکــه بررســی و تصویب آن 
نهایــی نشــده اســت مجلــس در چارچــوب بودجــه ۱۴۰۰ 

پیــش بینــی بودجــه آن را انجــام داده اســت.

  هرگــز نبایــد از بحــث دانشــگاه فرهنگيــان 
غفلــت کنيــم

وی در بخــش پایانــی صحبت هــای خــود بــا تاکیــد بــر 
اهمیــت دانشــگاه فرهنگیــان، تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه 
بایــد در راســتای کادرســازی و توســعه آمــوزش و پــرورش 
ســاختار یابــد و رهبــر معظــم انقــالب نیــز در خصــوص آن 
ــث  ــد از بح ــز نبای ــذا هرگ ــته اند ل ــی داش ــدات فراوان تاکی

دانشــگاه فرهنگیــان غفلــت کنیــم.
قالیبــاف افــزود: زمانــی در مناطــق محــروم سیســتان و 
بلوچســتان کســانی کــه بــا رتبه هــای بــاال امــکان انتخــاب 
رشــته در دانشــگاه های معتبــر کشــور را داشــتند دانشــگاه 
فرهنگیــان را بــرای خدمــت انتخــاب می کردنــد و معلمی را 
برمــی گزیدنــد و مــا بایــد چنین جاذبــه ای را برای دانشــگاه 
فرهنگیــان ایجــاد کنیــم کــه بهتریــن افــراد آن را برگزینند 
و جــذب آن شــوند چــرا کــه ایــن دانشــگاه مرکــز ثقــل، 

حرکــت و تحــول آموزشــی در کشــور اســت.
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عبور از 
»جمهوری اسالمی« 
خط قرمز
 تایید صالحیت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تایید صالحیت  
افراد گفت: تایید صالحیت سازوکار قانونی دارد اما کسی که 
قانون اساسی و جمهوری اسالمی را قبول ندارد نباید کلیددار 

کشور باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفارهرندی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی ویژه خبری شب 
ریاست جمهوری  انتخابات  موضوع  با  )پنجشنبه(  گذشته 
۱۴۰۰، نقش رئیس جمهور در حل مشکالت کشور را بزرگ و 
گسترده دانست و گفت: نقش دولت قابل قیاس با سایر قوا و 
نهادها نیست و بخش عمده امور کشور را دولت اداره می کند، 
به همین علت شأن دولت بیشتر مورد توجه همگان بوده 
است. اختیارات دولت هم زیاد است، برای مثال بیش از ۹۰ 
درصد بودجه که ابعاد گسترده ای دارد در اختیار دولت است.

وی درباره جهت گیری در گفتار مقام هایی که اختیارات 
دولت را محدود می دانند اظهار کرد: وقتی توقعات به یک 
سمت جهت پیدا می کند، افراد به خاطر بار این فشار روانی 
و  کنند  ساقط  خود  گردن  از  را  مسئولیت ها  می خواهند 
مستقیم یا مبهم به عهده دیگران بیندازند. جامعه باید این 
این میزان  تا  این اختیارات  اگر  پرسش را داشته باشد که 
و  هستند  مسئولیت  دنبال  به  کسانی  چرا  است،  محدود 
نمی کنند؛  عنوان  را  نگرانی  این  می دهند  بزرگ  وعده های 
درحالیکه از نحوه کشورداری و قانون اساسی آگاهی دارند 

و سابقه کار اجرایی دارند.
انتخابات  وارد  نفر  یک  وقتی  کرد:  تاکید  صفارهرندی 
حل  کلید  می گوید  و  می دهد  وعده  مردم  به  و  می شود 
مشکالت در دست من است و برای کشور راه حل دارم و حتی 
آثار حضورم را طی ۱۰۰ روز خواهید دید؛ این حرف ها نشان 

می دهد که ابهامی نسبت به اختیارات رئیس جمهور ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: این بهانه 
بخصوص در دور دوم ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست 
زیرا ممکن است فردی در دوره اول ریاست جمهوری از میزان 
اختیارات خبری نداشته باشد و برای دور دوم نیاید اما وقتی 

با اطمینان می آید دیگر باید پاسخگو باشد.
وی گفت: خصلت آدمی این است که وقتی می خواهد 
ناکامی های خود را توجیه کند، گردن این و آن می اندازد؛ 

اما دیگر این بهانه ها در جامعه و میان مردم مسموع نیست.
صفارهرندی گفت: امروز حتی برخی از دوستان همین 
و  نگذاشتند  دیگران  که  بهانه ها  این  که  می گویند  دولت 
اختیارات نداشتیم دیگر پذیرفته نیست و شما باید کارنامه 
ارائه کنید. باید هدف گذاری ها را بررسی کنیم و عامل این 

ناکامی ها را در نقطه دیگر جست وجو کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قباًل هم گفته ام؛ 
باید به جای حذف جایگاه نخست وزیر جایگاه رئیس جمهور 
را حذف می کردیم. ما به رئیس دولت نیاز داریم. امروز پای 
صحبت وزرا که بنشینید می بینید که یک وزیر سه سال است 

در انتظار گفتگوی با رئیس است، واضح است در این شرایط 
کاری پیش نمی رود.

وی با بیان اینکه تحریم های ظالمانه خارج از اختیارات 
دولت است خاطر نشان کرد: کسی که می گوید کلید حل 
از  بلدم، بعد  را  مشکالت در دست من است، زبان دشمن 
هشت سال بگوید در نقطه اول هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاد 
مردمی که در خیابان ها با دالر و هزار تومانی در دست هایشان 
شادی کردند این را نمی پذیرند. امروز همان کسانی که مردم 
را از دالر پنج هزار تومانی می ترساندند امروز می گویند دالر 

ممکن است به زیر بیست هزار تومان برسد.
صفارهرندی افزود: بین فضاسازی هشت سال پیش تا امروز 
فاصله بسیاری است. بخشی از مشکالت به هدف گذاری های 
داخل یک دولت مربوط می شود. دولتی که همه تالشش را 
برجام کرد و وزارت خارجه که فقط  و  امور خارجه  صرف 
روی برنامه هسته ای متمرکز شده بود، طبیعتاً سایر بخش ها 
نادیده گرفته شد. در اقتصاد مقاومتی به ما نشان داده شده 
بود که راه های دسترسی با جهان و کشورهایی که تعامل با 
آنها مقدور است را مدنظر قرار دهید؛ اما اصرار بر این بود که 
با کشورهای خاصی ارتباط داشته باشیم که آنها هم ما را 

ناکام گذاشتند.
با تاکید بر اینکه  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تعامل با کشورهایی مثل چین که جای سرمایه گذاری بودند 
پس زده شد، اظهار کرد: چطور با کشوری مثل چین که 
حرف اول اقتصاد جهان را می زند با تبختر برخورد کردیم؛ 
اما در مقابل اروپا که به ما بی اعتنایی کرده گردن کج کردیم. 
دولت مرتکب اشتباهات استراتژیک شده و از شناسایی این 

درد می توان نتیجه گرفت که وضعیت کشور درمان دارد.
طبق  گفت:  تحریم ها  با  مقابله  چگونگی  درباره  وی 
فرمایش رهبر معظم انقالب، رفع تحریم در دست ما نیست؛ 
ولی خنثی کردن آن در دست ماست. برخی اصرار داشتند 
کام  در  را  خود  باید  و  است  بد  اخالقاً  تحریم ها  زدن  دور 
این در حالی است که دولت ما  بیندازیم؛  تحریم کنندگان 
امروز بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز می فروشد. این 
فروش به همان جایی است که تا امروز اصرار داشتند رابطه ای 

با آن نداشته باشد.
باید سخاوتمندانه  اینکه نظام  به  صفارهرندی در پاسخ 
برخورد کند و فیلترگذاری ها را برای کاندیداهای انتخابات 
انتخابات  از  کرد:  بیان  نکند  سخت  ریاست جمهوری 
علیرغم  نداشتیم؛  آزادانه تری  انتخابات  که  دوم  شوراهای 
اینکه اصالح طلبان با همه بضاعتشان در آن انتخابات حضور 
داشتند شاهد بودیم که رکوردی برای مشارکت ضعیف در 
کشور ثبت شد. در انتخابات دوره گذشته که سرخط هایی از 
جریان اصالحات حضور داشتند، دیدیم که تعداد آرای یکی 
از چهره های شاخص این جریان یک چندم آخرین نفر از 
لیست پیروز است. بنابراین باید ببینیم به عهدهایی که با 

مردم داشته ایم وفا کرده ایم یا خیر.
تأیید  درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
صالحیت های افراد تاکید کرد: تأیید و رد صالحیت سازوکار 
اما در چارچوب  از اختیارات ما است؛  قانونی دارد و خارج 
و  جمهوریت  من  می گوید  که  کسی  قانونی  قواعد  همین 
اسالمی بودن را قبول ندارم مثل همان کسانی که می شناسیم 
که از تعریف جمهوری اسالمی خارج شده اند و عبور کرده اند، 
باید تأیید صالحیت شوند؟ در کدام کشور دنیا به کسی که با 
اصل نظام درگیر است اجازه می دهند که مسئولیت مدیریت 

کشور را برعهده بگیرد.
وی با بیان اینکه کسی که رسماً قانون اساسی را قبول 
ندارد نباید کلیددار کشور باشد عنوان کرد: امروز بسیاری 
از افراد این ایراد را به شورای نگهبان می گیرند که چرا به 
برخی رؤسای کشور با مواضعی که دارند رسمیت بخشید که 

در نتیجه ریاست آنها این روزها به مصیبت گرفتار شده ایم.
که  کسی  اگر  که  است  این  نکته  افزود:  صفارهرندی 
مسئولیت بر عهده می گیرد، حتی اگر در مقام و نهاد کوچکی 
حضور دارد احساس تکلیف کند و به دنبال باری باشد که 
اگر به زمین مانده است آن را برطرف کند؛ حتی اگر این 
مسئولیت، مستقیم نباشد. متأسفانه برخی از نهادهای دولتی 
و حکومتی این نهادها و گروه های دانش بنیان و جوانانی که 

پای کار آمده اند را خفیف می کنند تا خودشان جلوه کنند.
با تاکید بر اینکه  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مشکالت بر سر راه سرمایه گذاری باید برطرف شوند، تصریح 
کرد: با اینکه ادعای حمایت از مردم داریم حاضر نیستیم 
آنها را دخیل در کارها کنیم؛ افراد بسیاری هستند که برای 
سرمایه گذاری حاضر هستند اما موانع بسیار مسیر را بسته اند. 
یکی از کارهای خوب مجلس این است که باز کردن گره هایی 

که در مسیر کار تولیدکنندگان را دنبال می کند.
وی ضمن اشاره به اینکه نباید در بیرون به دنبال کلیدهای 
حل مشکالت مردم بگردیم، گفت: ما نمی خواهیم راه خود را 
رو به بیرون ببندیم، همانطور یکی از رهنمودهای رهبر انقالب 
به دولت اخیر این بود که باید با تعامل گسترده داشته باشیم؛ 

موضوع این است که بلد باشیم کجا سرمایه گذاری کنیم.
صفارهرندی خاطر نشان کرد: جایی مثل قرارگاه خاتم االنبیاء 
که مسئولیتی در آبادانی نداشته، در دوران صلح فعالیت خود 
را در زمینه های مختلف مثل ساخت پاالیشگاه پیش گرفته 
است و امروز بیش از سوم تولید بنزین و فرآورده های نفتی که 
احتیاج داریم را بر عهده دارد. بهتر نیست به جای طعنه زدن 
و لگد زدن، دست این نهاد را ببوسیم و بگوییم علیرغم اینکه 
هشتاد هزار میلیارد تومان از دولت طلب کار است به جای نقد 
کردن پول خود حاضر است زیر بار مسئولیت پروژه های جدید 
می رود، چون مسئولیت می پذیرد. با این همه می بینیم دولت 
به سراغ شرکت های خارجی می رود که تهدید می کنند اگر 

تحریم شوید ما می رویم.
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گزارش ...

اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نمی دهیم
ــرات در  ــاره مذاک ــه درب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــم و  ــل نداری ــه تعجی ــم ک ــا گفته ای ــا باره ــن، گفت:م وی
ــیون  ــوب کمیس ــا در چارچ ــم داد گفتگوه ــازه نخواهی اج

ــود. ــی ش ــام« فرسایش »برج

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  سـعید خطیـب زاده   
در نشسـت خبـری بـا بیـان اینکـه شـنبه شـب هیئـت 
ایرانـی مذاکـره کننـده در ویـن بـرای برخـی مشـورت ها 
بـه پایتخت هـا بازگشـتند و در حـال رایزنی هـا در تهـران 
هسـتند، گفت: کمیسیون مشـترک برجام از روز جمعه کار 

خـود را مجـددا از سـر می گیـرد.

  خبـر تبـادل زندانيـان ميـان ایـران و آمریکا 
تأیيـد نمی شـود

وی دربـاره تبادالت زندانیان میان ایـران و آمریکا، افزود: 
مسـاله زندانی هـا همـواره در دسـتورکار ایران بوده اسـت از 
ایـن رو جـدا از گفتگوهـا و مسـائلی کـه در برجـام دنبـال 
می شـود. همیشـه طرح هـا و ایده هایـی مطـرح بوده اسـت. 

ایـن گزارش هـا از منابـع آگاه تایید نمی شـود.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی درباره آزاد شـدن هفت 
میلیـارد دالر از دارایی هـای ایـران، اظهارداشـت: همـه ایـن 

منابـع بایـد یکجا آزاد شـوند.

را  عربسـتان  بـا  گفتگـو  آمادگـی  همـواره    
داریـم و  داشـتيم 

خطیب زاده درباره مناسـبات ایران و عربستان و سخنان 
اخیـر ولـی عهـد عربسـتان و ابـراز تمایـل بـرای گفتگـو با 
ایـران، تاکیـد کـرد: تغییـر لحن و تغییـر گفتمـان قطعا به 
کاهـش تنش هـا کمـک زیـادی خواهـد کـرد و زمانـی کـه 
بـه تغییـر رفتار منتهی نشـود نتیجه عملی نخواهد داشـت.  
وی تصریـح کـرد: آمادگـی گفتگوهـا را در هـر سـطح با 
عربسـتان داشـته  و داریـم و منطقـه و ملت هـای دو کشـور 

نتیجـه و ثمـره ایـن گفتگوهـا را خواهنـد دید.

  وزارت امور خارجه ماموریت محور است
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه در پاسـخ به این سـوال 
کـه مذاکـرات ویـن در چـه مرحلـه ای اسـت، گفـت: وزارت 
براسـاس  دسـتگاه  ایـن  و  اسـت  ماموریت محـور  خارجـه 
ماموریـت نهادهـای باالدسـتی اقـدام می کنـد.  در ویـن در 
همیـن چارچوب حرکت شـده و هر سـه کارگـروه، کارهای 
جـدی را انجـام دادنـد و دو متـن بـه صـورت اولیـه هـم در 
بحـث هسـته ای و هـم رفـع تحریم هـا درحـال تهیه اسـت. 
وقتـی متـون به مرحله نگارش می رسـد یک مقـداری دقت 

می خواهـد و براسـاس دقـت جلـو می رویـم.  

  »برجـام« نه یک کلمه بيشـتر و نـه یک کلمه 
کمتر باید اجرا شـود

وی بـا بیـان اینکـه برجـام نـه یـک کلمه بیـش و نه کم 
بایـد اجرایـی شـود، تصریح کـرد: در کمیسـیون مشـترک 
برای همه شـرکا روشـن کردیم و در هـر دو حوزه در همین 

مسـیر در حـال حرکت هسـتیم.
خطیـب زاده بـا تاکید بـر اینکه برای رسـیدن بـه نتایج 
عجلـه ای نداریـم، گفـت: مـا بارهـا گفتـه ایـم کـه تعجیل 
چارچـوب  در  گفتگوهـا  داد  نخواهیـم  اجـازه  و  نداریـم 

کمیسـیون برجـام فرسایشـی شـود.
وی دربـاره اظهـارات مقامـات انگلیسـی ها پیرامون طرح 
مباحـث حقوقـی با تهـران در خصوص مسـیر آزادی نازنین 
زاغـری، بـا تاکید بـر اینکه  گفتگوهـای حقوقی بیـن ایران 
و انگلیـس در ایـن خصوص در جریان نیسـت، تصریح کرد: 
قـوه قضاییـه باید در خصـوص پرونـده و موضـوع اظهارنظر 
کنـد. دولـت انگلیـس در موضوعـات مختلـف نظراتـش را 
بـه مـا اعـالم کـرده و مـا هـم پاسـخ های شـفاف و روشـن 

داده ایم. را 
سـخنگوی وزارت امور خارجه درباره اخبار منتشـر شـده 
مبنـی بـر اینکه  »بایـدن« در دیـدار با رئیس موسـاد گفته 
که واشـنگتن تا بازگشـت به برجام راه درازی در پیش دارد، 
گفـت: مـن دربـاره اظهارات نقل شـده و آنچـه در مالقات ها 

عنـوان می شـود اظهار نظـر نمی کنم.

  وارد بازی فرسایشی در مذاکرات نمی شویم
خطیـب زاده افـزود: سیاسـت قطعـی ایـران بازگشـت 
همـه جانبـه آمریـکا بـه تعهداتـش، ذیـل قطعنامـه هـای 
سـازمان ملـل و توافـق هسـته ای بـا دقـت و کلمـه بـه 
کلمـه اسـت و نـه عجلـه داریـم و نـه در بـازی فرسایشـی 

می شـویم.   وارد 
وی بابیان اینکه بازگشت آمریکا به برجام باید یک جا 
و قابل راستی آزمایی باشد، افزود: آن چه تدوین می شود و 

قدم هایی که برای آمریکا نگاشته می شود باید با دقت باشد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه دربـاره پیگیری هـا در 
خصـوص دو شـهروند ایرانی در ترکیه، گفت : با دوسـتان در 
آنکارا در ارتباط هسـتیم و مرزبانان دو کشـور هم در ارتباط 
هسـتند و ایـن موضوع بین ایـران و ترکیه در جریان اسـت 
و امیدواریـم ابعـاد ایـن موضـوع هر چه زودتر روشـن شـود.

  آنچه در افغانسـتان در حال رخ دادن اسـت ما 
کرده نگران  را 

خطیـب زاده بـا اشـاره بـه تحـوالت افغانسـتان،   اظهـار 
داشـت : تحـوالت افغانسـتان را بـا دقت پیگیـری می کنیم 
و بـا کنشـگران منطقـه ای در حال رایزنی هسـتیم. آنچه در 
افغانسـتان در حال رخ دادن اسـت ما را نگـران کرده و برای 
صلح و ثبات افغانسـتان همه مسـاعی خود را انجام داده ایم 
و بـا دولـت افغانسـتان و گروه های دیگر در ارتباط هسـتیم.  
وی دربـاره احتمـال حضور ایـران در اجالس اسـتانبول، 
اسـتانبول در زمـان  : دربـاره شـرکت در اجـالس  گفـت 

خـودش بـه آن خواهیـم پرداخـت.
هـای  بدهـی  دربـاره  خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی 
انگلیـس بـه ایـران، تاکیـد کـرد: بدهـی دولـت انگلیـس به 
ایـران یـک بدهـی چنـد دهه ای اسـت که بـه دالیـل واهی 

هنـوز پرداخـت نشـده اسـت.
خطیـب زاده در ادامـه دربـاره رفـع تحریم هـا نیز گفت: 
تمامـی تحریم هـا باید برداشـته شـود. طرفین موفق شـدند 
به فهم مشـترکی در بسـیاری از حوزه ها برسـند و در حوزه 
تحریم اشـخاص و لیسـت های تعیین شـده قبلـی آمریکا از 
اشـخاص، اختالف نظرات جدی وجـود دارد و باید در همان 

مسـیر به گفتگوها در چارچوب کمیسـیون مشـترک برجام 
ادامـه دهیـم. آن چـه می گوییم هـم بر مبنای برجـام و هم 

انتفاع حقوقـی ایران از برجام اسـت.  
وی گفـت: پیشـرفت ها قابـل توجـه بـوده اسـت امـا در 

برخـی حوزه هـا ُکنـد پیـش رفته ایـم.

  گفتگـو بـا کشـورهای منطقه ربطی بـه برجام 
ندارد

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه درباره ارتباط سـفرهای 
وزیـر امـور خارجـه بـه کشـورهای منطقـه و ارتبـاط ایـن 
سـفر هـا بـا مذاکـرات وین، گفـت: سـفر ظریف بـه منطقه 
در چارچـوب دیپلماسـی رمضـان بـود. او قبـال در ایـن مـاه 
به کشـورهای اسـالمی دیگر سـفر کرد و احتماال سـفرهای 

دیگـری هـم خواهند داشـت.
خطیـب زاده سـفرهای وزیـر امـور خارجه بـه منطقه را 
بـدون ارتبـاط با مذاکـرات وین دانسـت و تاکید کرد: گفتگو 
بـا کشـورهای منطقه ربطی بـه برجام نـدارد و نیاز به دلیلی 
نیز ندارد. ما در شـرایطی هسـتیم که بتوانیم با کشـورهای 
دیگر به ترتیبات امنیتی مشـترک برسـیم و اقدامات آمریکا 

هم به خودشـان ربـط دارد.  

  نگران وضعيت یمن هستيم
وی در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص سـفر وزیـر امـور 
خارجـه بـه عمـان و دیـدار بـا مذاکـره کننـده ارشـد دولت 
نجـات ملـی یمـن، گفـت: در مـورد وضعیـت یمـن بسـیار 
نگران هسـتیم زیـرا آنچه کـه در »مارب« درحـال رخ دادن 

اسـت جـدا از مسـائل دیگـر یمن نیسـت.
سـخنگوی دسـتگاه دیپلماسـی با بیان اینکه بـرادران و 
خواهـران یمنـی مـا در بدتریـن روزهـای خـود به سـر می 
برنـد، اظهـار داشـت: همه مـی دانند اگـر اراده جـدی برای 
پایـان دادن بـه ایـن وضعیت اسـفبار انسـانی در یمن وجود 
دارد، همه باید پایبندی خود را به همان مسـیر گفته شـده 

سـازمان ملل اعـالم کنند.  
خطیـب زاده بـا بیـان اینکـه بـرای انجام یـک گفتگوی 
و  آتش بـس  عربسـتان،  سـوی  از  جنـگ  توقـف  فراگیـر، 
دسترسـی های انسـانی، ضروری اسـت، افزود: این کار قطعا 
مـورد حمایـت دولـت نجـات ملـی نیـز خواهد بـود و نقش 
موثـری در آن ایفـا خواهنـد کـرد. از ایـن رو آنچـه کـه در 

مالقات هـا اتفـاق افتـاد، در همیـن راسـتا بـود.
وی همچنیـن تعییـن نماینده ای از سـوی سـازمان ملل 
بـرای موضـوع هسـته ای ایـران را تکذیب کرد و افـزود: نمی 
دانم این مسـئله از کجا آمده اسـت!  بحث هسـته ای ایران، 
موضوعـی بین اعضای ۱+۴ اسـت؛  همانطـور که موضوعات 
منطقـه ای بـه کشـورهای فرامنطقـه ای مربـوط نمی شـود، 
موضـوع هسـته ای نیـز صرفـاً مربـوط بـه همین کشـورها 

است.

  تمامی تحریم ها باید لغو شود
بـه سـوال  پاسـخ  در  دیپلماسـی  سـخنگوی دسـتگاه 
خبرنـگار مهـر، در خصـوص ادعـای یکـی از رسـانه هـای 
آمریکایـی مبنـی بر اینکـه در مذاکرات وین، ایـران و آمریکا 
در مـورد لغـو تحریم اشـخاص و نهادهـا به توافق رسـیدند، 
امـا تحریم شـرکت ها در ازای انجام تعهدات هسـته ای ایران 
رفـع خواهـد شـد، گفـت: گزارش هـای پراکنـده رسـانه ها 
مـورد تحلیـل شـما قرار نگیـرد. موضـع جمهوری اسـالمی 

ایـن اسـت کـه  تمامـی تحریم هـا بایـد لغو شـود.
وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـوال دیگر خبرنـگار مهر، 
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خبرگزاری دولت بابت جعل جداول بودجه از مجلس عذرخواهی کرد

در خصـوص اینکـه آیـا ایـران زیر بـار انجام تعهدات هسـته 
ای پیـش از راسـتی آزمایـی اقدامات آمریـکا خواهد رفت و 
اینکـه آیـا تعلیـق تحریم ها، بـا تمدیـد ۱۲۰ تـا ۱۸۰ روزه، 
بـه جـای لغو کامـل آنها مـورد پذیـرش خواهد بـود، گفت: 
طبـق توافقاتـی کـه تـا بـه امـروز انجـام شـده اسـت بایـد 

تمامـی تحریـم هـا یکجا رفع شـود. 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه بـا بیان اینکه  یکسـری 
اختالفـات در خصـوص برخـی افـراد و اشـخاص اسـت کـه 
آنهـا موضـوع اختـالف اسـت،اظهار داشـت: در خصوص لغو 
تحریـم نیـز یـک بـار گفتـم بـار دیگر نیز مـی گویـم، آنچه 
کـه در برجـام نوشـته شـده اسـت مـالک عمـل مـا خواهد 
بـود و با سیاسـت داخلی ایـاالت متحـده کاری نداریم. فکر 
نمی کنیـم ایاالت متحده نیز انتظار داشـته باشـد کسـی به 

فرآیندهـای داخلی آن ها کار داشـته باشـد.
خطیـب زاده بـا بیـان اینکه قطعـاً تمام تعهـدات ایاالت 
متحـده را دولـت آمریـکا بایـد اجرایـی کند،افـزود: اینکـه 
چگونـه اجرایـی خواهنـد کـرد بـه خـود آن کشـور برمـی 

گردد. 
وی تاکیـد کـرد: آمریـکا ثابـت کـرده به هیـچ معاهده و 
تعهـدی در دوران ترامـپ مثل موشـک های میـان برد و آب 
و هـوای پاریـس می تواند پایبند نباشـد و خارج شـود. برای 
مـا اجـرای تعهدات قابل راسـتی آزمایی شـدن مهم اسـت.

خطیـب زاده دربـاره وعـده هـای مطـرح شـده کـه می 

گوینـد رفـع تحریم هـا احتمـاال نمایشـی و بـا توجـه بـه 
انتخابـات اسـت و اینکـه تضمیـن لغـو تحریم هـا چیسـت؟ 
گفت: اساسـا گفتگوهای ما براسـاس اعتماد به طرف مقابل 
نیسـت و نبوده اسـت و برجام نیز براسـاس بی اعتمادی زیاد 
دو طـرف ایـن گونـه نوشـته شـده اسـت. ارتبـاط دادن این 
مسـائل بـه انتخابـات مسـیر انحرافی اسـت،  مهم آن اسـت 
کـه تحریم ها عینا و قطعا از سـر ملت ایران برداشـته شـود. 
وی بـا تاکیـد بر اینکـه همانطور که رهبـر معظم انقالب 
گفته انـد، اگـر رفـع تحریم ها یک سـاعت زودتر قابـل انجام 
اسـت، نبایـد در ایـن کار تعلـل کنیـم، اظهـار داشـت: اینها 
موضوعاتـی نیسـت کـه بـه مجریان ارتباطی داشـته باشـد. 
ماموریت محـور  خارجـه  امـور  وزارت  جملـه  از  مجریـان 

هسـتند و براسـاس ماموریـت جلـو می روند.

  برجام باید کامال اجرایی شود
سـخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشـان کرد: آنچه در 
برجام نوشـته شـده، باید کامال اجرایی شـود. در این صورت 

مـا نیز اقدامات کاهشـی خود را متوقـف خواهیم کرد. 
براینکـه در  خطیـب زاده در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی 
مذاکـرات ویـن چـه تحریم هایی برداشـته می شـود، تصریح 
کـرد: موضـع وزارت امـور خارجه موضع نظام اسـت. موضع 
نظـام رفـع تمامـی تحریم هایـی اسـت کـه در دوران رئیس 

جمهـور قبلـی آمریـکا و برخـالف برجام اعمال شـد. 

وی تاکیـد کـرد: باید تمامـی تعهدات طرفیـن در برجام 
عینـا اجرایـی شـود و موانـع، ابتدا از سـوی آمریکا برداشـته 
و راسـتی آزمایی شـود. آنـگاه ایـران بـه تعهداتـش عمـل 

می کنـد.
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه دربـاره آسـیب هایی که 
بعـد از خـروج آمریـکا از برجـام بـه ایران وارد شـده اسـت، 
گفـت: فعال در حـال تمرکز در خصوص چگونگی بازگشـت 
آمریـکا به همه تعهداتش هسـتیم و قطعا موضوعات بسـیار 
زیـادی در کمیسـیون در صورت بازگشـت آمریـکا به برجام 
وجـود خواهـد داشـت و خسـارات هـم قطعـا یکـی از آنهـا 

خواهـد بود.

  اولویت ایران همسایگان هستند
خطیـب زاده دربـاره سـفر وزیـر خارجه به عـراق و بحث 
دارایی هـا ایـران نیـز اظهـار داشـت: بـر ایـن عـدد و رقم هـا 
کـه گفتـه می شـود زیـاد پافشـاری نکنیـد. آن چـه صحبت 
می کنیـم دسترسـی ایـران بـه همـه منابعـش اسـت که در 

چارچـوب برجـام حتمـا بایـد رخ دهد.
وی تاکیـد کـرد: سـفر ظریف به عـراق نیـز در چارچوب 
سـفر او بـه منطقـه بـود؛ پیـام ایـن سـفر ایـن بـود کـه 
همسـایگان همیشـه اولویت ما هسـتند. برای ایـران منطقه 

اولویـت اصلی اسـت.
هادی رضایی

خبرگزاری رسمی دولت که روز گذشته با جعل جداول 
بودجه، مجلس را متهم به دستکاری در این جداول کرده بود، 
با انتشار توضیحاتی ضمن عذرخواهی از مجلس این اتفاق را 

ناشی از بی توجهی خبرنگار عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جدولی جعلی مربوط به بودجه 
سوی  از  دولت  به  مجلس  رئیس   سوی  از  ابالغی  مصوب 
بودجه مصوب  ادعا داشت  منتشر شد که  ایرنا  خبرگزاری 
توسط مجلس دستکاری شده است. این جدول در حقیقت 
همان اعداد و ارقام »الیحه دولت« است، که از آن به عنوان 

»ابالغ شده به دولت« یاد شده است.
پس از اعالم اینکه مجلس می خواهد از خبرگزاری رسمی 
دولت بابت جعل این جدول شکایت کند، عصر)پنجشنبه( 
روز  خبر  درخصوص  توضیحاتی  ارائه  با  ایرنا  خبرگزاری 
و  خبرنگار  بی دقتی  به  مربوط  را  گذشته اش جعل جداول 
جابه جا عنوان شدن سرستون های جدول مربوط به جزییات 

این تعییرات در الیحه بودجه ۱۴۰۰ دانست.
خود  توضیحات  در  اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
با توجه  )ایرنا(  آورده است: »خبرگزاری جمهوری اسالمی 
بردن  »زیرسوال  گزارش  درباره  آمده  بوجود  حواشی  به 
روز  که  بودجه«  تغییر خودسرانه جداول  با  شفافیت  اصل 
چهارشنبه، ۸ اردیبهشت منتشر شد، ارایه توضیحاتی را الزم 
می داند. همانطور که از عنوان گزارش پیداست، خبرنگار گروه 
اقتصادی ایرنا تالش کرده است، موضوع تغییرات غیرشفاف و 
پنهان از نظر سایر نمایندگان مجلس در جداول بودجه را که 
در روزهای اخیر با اعالم موضع چند نفر از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی مطرح و با صدور نامه یکصد نماینده 
به رییس مجلس، اعالم اعتراض شماری از نمایندگان در قالب 
مصاحبه ها و اظهارنظرهای جداگانه و نیز، نامه آقای احمد 
توکلی رییس موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به رییس قوه 
مقننه درباره تغییرات الیحه بودجه به صدر اخبار تبدیل شد 
و همگی خواهان شفاف سازی برای رفع ابهامات در این باره 

شده بودند، واکاوی کند.

اند:  نوشته  مجلس  رییس  به  خود  نامه  در  نمایندگان 
»الیحه بودجه بدون اطالع آنان از کم و کیف جداول و مبلغ 
ردیف ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رأی گیری شده 
است«، و از طرفی، هیات رییسه و کمیسیون تلفیق مجلس 
هم تاکنون درباره ابهامات مطرح شده هیچگونه »روشنگری 
و شفاف سازی« نکرده اند و همین امر، موجب بروز ابهاماتی 

درباره ارقام جداول بودجه شده است.
از دریافت  بودجه پس  و  برنامه  از سوی دیگر، سازمان 
جداول الیحه بودجه در هفته گذشته اعالم کرده است که 
»در جریان تغییرات نبوده و صرفا به عنوان مجری قانون خود 

را ملزم به اجرای آن می داند.«
با این  حال، مجلس شورای اسالمی در اطالعیه ای که در 
با  این زمینه از طریق خبرگزاری خانه ملت منتشر کرده، 
جعلی خواندن جدول یادشده گفته است خبرنگار ایرنا در 
استفاده از عناوین جدول اشتباه کرده و »آنچه خبرگزاری 
دولت از آن به دروغ به عنوان »ابالغ شده به دولت« یاد کرده 
همان مصوبه مجلس شورای اسالمی است که در حقیقت 
حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی درباره 

الیحه بودجه است.«
جدولی که در ایرنا منتشر شده، مقایسه برخی اعداد و 
ارقام جداول بودجه بر اساس لوایح ارسالی دولت و تغییرات 
آن پس از تصویب در مجلس و کمیسیون تلفیق است که 
از سایت رسمی ابالغ قوانین دریافت شده و میزان تغییرات 
نهایی مجلس را در مقایسه با الیحه دولت نشان می دهد، 
اما از آنجا که نه مجلس، نه کمیسیون تلفیق و نه سازمان 
برنامه و بودجه تاکنون دراین باره هیچگونه »روشنگری و 
شفاف سازی« نکرده اند و به گفته نمایندگان، این ارقام نیز 
هنگام تصویب الیحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی 
قرار نگرفته است، موجب بروز ابهاماتی در روایی گزارش مزبور 

شده است.
با وجود این، به دلیل بی دقتی خبرنگار در استفاده از 
ویراستاری  کامل  مراحل  نشدن  نیز طی  و  عناوین جدول 

خبرگزاری  داخلی  نامه  آیین  مطابق  که  درحالی  مطلب، 
جمهوی اسالمی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما 
به تایید مسئوالن ارشد خبری سازمان و همچنین، دستگاه 
تخصصی ذیربط )سازمان برنامه وبودجه کشور یا معاونت امور 
فرایند طی  این  مجلس ریاست جمهوری( می رسید ولی 
نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یاد شده از 

کلیه خروجی های خبرگزاری حذف می شود.
سوی  از  ایرنا  جعل"  و  "دروغ  عنوان  با  آنچه  واقع،  در 
خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، مربوط به بی دقتی 
خبرنگار و جابه جا عنوان شدن سرستون های جدول مربوط به 
جزییات این تعییرات در الیحه بودجه ۱۴۰۰ است. هرچند، 
مجلس هنوز توضیح نداده است که اگر این جداول حاصل 
مصوبات کمیسیون تلفیق و آرای صحن علنی است، چرا بیش 
از یکصد نماینده به آن اعتراض دارند و به ابهامات مطرح شده 
مبنی بر تغییرات در جداول که از سوی دولت و نمایندگان 

مجلس مطرح شده است، هیچ پاسخ روشنی ارایه نمی شود.
خبرگزاری جمهوری اسالمی آماده است در راستای انجام 
رسالت خبری خود که یکی از آنها شفاف سازی مسائل برای 
افکار عمومی است با کلیه نمایندگان محترم عضو کمیسیون 
تلفیق و سایر افراد حاضر در نشست های اصالحی که منجر به 
تغییر در جداول بودجه شده اند مصاحبه کند و گزارش کامل 

و جامعی از این رویداد به جامعه ارائه دهد.
در همیـن حـال بـا توجـه بـه مطالبـه جـدی رسـانه ها 
و افـکار عمومـی و نخبـگان انتظار مـی رود سـازمان برنامه 
خصـوص  در  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  و  بودجـه  و 
شـفاف شـدن موضـوع همـکاری الزم را معمـول کـرده و 
در راسـتای جریـان دسترسـی آزاد و شـفاف بـه اطالعـات 
جـداول مقایسـه ای تغییـرات را منتشـر کنند، تا رسـانه ها 
بـه دلیـل عدم دسترسـی بـه گزارش های صحیـح و کامل، 
متوسـل بـه جمـع آوری غیـر جامـع اطالعـات یـا متاثر از 
انتشـار محـدود و هدفمنـد و غیـر دقیـق برخـی داده های 

خـام قبل از پـردازش نشـوند.«
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گفتگوی تفصيلی ...

»الریجانی« از ابتدا گزینه شورای وحدت نبود
شورا  این  حمایت  شایعه  وحدت  شورای  سخنگوی 
درباره  گفت:  و  دانست  سیاسی  ترفند  یک  را  الریجانی  از 
الریجانی، در شورای وحدت یک بار هم صحبت نکرده ایم و 

اصال اسم او هم بیان نشده است.
زینب رجایی؛ حمایت »شورای وحدت« از کاندیداتوری 
»علی اردشیر الریجانی« را ترفند سیاسی خواند و اعالم کرد 
ّنام او در لیست گزینه های بیش از ۱۰ نفر که برای بررسی به 

شورای متبوعش داده شده هم نیست.

نامزد شورای  القا می کنند  برخی همفکران خود که  از 
با  و  وحدت، گزینه ای جز »الریجانی« نیست دلخور است 
کنایه پاسخ آنها را می دهد و می گوید: در مورد کاندیدایی 
که آقایان می خواهند به ما تحمیل کنند، یک بار هم صحبت 
به  بدهید  اجازه  است.  نشده  بیان  او  اسم  اصاًل  و  نکرده ایم 
همین میزان بسنده کنیم و ادعای دوستان را به دلیل نداشتن 

شواهد و دالیل متقن غیرقابل بررسی بدانیم.
به تشریح برنامه های شورای وحدت در انتخابات ریاست 
تا ۱۰  مانیفست ۵  است،  قرار  و گفت:  پرداخت  جمهوری 
صفحه ای تهیه و در قالب برنامه، تقدیم کاندیدای خود کنیم 

تا او در مناظرات از آن استفاده کند.
عبای  رئیسی  اهلل  آیت  که  است  امیدوار  همچنان 
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوی را بر تن می کند به 
همین جهت وقتی به او می گویم، براساس مواضع نیروهای 
نزدیک به رئیس دستگاه قضا، احتمال او در انتخابات را باید 
منتفی دانست، واکنش نشان می دهد و می گوید: شواهد ما 
حاکی از آن است که او به احتمال قوی در انتخابات حاضر 

خواهد شد.
از تالش های شورای وحدت برای قانع شدن رئیس قوه 
قضائیه جهت ثبت نام وی در انتخابات سخن گفت و خبر 
داد: در نامه ای که اخیراً و با امضای آیت اهلل موحدی کرمانی 
به آیت اهلل رئیسی ارسال کرده ایم باردیگر از او خواسته ایم تا 

دعوت ما را برای حضور در صحنه بپذیرد.
بحث انتخابات شوراها را که به میان کشیدیم، گفت: »در 
با  و  نفره رسیده ایم  فهرست ۴۲  به  انتخابات شورای شهر 
مصاحبه ای که در مرحله بعد انجام می هیم، ۲۱ گزینه اصلی 

را انتخاب می کنیم.«
خوش  شواها  اتخابات  در  ائتالف  شورای  با  وحدت  به 
بین است و می گوید: مذاکره ای صورت نگرفته است اما به 
صورت نانوشته شواهد، خبر از چنین آمادگی در طرفین به 

ما می دهد.
قرار مصاحبه مان با »منوچهر متکی« در ساختمان قدیمی 
و در عین حال بزرگ در یکی از محله های مرکز شهر بود. پس 
از ورود ما، اتاق بزرگ و مستطیل شکل را محل گفتگو تعیین 
کردند. آنچه در این سالن جلب توجه می کرد صندلی های 

بسیار زیادی بود که کنار یکدیگر قرار داشت.
آنجا سالن جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
جریان  در  را  شیخوخیت  نقش  سال ها  که  تشکلی  است. 
به  ایفا می کرد و مدتی ست  اصولگرا -اصولگرایان سنتی- 

درخواست تعدادی از احزاب و تشکل ها، محوریت سازوکاری 
به نام »شورای وحدت« را برعهده گرفته است.

مصاحبه شونده ُخلف وعده نکرد و در زمان اعالم شده 
وارد محل گفتگو شد. با روی باز از ما استقبال کرد و گفت: 
ما از یاران مهر هستیم )با خنده(، حتی پس از پایان مصاحبه 

هم از گفتگوی خود با خبرگزاری مهر ابراز خوشحالی کرد.
گفتگو  این  انجام  برای  تدارک  درحال  فیلمبردار  گروه 
بودند، از فرصت پیش آماده استفاده کردیم و با رئیس اسبق 
دستگاه دیپلماسی کشور و سخنگوی فعلی شواری وحدت 
پیرامون انتشار فایل صوتی وزیر امور خارجه، انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراها گپ و گفت کوتاهی کردیم تا موقعیت 

گفتگو فراهم شود.
انتخابات  آقای ظریف در ساِل  او پرسیدم چرا  از  وقتی 
حاشیه ایجاد کرد؟ مکث کوتاهی کرد و جواب داد: »حاشیه؟! 
این خود متن است؛ دیگر حاشیه نیست.«گفتم پس آقای 
موضوع  همین  به  هم  را  بخشی  مصاحبه،  این  در  دکتر! 
به زودی در  پاسخ شنیدم که می خواهم  اختصاص دهیم. 

»کالب هاوس« دراین باره صحبت کنم.
این را که گفت به مزاح گفتم: پس »نیم چه« مصاحبه ای 
با ما داشته باشید. خندید و پذیرفت و همین بخش از گفتگو 
هم که در همان روز-پس از پایان این مصاحبه منشر شد- 
بازتاب خوبی در رسانه ها و فضای مجازی پیدا کرد.تمایل 
داشتم در فضای غیررسمی گفتگو از او اخبار بیشتری درباره 
انتخابات کسب کنم اما از آنجا که دیپلمات باسابقه ای است 
با احتیاط پاسخ داد، پس ترجیح دادم سریع واردگفتگو شوم، 

تیم خبری ]عکاس و فیلمبردار[ هم آماده بودند.
به همه پرسش ها  و  ما نشست  با  به گفتگو  ۶۰ دقیقه 
شمرده پاسخ داد، گفتگو با وی از نحوه شکل گیری »شورای 
نیروهای  رقیب،  سیاسی  آرایش  نحوه  به  و  آغاز  وحدت« 
انقالب و احتمال کاندیداتوری »ظریف« در آودگاه ۲۸ خرداد 

۱۴۰۰ خاتمه یافت.
متن کامل گفتگو با »منوچهر متکی« به شرح زیر است:

انقالبی  احزاب  فعاليت  انتخابات سال ۹8،  در    
در قالب »شورای ائتالف« شکل گرفت؛ چه شد که در 
این دوره تصميم گرفتيد »شورای وحدت« را تشکيل 

دهيد؟ مگر سازوکار شورای ائتالف مناسب نبود؟
اول،  اصالحات  و شکل گیری  انتخابات سال ۷۶  از  بعد 
با  انقالبی،  و  ارزشی  نیروهای  بعد مجموعه  به  از سال ۸۲ 
نام های مختلف فعالیت سیاسی خود را پیش گرفتند. اولین 
مجموعه، »ائتالف آبادگران« بود و پس از آن جبهه متحد 
میدان داری  نهم  و  انتخابات مجلس هشتم  در  اصولگرایان 
کرد. در انتخابات سال ۹۶ هم بار دیگر نیروهای ارزشی در 
قالب »جمنا« کنار هم قرار گرفتند و نهایتاً در انتخابات دوره 
گذشته مجلس شورای اسالمی، »شورای ائتالف« این وظیفه 

را برعهده گرفت.
در انتخابات ۹۸ -مجلس یازدهم- همه احزاب و گروه های 
انتخاب  نیز عضو شورای  بنده  با هم همراه شدند.  انقالبی 
کاندیداهای تهران بودم. در طول این مدت که مجلس دهم را 
در شهر تهران واگذار کرده بودیم و در مجلس یازدهم پیروز 

شدیم در کار جمعی، مشکالتی پیش آمد.
ویژگی کار جمعی این است که آن جمع باید احساس 
مشارکت کند. در سال های جنگ همه با احساس مشارکت، 
وضعیت را سامان دادند و جنگ را اداره کردند؛ در انتخابات 
مجلس یازدهم، دو یا سه نفر کار را با »جبهه پایداری« بستند 
در  ائتالف«  »شورای  تشکیل دهنده  اجزای  از  هیچیک  و 
جریان داستان نبودند. به توصیه جامعه روحانیت ما حرفی 

قوه  شکل گیری  در  خوشبختانه  و  کردیم  همراهی  نزدیم، 
مقننه به گونه ای که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان 

»مجلس قوی و انقالبی« از آن نام برده شد، پیروز شدیم.
در اوایل سال ۹۹ از جامعه روحانیت مبارز خواستیم که 
در مذاکره با »شورای ائتالف« نقیصه ها، برطرف شود. مثالی از 
این نقیصه ها این بود که وقتی می خواستند از ظرفیت احزاب 
استفاده کنند، خودشان ۵ حزب را انتخاب می کردند و در 
شورا قرار می دادند. بیش از ۴۰ حزب اصولگرا داریم، بقیه 
احزاب سوال می پرسیدند که جایگاه ما کجاست؟! لذا احساس 

مشارکت ایجاد نمی شد.
از جامعه روحانیت خواستیم مذاکره کنند تا این نقایص 
برای ادامه کار مخصوصاً برای سال ۱۴۰۰ برطرف شود. ۸ 
متقاعد  مذاکرات،  این  هدف  که  گرفت  انجام  مذاکره  دور 
کردن سازوکارها برای عمومی تر شدن، مشارکت پذیرتر شدن 

و شفاف تر شدن بود.
بعد از این مذاکرات، آقایان در »شورای ائتالف« گفتند ما 
سیستمی داریم و با همین سیستم کار را ادامه می دهیم، به 
همین جهت تغییرات را نپذیرفتند و تمکین نکردند از این رو 
جامعه روحانیت میزبان شد، از قریب ۴۰ حزب دعوت کرد و 
در همین سالن ]سالن جلسات جامعه روحانیت[ ماوقع ماجرا 
شرح داده شد. احزاب گفتند ما بر مشارکت جدی در روند 

جاری تاکید داریم.
البته ما شاهد بحث های احزاب در زمان انتخابات مجلس 
بودیم. بنده و آقایان سروری و حداد عادل در جلساتی که 
تشکیل می شد، حضور داشتیم و همه شاهد گله مندی احزاب 
بودیم؛ نهایتاً احزاب اعالم آمادگی برای حضور و مشارکت 
حزب   ۴۰ که  دیدیم  قاعدتاً  کردند.  را  جدید  سازوکار  در 
به  کنند  تصمیم گیری  و  شوند  تشکیالت  وارد  نمی توانند 

همین جهت احزاب را بلوک بندی کردیم.
هر ۷ - ۸ حزب تشکیل یک بلوک دادند و ورقه ای را امضا 
و یک نفر را هم به عنوان نماینده آن بلوک معرفی کردند. 
نهایتاً ۵ نفر از ۵ بلوک انتخاب شدند و آقایان: صدر، باهنر، 
روح االمینی، بادامچیان و بنده از سوی گروه های خود انتخاب 
شدیم. جامعه روحانیت هم سه نفر را در کنار این ۵ اسم برای 
حضور در این شورا انتخاب کرد. این سه نفر از سوی جامعه 

روحانیت، آقایان: تقوی، ابوترابی و پورمحمدی بودند.
جوانان،  زنان،  گروه های  شامل  که  اقشار  همچنین 
دانشجویان، اساتید، رزمندگان و هیئت های مذهبی می شوند 
نمایندگانی برای حضور در این شورا انتخاب کردند، البته از 

گروه زنان ۲ نفر انتخاب شدند.
این  و  نفر دور هم جمع شدیم  نهایت مجموعاً ۱۵  در 
مجموعه با نام »شورای وحدت« تشکیل شد و دو اصل از 
توصیه های آیت اهلل موحدی کرمانی مبنای کار این شورا قرار 
گرفت. اول: تالش برای وفاق و وحدت با دیگر مجموعه ها و 

دوم: تخریب نکردن سایر گروه ها.
»شورای وحدت« بر این اساس شکل گرفت و امروز بعد 
از ۶ ماه فعالیت در جایگاه خوبی ایستاده است. در استان های 
سازماندهی  و  تشکیالتی  نمودار  یک  با  تهران  در  و  کشور 
مناسب و دعوت از نیروهای زبده و تشکیالتی مواجه هستیم.

  به فعاليت و جایگاه شورای وحدت در عرصه 
از  امروز  می گوید  و  کردید  اشاره  سياسی-انتخاباتی 
صحبت  مصداقی  هستيد،  برخوردار  خوبی  جایگاه 
کنيد. چه برنامه ها و ساختاری برای انتخابات طراحی 
نهایی  کاندیدای  برای  دیگر  عبارت  به  کرده اید؟ 
»شورای وحدت« برنامه ای طراحی کرده اید که به او 

ارائه دهيد؟
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عنوان  به  بنده  که  داده ایم  تشکیل  کمیته،   ۲۵ قریب 
مسئول هیئت اجرایی این کمیته ها حضور دارم. کمیته های 
اقشاری از جمله کمیته جوانان، بانوان، کارمندان، دانشجویان، 
اساتید، پزشکان و به همین ترتیب کمیته های موضوعی مثل 
صنعتگران، کشاورزی و اهمیت غذایی، نفت و انرژی، سیستم 

بانکی و.... شکل گرفته اند.
هر کمیته ۲۱ نفر عضو و دو وظیفه برعهده دارد. وظیفه 
اول تولید محتوا است. یعنی هر کمیته ای درباره قشری که 
به او تعلق دارد و یا موضوعی که آن را بررسی می کند، باید 
پاسخ سه سوال را به ما بدهد. ۱- وضعیت قشر متبوع خود، 
۲- چالش ها و آسیب های موجود در آن قشر ۳- راهکارهای 
برون رفت به سوی وضع مطلوب. این بخشی از وظیفه تولید 

محتوای هر کمیته است.
تا ۱۰  بین ۵  مانیفست  یک  محتوا،  تولید  این  حاصل 
صفحه خواهد شد که دربرگیرنده پاسخ های این سه سوال 
است. کاندیدای منتخب شورای وحدت از این برگه ها، برای 
بیان مواضع استفاده خواهد کرد. مجموعه این اوراق، کلیتی 
برنامه تقدیم کاندیدای ما  را تشکیل می دهد که در قالب 

می شود تا در مناظرات و صحبت ها از آن استفاده کند.
وظیفه دوم هر کمیته، ساختار سازی است. هر کمیته 
۲۱ نفرهِ موظف است در فاصله کوتاهی، جمعیت خود را به 
۲۰۰ نفر برساند و وقتی به این تعداد رسید همایشی برگزار 
خواهد شد. تا به حال ۷ همایش برگزار شده است. اما در 
دو هفته گذشته به خاطر موج جدید کرونا این همایش ها 

تعلیق شده اند.
در ادامه ساختارسازی، این کمیته های ۲۰۰ نفره باید هزار 
نفر عضوگیری کنند. ما برای پهنه تهران، ۵۰ هزار نیروی 
تشکیالتی تعریف کرده ایم که باید ظرف مدت کوتاهی )در 
آینده نزدیک( برای شورای وحدت ساماندهی شوند و این 
روند شروع شده است. امروز قریب به نیمی از این نیروها 

ساماندهی شده اند.
موضوع دیگر، استان ها هستند. در استان ها یک شورای 
۱۱ تا ۱۴ نفره تشکیل داده ایم که رئیس شورا در رأی گیری 
و توسط خود این اعضا انتخاب می شود. نقطه قوت ما در 
در  که  متناظری  مجموعه  همین  که  است  این  استان ها 
»شورای وحدت« از سه ضلع تشکیل شده، در استان ها هم 
نمایندگان  از  نیز  استان ها  یعنی شورای  است.  تکرار شده 
روحانیت، احزاب و اقشار در تعداد ۱۱ تا ۱۴ نفره تشکیل 

شده است.

  با توجه به فرآیندی که تشریح کردید، نامزد 
نهایی »شورای وحدت« در انتخابات ریاست جمهوری 
چه زمانی مشخص می شود و براساس چه مصداقی به 

گزینه اصلی خواهيد رسيد؟
ورود به مصادیق شروع شده است. در جلسات هیئت عالی 
شورای وحدت تقریباً از یک ماه و نیم پیش، بحث مصادیق 
را برای بررسی مطرح کرده ایم. اولین بحثی که داشتیم در 
مورد آیت اهلل رئیسی بود؛ اجماع و اتفاق نظر درباره او در 
»شورای وحدت« ایجاد شد و وقتی بنده به عنوان سخنگوی 
شورای وحدت انتخاب شدم، در اولین مصاحبه اعالم کردم 
که چنانچه او به انتخابات ورود کند »شورای وحدت« از وی 

حمایت خواهد کرد.
مدتی گذشت و منتظر ماندیم که وضعیت ورود آیت اهلل 
رئیسی روشن شود، او بنا به مالحظات یا تدابیری که دارد تا 
االن اعالم نکرده که به عرصه انتخابات می آید یا نمی آیِد. لذا 
در جلسات بعدی هیئت عالی شورای وحدت این مسئله را 
مطرح کردیم که احتمال ضعیفی وجود دارد که وی کاندیدا 
نشود، بنابراین تصمیم گرفتیم بررسی سایر کاندیداها را شروع 

کنیم. اما مدل بررسی سایر کاندیداها متفاوت بود.
تصمیم بر این شد به نامزدهای متعلق به جبهه ارزشی 

و انقالبی که در مظان انتخاب شدن هستند و ممکن است 
خودشان هم اعالم آمادگی نکرده باشند اما در رسانه ها و غیره 
از آنها اسم برده می شود، نامه ای نوشته شود. در این نامه 
از آنها  انتخابات ریاست جمهوری،  ضمن برشمردن اهمیت 
درخواست شود تا رئوس برنامه ها و حداقل ۱۰ نفر از تیم 

مدنظر خودشان را معرفی کنند.
این کار صورت گرفت و نامه برای آنها فرستاده شد. البته 
بنده گفته بودم که فقط این ۱۰ نفر نخواهند بود و ممکن 
است افراد دیگری مطرح و اضافه شوند تا مورد بررسی قرار 
بگیرند. در این بررسی ها به اولویت های بعدی خواهیم رسید 

که بعد از استخراج آنها، اسامی را اعالم می کنیم.
خارج از این ۱۰ نفر افرادی را تعیین کرده اید؟

تعیین نکرده ایم. اما نام هایی مطرح هستند. اعضای شورا 
»شورای  آتی  جلسات  در  احتماالً  که  دارند  پیشنهادهایی 
وحدت« بررسی خواهد شد. شخصاً احتمال می دهم تعداد 

این ۱۰ نفر افزایش پیدا کند.

  چرا اسمی از »علی الریجانی« در ميان این 10 
نفر وجود ندارد؟ اگر او کاندیدا بشود باز هم در سبد 

شورای وحدت قرار نخواهد گرفت؟
شما فکر می کنید در مورد کسانی که از آنها اسم نمی بریم 

باید توضیح بدهیم.
بر اساس شواهد احتمال اینکه الریجانی گزینه شورای 

وحدت باشد وجود دارد...
این احتماالت از کجا می آیند؟

بيان  چهره های شاخص  توسط  که  مطالبی  از    
انتخابات  سازوکار  در  شما  با  که  افرادی  است،  شده 

گذشته حضور داشتند
شما که این سوال را بیان می کنید، شاهد و دلیلی برای 

آن می توانید ذکر کنید؟
*بله- شاهد موضع گیری دو چهره شاخص در جریان 
اصوگرا است که پیش از این ضمن انتقاد از تحرکاتی که در 
شورای وحدت با محوریت یکی از اعضای جامعه روحانیت 
شکل گرفته بود، اعالم کرده بودند: سلیقه شورای وحدت آن 
طور که از فحوای کالم برخی از آنها برمی آید، امثال »علی 
الریجانی« است. حتی یکی از رسانه های مکتوب هم مواضع 
برای  وحدت  شورای  های  »چالش  تیتر  با  را  شده  مطرح 

وحدت« منتشر کرد.
این ترفندی است که معموالً در زمان انتخابات به عنوان 
تهیه  کلیپ  دوستان  می رود،  کار  به  سیاسی  حرکت  یک 
کردند و اصرار بر مواردی داشتند، جلوتر که رفتیم، در اولین 
را عنوان  رئیسی  آقای  نام  مصاحبه رسمی شورای وحدت 
کردیم. به یکباره ۷۰ درصد این سناریو تبلیغاتی با اهداف 
خاص فرو ریخت. باز جلوتر رفتیم، ۱۰ نفر را نام بردیم و 
نامه برای آنها نوشتیم و همگان شاهد بودند که کسی را که 

دوستان القا می کنند، در این لیست ۱۰ نفره حضور ندارد.
من به شما این نکته را عرض می کنم نام »علی الریجانی« 
در لیست گزینه های بیش از ۱۰ نفر که برای بررسی پیشنهاد 

داده شده هم نخواهد بود.
اینجا  ماه گذشته که شورای وحدت در  تمام شش  در 
مورد  در  است،  داشته  جلساتی  مبارز[  روحانیت  ]جامعه 
کاندیدایی که آقایان می خواهند به ما تحمیل کنند، یک بار 
هم صحبت نکرده ایم و حتی اسم او بیان نشده است؛ اجازه 
بدهید به همین میزان بسنده کنیم و ادعای دوستان را به 

دلیل نداشتن شواهد و دالیل متقن غیرقابل بررسی بدانیم.
آقایان در این مدت برای ادعای مطرح شده، دلیلی به 
جز یک سری کلیپ برای ما نیاورده اند؛ درحالی که می توانند 

عملکرد ما در ۷-۸ ماه گذشته را ببینند.

  با این اوصاف پيش بينی می کنيد علی الریجانی 
در دقيقه ۹0 کاندیدای انتخابات شود؟

اطالع ندارم فردی که اسم او را بردید می آید یا نمی آید، 
اگر بیاید خوب است یا اگر نیاید خوب است...

  آقای متکی! یعنی هيچ اطالعی ندارید؟!ّ شما 
او  برای  و  بودید  الریجانی  علی  ستاد  در   84 سال 

فعاليت کردید، چطور خبر ندارید؟
مجموعه ای به نام »آبادگران ایران اسالمی« در انتخابات 
شوراها نقش آفرین بودند که در آن انتخابات برنده شدند. این 
مجموعه برای انتخابات مجلس هفتم هم لیست ۳۰ نفره برای 
تهران ارائه داد و با فعالیت و همکاری و تأیید همگانی، پیروز 
میان  از  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ساختار  همین  شد. 
هفت کاندیدا، یک نفر را انتخاب کرد. این مجموعه هرکس 
را انتخاب می کرد بنده آمادگی داشتم برای او کار و فعالیت 
کنم. بنابراین سال ۸۴ برای شخص کار نکردم، بلکه برای فرد 

منتخب سازوکار نیروهای انقالب فعالیت کردم.

تا  را  کار  انتخابات شوراها،  در    شورای وحدت 
کجا جلو برده است؟ این سوال از این جهت پرسيده 
شد که فهرست های مختلفی به نام شورای وحدت در 
رسانه ها منتشر شده است، توضيحی درباره فرآیند 
شورای  سوی  از  تهران  شهر  شورای  فهرست  تهيه 
اوليه ای  فهرست  به  اینکه  و  دهيد  ارئه  خود  متبوع 

دست یافته اید؟
انتخابات  مثل  انتخابات شوراها  برای  »شورای وحدت« 
آن  که  دارد  مستقل  اجرایی  هیئت  یک  ریاست جمهوری 
هیئت هم متشکل از همان مثلث اصلی »شورای وحدت« 

است.
در جلسات، شاخص های نامزد شورای شهر برای انتخابات 
شوراها بیان و مورد بررسی قرار داده شد؛ به این نکات که 
نامزد باید مؤمن، متخصص، مردمی و انقالبی باشد تاکید شد. 
اینها بخش هایی از ویژگی هایی است که برای نامزد شورای 

شهر مورد توجه قرار گرفت.
به احزاب و اقشار مرتبط با »شورای وحدت« اعالم شد که 
هر بلوک حزبی و قشری می تواند ۲۱ نفر نامزد برای شورای 
شهر معرفی کند. مجموعاً حدود سیصد نفر پیشنهاد شدند 
که از حدود سه ماه پیش بررسی این لیست ها آغاز شده است. 
قبل از سال جدید در گام اول بر اساس مدارک، وضعیت ها و 
بررسی ها از عدد کلی معرفی شده، به تعداد ۱۰۴ نفر رسیدیم. 
بعد از سال جدید طی دو مرحله به ۶۳ نفر و در گام بعدی به 
۴۲ نفر رسیدیم، یعنی به دو برابر تعداد مورد نیاز رسیده ایم.

تصمیم بر این است که توسط یک تیم، برگرفته از یازده 
نفر عضو شورای وحدت، مصاحبه ای با تک تک افراد لیست 
انجام شود و بر اساس این مصاحبه، نفرات اصلی مشخص و 

۲۱ نفر از آنها انتخاب شوند.

  چه زمانی فهرست نهایی بسته می شود؟
کارها در دست انجام است. اما اعالم لیست نهایی قاعدتاً 
به شرایط، قوانین و مقررات برمی گردد. وقتی ما لیست را 
اعالم می کنیم که شروع تبلیغات باشد و این شروع به ضوابط، 

مقررات و دستورالعمل های مسئوالن کشور بستگی دارد.

  یعنی خردادماه، ليست نهایی می شود که پس از 
اعالم آن، تبليغات را شروع کنيد

لیست ممکن است زودتر از خرداد ماه نهایی شود، اما 
اعالم آن قطعاً در خرداد و موعد قانونی انجام خواهد گرفت.

  در انتخابات شوراها این احتمال وجود دارد که 
»شورای وحدت و ائتالف« یک ليست مشترک ارائه 
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گزارش ویژه ...

انجام شده  دهند؛ در این مورد صحبت یا مذاکره ای 
است؟

نانوشته،  صورت  به  اما  است  نگرفته  صورت  مذاکره ای 
می دهد.  ما  به  طرفین  در  آمادگی  چنین  از  خبر  شواهد 
شواهدی مبنی بر این عالقه مندی وجود دارد و چنانچه اراده 
عملی برای این کار ایجاد شود و پا پیش گذاشته شود، قاعدتاً 

می توان آن را مورد بررسی قرار داد.

  می دانيد که اگر این وحدت حاصل نشود، ارائه 
انقالبی  جریان  سوی  از  هم  آن  دوگانه  ليست های 
به نوعی بازی در زمين رقيب است االن هم که شما 
می توان  تازه  شود  ایجاد  عملی  اراده  اگر  می گوئيد 
درباره آن بحث و بررسی کرد از سوی دیگر هنوز چتر 
وحدت به صورت کامل در انتخابات ریاست جمهوری 
باز نشده است، زمانی باقی نمانده و این نشان می دهد، 
صورت  گذشته  انتخابات  از  دقيق  شناسی  آسيب 

نگرفته است
نباید این نگاه را داشت که اگر با لیست های مختلف وارد 
عرصه دو انتخابات سال ۱۴۰۰ شویم، پیروز خواهیم شد. نه! 
اگر قواعد یک کار سیاسی را مدنظر قرار ندهیم قاعدتاً دچار 
مشکل خواهیم شد. باور و آمادگی ما بر این است که به یک 

نامزد و همچنین فهرست واحد برسیم.
این  دارد  وجود  که  امکانی  ریاست جمهوری،  حوزه  در 
است که اگر یک کاندیدای مشخص، یعنی آیت اهلل رئیسی 
وارد عرصه شود، کار برای همه آسان می شود، چرا که نوع 
نامزدهایی که احتمال حضور در صحنه را دارند، مستقیم یا 
غیرمستقیم، علنی یا نیمه علنی اعالم کرده اند که اگر آقای 
رئیسی بیاید کمک او خواهیم کرد و خودمان هم کاندیدا 
نخواهیم شد. بنابراین، این نامزد ظرفیت الزم را دارد، البته 

این ظرفیت را سال ۹۶ هم از خود نشان داد.
براین باورم، دو مدل ورود به انتخابات برای اصولگرایان، 
نیروهای ارزشی و انقالبی وجود دارد. مدل سال ۹۲ که مدل 
بازنده و مدل سال ۹۶ که مدل پیروزی بود! اگرچه سال ۹۶ 
رأی نیاوردیم اما ۱۶ میلیون رأی عدد کمی نیست و مهم تر از 
آن، نشان دادن این نکته بود که می توانیم یکی شویم و یک 
نامزد داشته باشیم و این درس خیلی خوبی بود. ما در سال 
۹۲ یک انتخابات برنده شده را باختیم، اما در سال ۹۶ همه 
اذعان داشتند این وحدت، انسجام، وفاق، با هم بودن و با یک 

نامزد به میدان رفتن بسیار ارزشمند بود.

 ۹2 سال  مدل  که  است  آن  از  حاکی  شواهد    
مجدد اعمال و تکرار خواهد شد؛ فقط کافی است به 
صف هایی که برای ورود به پاستور کشيده شده نگاهی 
کرد. از سوی دیگر هم شواهد حاکی از آن است که 
را  انتخابات  در  کاندیداتوری  قصد  رئيسی  اهلل  آیت 
ندارد با این اوصاف باید منتظر تکرار آرایش انتخاباتی 

سال ۹2 در 1400 باشيم
آقای  می گوئید  شواهدی  چه  اساس  بر  شما  نمی دانم 

رئیسی به انتخابات نمی آیند.

نيروهای  سوی  از  که  است  مواضعی  شاهد،    
نزدیک به او مطرح شده است

»رئیسی« به احتمال قوی در انتخابات حاضر خواهد شد، 
البته همه باید کمک کنند تا او کاندیدا شود

اما شواهد به ما می گوید او به احتمال قوی در انتخابات 
حاضر خواهد شد. من فکر می کنم اگر این تعریف جامع از 
تا آیت اهلل رئیسی  باید کمک کنند  صحنه را داریم، همه 
کاندیدا شود. معتقدم این امر موجب می شود به سهولت و به 

راحتی به پیروزی برسیم.

  آقای دکتر! دو تحليل پيرامون آیت اهلل رئيسی 
بر  اول  تحليل  می شود،  مطرح   1400 انتخابات  در 
کارآمدی او در قوه قضائيه تاکيد دارد و نتيجه می گيرد 
داشته  استمرار  باید  قضا  دستگاه  در  مدیریت  این 
باشد و تحليل دوم بر حضور جدی آیت اهلل رئيسی 
در انتخابات تاکيد می کند، سوال این است، با توجه 
به کارآمدی و تحولی که پس از حضور آقای رئيسی 
در دستگاه قضا ایجاد شده است، بهتر نيست همين 
مدیریت حفظ شود، باالخره قوه قضائيه هم از جایگاه 

بسيار باالیی برخوردار است
کسانی که مخالف حضور آقای رئیسی هستند دو دسته اند. 
یک دسته کسانی که نامزد دیگری دارند و بر او اصرار دارند و 
دسته دوم، کسانی که می گویند آقای رئیسی در قوه قضائیه 
فعالیت خوبی داشته و حیف است که قوه قضائیه را رها و برای 

قوه مجریه اقدام کند.
که  است  این  دلسوزان  از  دسته  این  برای  بنده  پاسخ 
قوه قضائیه به »دو سری« پرونده رسیدگی می کند، بیست 
درصد پرونده ها مربوط به دعاوی بین الناس و هشتاد درصد 
پرونده های کالن که مربوط به اختالس های هزار میلیاردی 
است در این قوه رسیدگی می شود. نکته ظریفی که در این 
مورد وجود دارد این است که اگر رد این پرونده های کالن و 
مشمئزکننده اقتصادی را بگیرید، می بینید که مستقیماً یا با 

نقطه چین به دولت وصل می شوند.
سازمان خصوصی سازی یکی از جاهایی است که به شکل 
بسیار بدی در این اختالس ها ورود پیدا کرده است، همچنین 
از بدنه سیستم بانکداری، موارد متعددی را در اختالس ها و 
برداشت پول های غیرقانونی دیده ایم، حتی برخی فرار کردند. 
در برخی موارد دیگر هم شاهد هستیم که پرونده، ریشه در 

رده های مدیریتی وزارتخانه ها داشته است.
بنابراین، دولت به نوعی یک پای این قبیل پرونده ها است 
با  عدالت خواه،  فساد،  تالشگر، ضد  پاکدست،  دولتی  اگر  و 
مدیریت، با کفایت، معتقد به درون زایی و درون نگری، با ایمان 
و سایر ویژگی هایی که مقام معظم رهبری برشمردند شکل 
بگیرد، جایی برای این پرونده ها باقی نمی ماند و این نوع از 
پرونده ها در قوه قضائیه افت پیدا خواهد کرد. در مجموع با 
وجود اینکه شواهد مبنی بر حضور آقای رئیسی است، اما ما 

هم باید در راستای حضور او تالش کنیم.

اهلل  آیت  حضور  برای  تحرکی  یا  دیدار  نامه،    
رئيسی در انتخابات انجام داده اید؟

بله. نامه ای نوشته ایم.

  نامه را چه زمانی ارسال کرده اید؟
اخیراً- حدود سه هفته پیش.

  نامه از طرف آیت اهلل موحدی کرمانی برای آقای 
رئيسی نوشته شده است؟

نامه ای برای »رئیسی« ارسال  شورای وحدت به تازگی 
کرده و از او برای ثبت نام در انتخابات دعوت کرد

بله. این نامه ارسال شده است و از او دعوت به عمل آمده 
است. من فکر می کنم نمایندگان جریان های ارزشی، پیرامون 
موضوع حضور آیت اهلل رئیسی با هم صحبت کنند. اگر به 
اتفاق نظر برسند و ظرفیت ها هم افزایی شود کارهای بسیاری 
می توان انجام داد. در عین حال چون تا به حال اعالم آمادگی 
صورت نگرفته، احتمال ضعیفی وجود دارد که او در انتخابات 

حضور پیدا نکند.

  فضای انتخابات و ميزان مشارکت مردم راچگونه 
ارزیابی می کنيد؟ و این احتمال می رود که باز شاهد 

شکل گيری فضای دوقطبی باشيم؟

مشارکت وقتی شکل می گیرد که بخشی از ناراحتی ها 
آنها  اساسی مشارکت کم  دلیل  مردم که  و عصبانیت های 
در انتخابات مجلس بوده را برطرف کنیم. ما باید علت ها و 
ریشه ها را ببینیم؛ عملکرد این دولت در ۸ سال گذشته، ریشه 
اصلی این نارضایتی ها است. کسانی که در کمپین تبلیغاتی 
خود در انتخابات سال ۹۲ دالر سه هزار تومانی را مورد هجمه 

قرار دادند، دالر سی هزار تومانی به مردم تحویل دادند.
مردم خیلی ساده و به زبان عامیانه می پرسند که چگونه 
از بنزین را  در کشور، مدیریتی می تواند پنج کشتی مملو 
از سه اقیانوس عبور دهد، از کنار تهدید ناوهای آمریکایی 
بگذراند، به ونزوئال برساند، پول این پنج کشتی بنزین را در 
قالب طال تحویل بگیرد و به سالمت به ایران برساند؛ این یک 

مدیریت است.
یک مدیریت دیگر که منبعث از دولت است، نمی تواند 
مرغ را از کشتارگاه به دست مشتری برساند! این وضعیت 
ما است، مردم صبح با یک قیمت مواجه هستند، ظهر با یک 

قیمت، و شب با قیمت دیگر!
بنابراین مسئله اول، عصبانیت و ناراحتی مردم است، مردم 
گمان می کنند مسئوالن آنها را فراموش کرده اند و به فکرشان 
نیستند. در رأس این مسئوالن، دولتی ها قرار دارند، چون امور 
اجرایی و درصد باالیی از کشورداری، بر عهده رئیس جمهور 

و دولت است.
از داخل  رئیس جمهور یک سال و خورده ای است که 
یک اتاق، ریاست می کند. مگر خون او از خون رؤسای دیگر 
رنگین تر است که حاضر نمی شود سری به شهر، استان ها و 

مردم بزند
آقای رئیس جمهور ما، یک سال و خورده ای است که از 
داخل یک اتاق، ریاست می کند. مگر خون او از خون رؤسای 
شهر،  به  سری  نمی شود  حاضر  که  است  رنگین تر  دیگر 
استان ها و مردم بزند. رئیس جمهور حاضر نشد در جلسه ارائه 
الیحه بودجه در مجلس شرکت کند. چنین کشور داری و 

ریاست کردنی، حرکت بر بال خیال و رویاها است.
بنابراین حداقل کاری که می توان کرد این است که دولت 
از مردم به خاطر این صدماتی که در این ۸ سال متحمل 
شده اند عذرخواهی کند. مردم برای این انقالب و میراث امام 
)ره( ایستادگی کردند، از شکم خود زدند، فرزندان خود را 
برای دفاع داده اند؛ این مردم عصبانی هستند. رسانه ها باید 

این موارد را بیان کنند و دولت هم باید عذرخواهی کند.

  به هر حال ما در انتخابات گذشته، شاهد بودیم 
دو  فضای  گيری  شکل  برای  را  خود  عزم  برخی  که 
قطبی جزم کرده بودند، سوال اینجاست این راهبرد 
در انتخابات پيش رو تکرار می شود و می تواند دوباره 

پاسخ دهد؟
با هدف دوقطبی کردن،  دوگانه سازی موضوعات کشور 
سعی  اصالح طلبان  هم  نوعاً  است.  شده ای  شناخته  شیوه 
می کنند در انتخابات از این سازوکار استفاده کنند. توصیه 
ما به آنها این است که اگر می خواهید دوگانه ایجاد کنید، 
دوگانه های واقعی تعریف کنید. حتماً یک سو از دوگانه واقعی، 
ناکارآمدی است. حتماً یک طرف از این دوگانه دل بستن به 

بیرون مرزها برای حل مشکالت داخل است.
مطالبی  می خواهند  اصالح طلبان  که  است،  این  دوگانه 
را مطرح کنند و در فضای جنگ روانی بهره خاص خود را 
ببرند. در انتخابات سال ۹۶ به آقای روحانی گزارش دادند که 
طبق نظرسنجی ها شما رأی نمی آورید؛ گفت: »در ۱۰ روز 
باقی مانده درستش می کنم«. در ۱۰ روز باقی مانده او لوله 
فاضالب را گرفت و بر سر تا پای جمهوری اسالمی ریخت. 
که شما جز کشتن،  بود  این  رقیب  کاندیدای  بر  خطابش 

زندانی کردن، شکنجه کردن چیزی نمی دانید.
آقای روحانی! در کدام اشکال امنیتی که در کشور پیش 
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آمد جنابعالی به عنوان رئیس کمیسیون دفاع در مجلس 
شورای اسالمی و دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشتید 
و توضیح خواستید؟ این حرف، تکرار حرف ضد انقالب در 
خارج کشور علیه آرمان های این ملت است و االن هم این 

موضوع ادامه دارد.

  در این دوره از انتخابات موجی از سوی اطالح 
دیپلماسی  دستگاه  رئيس  کاندیداتوری  برای  طلبان 
در انتخابات شکل گرفت، »ظریف« را رقيب قوی برای 

جریان متبوع خود می دانيد
بر اساس اطالعاتی که دارم، آقای ظریف نخواهد آمد.

رقيب  جریان  آفرینی  نقش  و  حضور  نحوه    
یعنی اصالح طلبان را چگونه می بينيد، چرا خواهان 

کاندیداتوری »ظریف« هستند؟
اصالح طلبان می خواهند از ظریف استفاده ابزاری کنند، 
آنها کاندیدای مورد نظر خود را در فرصت مناسب معرفی 

می کنند
کاری که اصالح طلبان می کنند به نوعی استفاده ابزاری 
مورد  کاندیدای  که  است  این  هدفشان  و  است  ظریف  از 
نظر خود را در فرصت مناسب مطرح کنند. اصالح طلبان با 
کارنامه ای که خودشان به عنوان بدترین کارنامه از آن نام 

می برند، می دانند که حکمرانی، کشورداری و مدیریتشان قابل 
اگر در  را هم می دانند که  این  دفاع نیست؛ در عین حال 
این ایستگاه متوقف شوند، نسل اول اصالح طلبی که در نقطه 
اوج برخورد با جمهوری اسالمی رسیده، تمام خواهد شد و 
نسل جدید اصالحات، گستاخی آنها را برای حمله به ارکان 
و ارزش های نظام و صدور راهکارهای مبتنی بر وادادگی و 

سرسپردگی را نخواهد داشت.
فکر می کنم این انتخابات برای اصالحات بحث حیات و 
تا  را خواهند کرد  تمام تالش خود  رو  این  از  است  ممات 

موفق شوند!
سيد مهدی حسينی

ظریف باید احتمال درز مصاحبه را می داد
سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه با بیان اینکه ظریف 
نباید در زمان مذاکرات مصاحبه می کرد و باید احتمال درز 
آن را می داد، گفت: از سخنان او درباره دیپلماسی و میدان 

تعجب کردم.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمان پرست سخنگوی 
جمهوری  سابق  سفیر  همچنین  و  خارجه  وزارت  پیشین 
در  )پنجشنبه(  گذشته  شب  لهستان،  در  ایران  اسالمی 
گفتگویی مجازی در واکنش به حواشی ایجاد شده پیرامون 
انتشار فایل صوتی محرمانه از وزیر امور خارجه، ضمن ابراز 
تعجب گفت: اکنون در شرایط مهمی قرار گرفتیم لذا با توجه 
به جریان فرآیند مذاکرات و زمان ضبط این برنامه، کار بسیار 
پر ریسکی از سوی آقای ظریف صورت گرفته است و وی باید 

احتمال درز این صحبت ها به بیرون را می داد.
مهمانپرست در تحلیل چگونگی انتشار این فایل صوتی نیز 
گفت: با دو حالت مواجه هستیم. اول اینکه اگر سهوی انجام 
شده است، الزم است بیان کنیم نتوانستیم در حفاظت از این 
اسناد دقیق عمل کنیم و باید با مسئولین مرتبط برخورد شود.

وی همچنین افزود: دوم اینکه این اقدام عامدانه صورت 
گرفته است. در این صورت موضوع بسیار حساس می شود و 
جرم بزرگی صورت پذیرفته است. به نظر من نیز این اقدام 

عامدانه انجام گرفته است.
سفیر سابق ایران در لهستان همچنین افزود: در وزارت 
حتی  دارند.  شده  بندی  طبقه  جنبه  مطالب  همه  خارجه 
این  اما  است.  مهم  نیز  دیپلمات ها  شخصی  یادداشت های 
با ریاست جمهوری  نهادهای مرتبط  از  برنامه توسط یکی 
ضبط شده است و وزارت امور خارجه هیچ نقشی در این 

برنامه ندارد.
مهمان پرست در تشریح علت انتشار این فایل صوتی نیز 
گفت: برخی از افراد معتقدند کسانی در دولت فعلی هستند 
که برای تغییر فضای سیاسی این فایل را منتشر کردند. در 
واقع با توجه به زمان اندک باقی مانده تا انتخابات و همچنین 
انجام راستی آزمایی دقیق لغو  نیاز جهت  زمان زیاد مورد 
تحریم ها، به نظر می رسد عده ای به دنبال ایجاد دو قطبی 
جدید بین طرفداران آمریکا و غرب به عنوان حامیان برجام 

برجام،  عنوان مخالفین  به  روسیه  دیگر طرفداران  و طرف 
جهت سوءاستفاده در انتخابات هستند. زیرا آنها دیگر فرصت 

سوءاستفاده از برجام را در برنامه های انتخاباتی ندارند.
وی همچنین افزود: تحلیل دیگری که می توان مطرح کرد، 
این است که دولت مدعی سرقت این فایل صوتی از طرف 
مخالفین برای ایراد ضربه به مذاکرات است. به هر حال الزم 

است نهادهای امنیتی این موضوع را به دقت بررسی کنند.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه همچنین در ادامه 
تصریح می کند: ممکن است افرادی که این فایل را منتشر 
کردند اطالع داشتند که بعد از این اتفاق، آقای ظریف به یک 
مهره سوخته تبدیل خواهد شد. اما شاید این مسئله برای 
آنها مهم نباشد و آنها به دنبال سوءاستفاده از این ظرفیت 
برای فرد دیگری باشند. معتقدم اصل این کار به منافع ملی 

ما لطمه وارد کرد.
این دیپلمات ارشد اسبق وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوالی در خصوص اینکه آیا دیپلماسی صرفاً برای دیپلماسی 
تعریف شده است یا دیپلماسی باید به دنبال منافع باشد، 
گفت: از اظهارات آقای ظریف در طرح دیپلماسی در مقابل 
میدان واقعاً تعجب کردم. دیپلماسی از مؤلفه های مختلفی 
از جمله اقتصادی، فرهنگی و دفاعی تشکیل شده است و 
در هر بازه زمانی، یکی از این مؤلفه ها می تواند محور اصلی 
دیپلماسی در جهت منافع ملی باشد. میدان و دیپلماسی 

مکمل یکدیگر هستند و نه در مقابل هم!
وی همچنین افزود: در ساختار منسجم دستگاه سیاست 
خارجی الزم است قبل از مرحله تصمیم گیری، کارشناسان و 
مدیران نظرات مختلف خود را ارائه کنند و اگر این اتفاق رخ 
ندهد، وزارت خارجه به سمت محافظه کاری حرکت می کند. 
اما وقتی تصمیمی گرفته می شود، وزارت امور خارجه مجری 
آن طرح است و نباید افراد مجدد نظرات شخصی خود را 

بیان کنند.
مهمانپرست همچنین در واکنش به اظهارات محمد جواد 
ظریف در خصوص نقش منفی روسیه در به ثمر رسیدن 
برجام گفت: در روابط بین الملل، همه ی کشورها به دنبال 
منافع خود هستند. در عرصه سیاست خارجی ما صفر و صد 
نداریم، یعنی نمی توانیم بگوییم کشوری دوست صد در صد و 
دارای منافع با ما است و یا کشوری، هیچ منافعی با ما ندارد. 
در یک رقابت سخت باید قدرتمند باشیم. ممکن است روسیه 
مواردی را در راستای منافع خود دیده باشد در حالی که بر 
خالف منافع ما بوده است. اما این مسئله در مقابل نقش 
آمریکا و غرب در به ثمر ننشستن برجام اصاًل مطرح نیست. 
روسیه و چین در مباحث فنی کمک های بزرگی به ما کردند.

وی همچنین در خصوص تأثیر این فایل صوتی بر آینده 
روابط ایران و روسیه نیز گفت: این فایل تأثیری بر آینده روابط 
دو کشور نخواهد داشت زیرا سیاست خارجی را در ایران، وزیر 

امورخارجه یا رئیس جمهور تعیین نمی کند. در واقع بر اساس 
قانون اساسی، سیاست های کالن خارجی ما در سطحی باالتر 
نیز  ارگان ها  انجام می شود. وزارت خارجه و سایر  از دولت 
نیز  بزرگ  قدرت های  برای  این سیاست ها هستند.  مجری 
مشخص است که سیاست حاکمیت در چه چارچوبی تعریف 

شده است.
مهمانپرست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص 
آینده محمد جواد ظریف در ماه های  بینی وضعیت  پیش 
آینده و تحلیل رفتار منتقدان و یا احتمال استعفا یا استیضاح 
وی، گفت: ما در ماه های آخر این دولت و عالوه بر این در 
حال انجام مذاکرات مهمی هستیم. آقای ظریف دیدگاه های 
شخصی خود را اعالم کرد و همانجا نیز اشاره می کند، آنچه 
که سیاست نظام باشد را ما دنبال می کنیم. تصور وی این 
بوده که مطالب منتشر نخواهد شد بنابراین دیدگاه شخصی 
خود را برای یک تاریخ شفاهی بیان می کند. لذا فکر نمی کنم 
مصلحت باشد در این ماه های پایانی دولت، تغییر و تحولی 

ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: اگر آقای ظریف بخواهد شرایط جدید ایجاد 
صبوری  باید  منتقدان  دارد.  خودش  نظر  به  بستگی  کند، 
داشته باشند. البته الزم است نظارت در سطوح مختلف برقرار 
باشد و اجازه ی سوءاستفاده از منافع ملی به نفع جریانات 

سیاسی داده نشود.
تشریح  در  خارجه  امور  وزارت  برجسته  دیپلمات  این 
نیز  دیپلماسی  به  کمک  در  سلیمانی  سردار  شهید  نقش 
گفت: امنیت ملی مهمترین مسئله برای هر کشوری است. 
در شرایطی که نیروهای تروریستی در اطراف مرزهای ما در 
حال پیشروی بودند، واقعاً بهترین اقدام این بود که ما از طریق 
دیپلماسی این مسئله را حل کنیم؟ هدف اصلی این توطئه ها 
جمهوری اسالمی ایران بود. اگر شهید سلیمانی تبدیل به 
قهرمان ملی شد به این خاطر بود که در کمال تواضع خود 
را سرباز ملت می دانست و از جان و همه توانش برای امنیت 
کشور مایه گذاشت. این بزرگترین دستاورد برای سیاست 
خارجی است و می تواند بیشترین زمینه را برای دنبال کردن 

اهدافمان فراهم کند.
وضعیت سیاست  تحلیل  پایان ضمن  در  وی همچنین 
نژاد در  احمدی  آقای  قبلی گفت:  خارجی کشور در دولت 
نشیب های مختلفی  و  فراز  دارای  موضوع سیاست خارجی 
بودند. بعضی موضوعات مطرح می شد که برای ما هزینه باالیی 
ایجاد می کرد. این موضوعات با تمایل آقای احمدی نژاد برای 
رابطه با آمریکا همخوانی نداشت. در نوع نگاهی که به موضوعات 
جهانی داشتیم نوعی ناهمگونی دیده می شد. از طرفی ما بحث 
وارد  دیگر  طرف  از  و  می کردیم  مطرح  را  جهانی  مدیریت 
بحث هایی مثل هولوکاست شدیم که هزینه های زیادی برای 

ما داشت اما در عین حال هیچ دستاوردی نداشت.
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گزارش ...

پست های کلیدی دولت دراختیار اصالح طلبان است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه پست های کلیدی در 
دست کسانی است که سبقه اصالح طلبی دارند گفت: برای 
انتخابات ۱۴۰۰ تصمیم من بر نه بوده است، ولی هیچ وقت 

نگفته ام نامزد نمی شوم.

اول  معاون  جهانگیری  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
رئیس جمهور امشب )جمعه( در شبکه اجتماعی کالب هاوس 
در پاسخ به سواالت کاربران این شبکه اظهار کرد: کالب هاوس 
فرصت خوبی است؛ به همه دوستانی که نگران هستند و طوری 
اظهار نظر می کنند که از فضای مجازی و توسعه آن می ترسند، 
می گویم که چرا می ترسید؟ اتفاقاً شفافیت در همین جا معنا پیدا 

می کند؛ بگذارید مردم آزادانه صحبت کنند.
جهانگیری گفت: اپراتورها در کالب هاوس اخالل ایجاد کرده 
بودند، اما آقای جهرمی پیشنهاد دادند که جرائم سنگینی برای 

اخالل گران در این شبکه اجتماعی ایجاد شود.
وی گفت: با پیشنهاد آقای هاشمی و آقای خاتمی و موافقت 
آقای روحانی، در سال ۹۶ وارد صحنه انتخابات شدم. وفای به 
عهد این بود که وقتی مردم را دعوت کردیم که رای بدهند، باید 

در دولت می ماندیم که مسائل را پیگیری کنیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: من مسئول بودم که از ۲۴ 

میلیون رای رئیس جمهور حفاظت می کردم.
جهانگیری با اشاره به مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما با 
شروع دولت، سه نرخ ارز داشتیم، ارز ۱۲۰۰، ۲۴۷۷ و ارز آزاد 
که از اسفند ۹۱ حدود ۴ هزارتومان بود، ولی با شروع این دولت 

روند کاهشی پیدا کرد.
وی ادامه داد: روزهای اول، دوتا ارز اول را باهم ادغام کردیم، 
چون فکر می کردیم که باید تک نرخی شود. مدتی طوالنی در 
زمان دولت یازدهم، نرخ دالر در محدوده ثابتی حرکت کرد. در 

پایان دولت یازدهم، دالر در کانال سه هزارتومان بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در سال ۹۵، شوکی در بازار 
ایجاد شد، عمدتا دیگر بازار رفت روی ساوزکارهای اقتصادی مثل 

عرضه سکه ولی معلوم شد که پایدار نیست.
جهانگیری اظهار کرد: در مرداد ماه که رئیس جدید بانک 
مرکزی آمد، جلسه سران سه قوه تشکیل شد، در آن جلسه بحث 
سیاست های ارزی بررسی شد؛ باید تصمیم جدی گرفته می 
شد، آنجا براساس اصرار برخی از سران قوای سه گانه، تصمیم بر 

این شد که ارز ۴۲۰۰ بماند.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود ارز جهانگیری، باید بگویم 
وقتی آن شب تصمیم گیری شد، اعضای آن جلسه شامل تیم 
اقتصادی دولت و غیر دولت بودند. پایان تصمیم گیری در آن 
جلسه، اعضای دولت و برخی از مشاورین رسانه ای آقای رئیس 
جمهور پیشنهاد کردند برای اینکه تحت عنوان تصمیم دولت در 
جامعه جا بیافتد، جهانگیری آن را اعالم کند، اما من مخالف بودم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: این ارز ۴۲۰۰ مصوبه جلسه 
سران سه قوه است؛ اینکه آقایان درموردش اظهار نظر نکردند 

خب بعدا به خودشان بر می گردد.
جهانگیری تاکید کرد: ارز کنترلی فیکس تقریبا در ۹۰ درصد 

ارزهای  انجام گرفته شد. ما در دوره آقای هاشمی،  سال ها 
مختلفی داشتیم، ۶۰ تومان بود، ۸۰ تومان هم داشتیم، بعد از 
مدتی ارز تثبیتی ۱۸۰ تومان گذاشتند؛ در دوره اقای خاتمی 

هم دو نرخی بود.
وی ادامه داد: در دوره آقای احمدی نژاد، ارز فیکس ۱۲۲۴ 

تومان را اعالم کردند و بعد بصورت سه نرخی شد.
اکثر تصمیم های  تاکید کرد:  اول رئیس جمهور  معاون 
غیراقتصادی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی به خاطر شرایط جنگ 

اقتصادی بود.
جهانگیری افزود: من در جلسه مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
می خواستم ارز ۴۲۰۰ تومانی را شناور کنم تا فیکس نباشد و با 
نرخ تورم تغییر کند. االن فکر می کنم مهمتر از ارز ۴۲۰۰ تومان 

این است که باید از زندگی مردم حراست بکنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باید در انتخابات 
شرکت کنیم وقتی دولت شما می گوید نمی گذارند کار کنیم؟ 
گفت: من فکر می کنم که اگر بخواهیم به زبان جوانان شرایط 
را توصیف کنم، باید بگویم که اگر شهروندان کنار صندوق رای 
جمع نشوند، ممکن است شهر سقوط کند. هیچ راهی جز رای 
دادن برای اصالح امور نداریم. اگر راه دیگری داشتیم که از طریق 
آن بتوانیم اصالحات کنیم و شهر را حفظ کنیم و شهر را به مافیا 

واگذار نکنیم، خب کار دیگری می کردیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: نباید بگذاریم کسانی که برای 

رای مردم ارزش قائل نیستند، به اسم رای مردم پیروز شوند.
جهانگیری گفت: دود تحریم از دل تحریم انتخابات مثل سال 
۸۴ ایجاد شد. اگر وارد انتخابات می شدیم، در آن سال افرادی 

نمی آمدند که پرونده ما به شورای امنیت برود.
وی با بیان اینکه ما بین جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم ها 
باید تفاوت قائل باشیم گفت: در شروع کار دولت، ما با تحریم 
های شورای امنیت یعنی ۷ قطعنامه شورای امنیت و تحریم های 
اتحادیه اروپا مواجه بودیم؛ این تحریم ها در دو سال و نیم اول 

دولت فعلی هم وجود داشت.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت 
روحانی اصالح طلب است یا اصولگرا؟ گفت: آقای روحانی خودش 
هیچ وقت نگفته است که اصالح طلب است، هیچ وقت هم نگفته 
دولت اصالح طلب تشکیل داده است، همیشه گفته دولت 
فراجناحی تشکیل داده است. اتفاقا پست های کلیدی در دست 

کسانی است که سبقه اصالح طلبی دارند.
جهانگیری تاکید کرد: اصالح طلبان در دو انتخابات گذشته با 
حمایت از روحانی می خواستند قطعنامه های تحریمی رفع شود 

و روند توسعه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه من قبول دارم یکی از ضعفای دولت، لکنت 
زبان است گفت: ما در دوره اول، درآمدهای افسانه ای را نداشتیم، 

اما دستاوردهایمان خوب بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دستاوردها توسط دولت وجود 
داشت اما چون سفره مردم کوچک شد نتوانستیم دستاورد ها را 
تشریح کنیم، لکنت زبان به این دلیل است. دوستان ما در دولت 
می گویند وقتی سفره های مردم کوچک شده است، ما بیاییم 

بگوییم برایتان سد ساخته ایم؟
جهانگیری گفت: مجلسی که کمتر از یکسال کار خود را آغاز 
کرده است بیش از  ۱۰۰ الیحه دولت را نگه داشته و این مجلس 
شده مجلس طرح ها درحالی که در نظام قانونگذاری  اصل بر 

الیحه است.
وی با بیان اینکه مجلس حتی ۸ الیحه دولت را اعالم وصول 
نکرده است گفت: مجلس حق ندارد لوایح دولت را اعالم وصول 

نکند. 
جهانگیری در ادامه عنوان کرد: الیحه شفافیت و تعارض 
منافع و هشت الیحه دیگر دولت، علی رغم گذشت زمان بسیار، 

حتی در مجلس اعالم وصول نشده و این حتما خالف قانون 
اساسی است، البته مجلس حق دارد رد کند، ولی حق ندارد آن 

را اعالم وصول نکند.
وی افزود: وقتی بازار سرمایه رشد می کند، مجلسی ها می 
گویند ما بودیم، وقتی شاخص می آید پایین می گویند به خاطر 
دولت است. معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با اطمینان 
می گویم هر حمایتی که الزم باشد از بازار سرمایه و سهامداران 
جز انجام می دهیم، جلسه سران قوا در هفته ای آینده در همین 

راستا است.
جهانگیری اظهار کرد: ما کوتاهی کردیم، باید همان اول 
دولت، گزارش جامعی نسبت به آنچه تحویل گرفتیم از دولت 
قبل، ارائه می دادیم. وقتی پاسخ نمی دهیم بعضی ها خیلی رویشان 

زیاد می شود.
وی با اشاره به شکایت احمدی نژاد از او، بیان کرد: آقای 
احمدی نژاد در ۱۱ بند از من شکایت کرد، در مرحله دادسرا رفتم 

و از خودم دفاع کردم و در نهایت منع تقعیب صادر شد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از فسادهای دوره احمدی نژاد 
بابک زنجانی بود، گفت: )احمدی نژاد( با ۴ امضای وزیرش، بیش 
از ۱.۷ میلیارد دالر نفت به زنجانی داد. نفت به نیروهای مسلح 

دادند، به نیروی انتظامی دادند و هیچ کدام پولش برنگشت.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ایشان یک کاری کرده که ما 
تا ۵۰ سال دیگر نمی توانیم به پول هایمان دسترسی پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: هر وقت در مورد شرایط دولت احمدی نژاد 
صحبت می شود، آدم اعصابش خورد می شود، چرا که شرایط 

بسیار بدی ایجاد کردند.
جهانگیری تاکید کرد: در بحث سفارت عربستان، نیروهای ما 
ضعیف برخورد کردند و باید با آنها برخورد شود. یکی از خیانت 

هایی که در حق مردم شد، حمله به سفارت عربستان بود.
ابراز عالقمندی به ارتباط با  با  معاون اول رئیس جمهور 
عربستان افزود: حتما عالقمند هستیم که زودتر با عربستان به 

یک نقطه مشترک برسیم.
وی با بیان اینکه حرف های زیادی برای گفتن با مردم دارم، 
در رابطه با ارتباط دوستانه اش با سردار شهید سلیمانی گفت: من 
با سردار سلیمانی، مثل دو برادر بودیم. من جهاد بودم در کرمان، 
ایشان سپاه بودند. من پشتبانی جنگ برای لشکر ثاراهلل درست 

کردم، حاج قاسم فرمانده بودند.
جهانگیری افزود: هر وقت می رفت کرمان، می رفت به مادرم 
سر می زد. مادرم می گفت قاسم را از شما بیشتر دوست دارم، 

دوتا از بچه های مادرم در رکاب حاج قاسم شهید شده بودند.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: من ۴ تا برادر دارم، 
دوتای آنها شهید شدند. یک برادر بزرگتر دارم که جانباز است و 
آموزش پرورشی، یک برادر که کوچکتر است، همین مهدی است 

که در بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: سال ۹۶، در انتخابات حضور پیدا کردم و 
حرف زدم. من بعد از آن خیلی هزینه دادم و سه ماه بعد از 
حضورم، برادرم در بخش خصوصی را به نحو عجیبی گرفتند. من 

از رسانه ها فهمیدم بازداشتش کردند.
جهانگیری تصریح کرد: در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی 
از  باشد چه فردی  از اطرافیان  باشد، چه  نباید وجود داشته 

مسئوالن کشور.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: چرا یک پروند کوچک 
را به بزرگترین پرونده تبدیل می کنند اما یک پرونده بزرگ 

میلیاردی، هیچ صدایی ازش در نمی آید؟
وی عنوان کرد: در آن پرونده ای که این همه در بوق و کرنا 
کردند، برادرم دو اتهام داشت، حتما هر وقت بتواند می آید اطالع 
رسانی می کند. جهانگیری بیان کرد: برادر من که قائم مقام من 
نبوده است، برادر من که معاونم نبوده است. من هیچ ارتباط کاری 
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با برادرم نداشتم. برادرهای من آنقدر مراقب هستند که دفتر من 
هم نمی آیند. برادر من هر کاری که کرده در دولت احمدی نژاد 

کرده است.
معاون اول رئیس جمهور در رابطه با مذاکرات وین خاطرنشان 
کرد: با آقای ظریف صحبت کردم، ایشان گفتند مذاکرات خوب 
دارد پیشرفت می کند. فعال چهارچوبی که در دستور کار است، 
مذاکره با ۱+۴ است. آنچه خواسته ایران است و از طرف تیم 
مذاکره کننده پیگیری می شود و تحریم هایی که در دوره ترامپ 

اعمال شد، همه آنها باید لغو شوند.
وی با بیان اینکه طرفین از میزان پیشرفت راضی هستند، 
گفت: راجع به مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد، هیچ مذاکره ای 

در این سطح )ویلیام برنز رئیس سیا( نبوده است.
جهانگیری در خصوص کاندید شدن برای انتخابات ۱۴۰۰ 
گفت: درمورد کاندیدا شدنم، هنوز تصمیم من بر »نه« بوده است، 
ولی هیچ وقت نگفته ام نمی شوم. حتما با بزرگان کشور مشورت 
می کنم. عده ای فقط دوست دارند بگویند کاندیدا می شوند. اما 

کار، کار سختی است و نیازمند انسجام و بسیاری از کارهاست.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: وقتی درمورد کاندیداتوری 

تصمیم بگیرم، حتما به مردم اعالم می کنم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: کارهای جدیدی که صالحی در 
بحث هسته ای شروع کردند، کار عالی بود. یک عده از روز شروع 
برجام، به جای اینکه بگذارند مردم از نعمت برجام استفاده کنند، 
هر جا خواسته شد استفاده شود، جوری برنامه ریزی کردند که 

بهره نبرند.
وی گفت: فکر می کنند اگر تحریم ها حل نشود، فضا برای 
پیروزی آنها فراهم می شود، اینها زندگی مردم را گروگان گرفته 
اند. جهانگیری در پاسخ به سید محمود رضوی مشاور رسانه ای 
رئیس مجلس بیان کرد: من واقعا تالش کردم در دوره مسئولیتم، 
جاهایی که حضور پیدا می کنم خیلی از شهدا خرج نکنم. آنها 
انسان های بزرگی بودند، قرار نیست ما بخواهیم از آنها سو استفاده 
کنیم. معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر انسان مروت داشته 
باشد، وقتی ببیند یک دشمنی مثل آمریکا دارد با ایران جنگ 

می کند، باید با مجموعه دولت همراهی کند.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اگر این آقایان جای ما بودند و 
این کارهای دولت فعلی را کرده بودند، و بعد آمریکا هم بگوید ما 
شکست خوردیم، صداوسیما و دوستانشان جشن می گرفتند؛ در 

مقابل اما االن چوب الی چرخ ما می گذارند و توهین می کنند.
وی اضافه کرد: این توهین به نمایندگان مجلس است که 
از طرف مجلس، افراد غیر نماینده از سوی مجلس در جلسات 

شرکت می کنند.
جهانگیری تصریح کرد: دیدید مجلس چه بر سر بودجه آورد؟ 
دیدید مجلس آن را رد کرد؟ دیدید اصالحاتی را که بر آن اعمال 
کرده، چه بود؟ گرانی های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است. 

مانده ایم چگونه این مصوبات را اجرا کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال محمود رضوی 
مشاور رسانه ای رئیس مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: چه 
کسی مسئول اداره کشور است؟ مصوبات در مجمع تشخیص 
گرفتار است. FATF، مهمترین خود تحریمی بوده است. این ها 

واقعیت هایی است که باید گفته شود.
وی ادامه داد: برخی که می گویند رفیق حاج قاسم بوده اند از 

قاسم دارند سو استفاده می کنند.
جهانگیری در خصوص انتشار فایل صوتی ظریف، تاکید کرد: 
معتقد هستم یک توطئه ی اسرائیلی، سعودی این ماجرای فایل 

صوتی را استارت زد.
معاون اول رئیس در ادامه در رابطه با حاج قاسم گفت: قاسم 

همه جان ما است.
جهانگیری در حمایت از آذری جهرمی وزیر جوان دولت 
دوازدهم گفت: آذری جهرمی هزینه داده اما عقب نشینی نکرده 
است، این جور مدیران برای کشور خیلی خوب است اما برایش 

پرونده ساخته اند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مردم وقتی می بییند 
و متوجه می شوند که این راه، راه مبارزه با  فساد نیست، باید 
همه چیز صادقانه باشد، گفت: پرونده های امالک نجومی باید 

پیگیری شود.
وی افزود: راجع به عیسی شریفی و مسائل دیگر شهرداری 
گزارشی داده نشده است. بازرس ویژه رئیس جمهور یک گزارشی 
در مورد شهرداری دوره قبل تهیه کرده بود. من این گزارش را 

یک سال پیش فرستادم.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: من در دولت ماندم که 
دیگر بابک زنجانی درست نشود. یک میلیارد دالر به این آدم پول 
داده شده است؛ آن هم بدون مصوبه شورای امنیت ملی، پول را 

واریز کردند به بانک زنجانی.
جهانگیری اضافه کرد: به بانک زنجانی نفت می دادند، اما او 

پولش را پس نمی داد، با این حال بازهم به او نفت می دادند.
و  بدهیم  شعار  سری  یک  دائم  اینکه  کرد:  تصریح  وی 

صداوسیما هم دائم پخش کند، فایده ای ندارد.
جهانگیری بیان کرد: من در دور دوم، در تغییر هیچ معاون 
وزیری نقش نداشتم، تماما در دفتر رئیس جمهوری تصمیم 
گیری می شود، من فقط بعد از اینکه حکم داده شود، خبر 
دار می شوم. معاون اول رئیس جمهور در رابطه با مطلبی که 
در خصوص ناتوانی اش برای امضای حکم منشی خود، ادامه داد: 
مطلبی که راجع به منشی گفتم، اولین نفری که از من سئوال 

کرد، اقای رئیس جمهور بود.
وی عنوان کرد: به آقای روحانی گفتم من از یک موضوعی 
ناراحتم؛ رفتم در جلسه می بینم فردی به نام وزیر صنعت معرفی 
شده، در حالیکه خبر نداشتم اما صنعتگران از من توقع داشتند 
و می گفتند یک کسی که تحصیالتش الهیات است، باید وزیر 

شود؟ من هم در پاسخ، آن حرف ها را زدم.
وی تاکید کرد: یک عده اصرار دارند که بگویند آن ۲۴ میلیون 
اشتباه کردند که رای دادند. خدا را خوش نمی آید که شرایط 
کشور را به جایی برسانید که یک فردی با چند هزار رای، نماینده 

مجلس شود.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: دین خودم را به مردم 
ایران فراموش نکردم. من سعی و تالش خودم را کردم؛ من در 

بخش امنیتی مثال هیچ وظیفه ای بر دوشم نبود.
جهانگیری تاکید کرد: در بحث بنزین، من در سال ۹۸، در 
جلسه سران سه قوه، پیشنهاد دیگری راجع به بنزین داشتم، 
برخورد بدی با من شد. قهر کردم. گفتم دیگر نمی آیم و دیگر 

ادامه نمی دهم.
وی اضافه کرد: در بحث اقلیت های قومی و مذهبی، من قبول 
دارم آن طور که شایسته بود، نتوانستیم از این عزیزان در دولت 
استفاده کنیم، البته تابوشکنی هایی شد، مثال فرماندار یا سفیر اهل 
سنت داریم؛ ولی بیشتر از اینها باید انجام می شد. وی تاکید کرد: 

ما در درون حاکمیت باید سعی کنیم به تفاهم برسیم.
جهانگیری یادآور شد: در دی ۹۶، مشهد بودم، آنجا این جمله 
مهم را اعالم کردند. آقایانی که این تظاهرات را راه انداختید، 
دودش به چشم شما هم خواهد رفت؛ آن تظاهراتی که راه 

انداخته شد، توسط ترامپ مورد استفاده قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: سوریه کشوری 
بازسازی وسیع است. حتما کشورها تالش  نیازمند  بزرگ و 
خواهند کرد که سهمی از بازار بازسازی آن داشته باشند. بخش 
خصوصی ایران ورود خوبی پیدا کرده، اما قدری مقررات در این 

کشور مثل کشور خودمان سخت است.
جهانگیری در خصوص موسسات اعتباری گفت: در مورد 
موسسات اعتباری، یکی از کانون های اصلی فساد بودند؛ مشکل 
این بود که اینها زندگی یک عده از مردم ایران را گروگان گرفته 
بودند؛ کل زندگی مردم در خطر بود. دولت باید فکری می کرد 
برای مردم. باید البته مشخص شود چگونه آن فساد شکل گرفت.

وی در خصوص گالیه های مربوط به ستاد کرونا عنوان کرد: 
من عضو ستاد کرونا نیستم، من فقط در اولین جلسه در میانه 

بهمن حضور داشتم و خواستار توقف سفرهای چین شدم.
جهانگیری ادامه داد: آقای رئیس جمهور خیلی در بحث کرونا 
وقت گذاشت. حداقل در مورد این بحث دو سه بار در هفته جلسه 

می گذارد.
وی با بیان اینکه این روزها، روزهای حساس تاریخی است، 
گفت: در میانه مذاکرات وین برای رفع تحریم ها و فشارها، یک 
دفعه یک نوار گفتگوی غیرقابل انتشار از آقای ظریف منتشر شد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یک بخشی از این مساله بحث 
امنیتی است که چگونه این نوار لو رفته است. آقای رئیس جمهور 
به وزارت اطالعات برای پیگری مساله دستور داده است، آنها هم 
در دستور کارشان است. باید با دقت و صراحت این ماجرا پیگیری 
شود که چطور این فایل سر از سر یک رسانه سعودی درآورده 
است. جهانگیری با تاکید بر اینکه دوستی دیرینه و برادری با حاج 
قاسم و همینطور با ظریف داشتم، گفت: این دو نفر از چهره های 

ملی هستند.
وی افزود: اوال موضوع میدان در منطقه ما، یک موضوع جدی 
است. ما جنگ ۸ ساله را داشتیم، بعد از جنگ عراق صدام تصمیم 
گرفت به کویت حمله کند. در آن مقطع به آقای هاشمی نامه 
نوشت و گفت حاضریم با شما توافق کنیم که آقای هاشمی گفت 
اول از کویت بیرون بیایید اما صدام در پاسخ گفت کویت یک 

بحث عربی است.
ماجرای  در  سپس  داد:  ادامه  رئیس جمهور  اول  معاون 
افغانستان، به خاطر شهادت دیپلمات های ما قرار بر حمله بود، 

اما رهبر انقالب جلوگیری کردند.
جهانگیری افزود: بعد از آن نیز نوبت به بهار عربی و سپس 
داعش رسید. ما به عنوان ایران در میانه شرق و غرب، وقتی وجه 
غالب منطقه نظامی می شود، حتما هم این باید این حساسیت را 
داشته باشیم که از مرزهای ایران به شدت حراست و حفاظت 

کنیم.
وی تاکید کرد: در این شرایط دو نهاد نقش کلیدی دارند، 
یکی میدان است که براساس بررسی های سردار سلیمانی اگر 
داعش سوریه را می گرفت و در عراق مستقر می شد، حتما هدف 
بعدیش ایران بود. داعش همه تالش خود را در این راستا کرد 

اما اتفاقی نیفتاد.
بال  میان،  این  در  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  اول  معاون 

دیپلماسی نقش کلیدی دارد.
جهانگیری گفت: سردار سلیمانی فقط یک فرمانده میدان 
نبود، او باور داشت که مذاکره در همه حال به حل مسائل کمک 
می کند، او خیلی از مذاکرات را انجام می داد. سفری که او در 
آن به شهادت رسید، برای مذاکره در مورد یمن و عربستان بود. 
او از هوشمندی باالیی برخوردار بود، دلسوزی زیادی داشت و 

شخصیت همه جانبه ای بود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مسئله ای جز منافع ملی برای ظریف 
و حاج قاسم مهم نبود گفت: نگذاریم دوگانه سازی کاذب درست 
کنند. میدان و دیپلماسی باهم هستند. نباید ظریف را در این 
شرایط و وقتی او در حال مذاکره با شش کشور قدرتمند دنیا 

است، تضعیف کنیم.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، مردم سردار سلیمانی و 
ظریف را مکمل یکدیگر می دانند. او گفت: بارها از زبان ظریف 
و سردار سلیمانی در ]تمجید[ از یکدیگر شنیده ام، به آنها گفتم 
می خواهید جلسات سه نفری داشته باشیم؟ به من گفتند ما هر 

هفته جلسه داریم و کارهایمان را بایکدیگر هماهنگ می کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: نباید درمورد قهرمان بزرگ دیپلماسی 
در کشور، اینطور صحبت شود و مورد تضعیف قرار بگیرد. بگذارید 

ظریف و حاج قاسم قهرمان ملت ایران بمانند.
وی ادامه داد: من فکر می کنم آن چیزی که بیرون طراحی 
کرده بودند، این بود که فایل صوتی را در زمان مذاکره پخش 
کرده و در داخل ایجاد اختالف کنند. هدف و بازی شان این بود 

که ظریف عزیز را بزنند.
طيبه بيات
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گزارش تحليلی ...

انبارگردانی حاصل اختالف آماری
در پــی ادعــای "گــم شــدن ســه میلیــون تــن فــوالد"، 
ــدی  ــه جمع بن ــد ک ــی دارن ــوزه، دیدگاه های ــن ح ــاالن ای فع
ــل  ــن حاص ــون ت ــه میلی ــن س ــه ای ــت ک ــخص اس آن مش
اختــالف آماری اســت که بــا انجــام انبارگردانی و حسابرســی 
شــرکت ها، بــه وجــود آمــده اســت. مدیــر اجرایــی انجمــن 
ــزان  ــال می ــوان دنب ــه می ت ــی ک ــران آدرس های ــوالد ای ف
کاســتی فــوالد بــود را تشــریح کــرد؛ ضمــن اینکــه رئیــس 
ــزان  ــه می ــت اگرچ ــد اس ــز معتق ــران نی ــوالد ای ــن ف انجم
ــوالت  ــد کل محص ــی و تولی ــوالد میان ــری ف ــرف ظاه مص
فــوالدی، بــرای یــک ســال، اختــالف مشــهود اســت امــا بــا 
توجــه بــه برخــی عوامــل مهــم، گــم شــدن یــا قاچــاق ایــن 

مقــدار محصــول میانــی قابــل احــراز نیســت.

ــره انجمــن  چنــدی پیــش یکــی از اعضــای هیــات مدی
ــوالد در  ــن ف ــون ت ــه میلی ــوم س ــت نامعل ــوالد از سرنوش ف
زنجیــره تولیــد و صــادرات خبــر داد. میــزان تولیــد فــوالد در 
ــوده  اســت کــه از  ــن ب ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۳۰ میلیــون ت
ــرای مصــرف داخلــی و ۱۲  ــن ب ــن میــزان ۱۵ میلیــون ت ای
میلیــون تــن نیــز صــادر شــده اســت و مطــرح شــد کــه " 
ســه میلیــون تــن فــوالد کــه معــادل ۱۰ درصــد تولیــد کل 

ــت؟ " ــه شده اس ــوده، چ ــته ب ــال گذش ــور در س کش
در پــی ایــن ادعــا بــا چنــد فعــال ایــن حــوزه و مســئوالن 
انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــه گفت وگــو و بیــان 

ــم. ــدگاه آن هــا پرداخته ای دی
وحیــد یعقوبــی- مدیــر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان 
فــوالد ایــران- ضمــن تاکیــد براینکه این ســه میلیــون تومان 
فــوالد اصــال گــم نشــده اســت کــه حــال بخواهــد پیدا شــود، 
اظهــار کــرد: گــم شــدن این میــزان موضوعی نشــدنی اســت 
و طبیعتــا شــیطنت برخــی دوســتان و رســانه ها بــوده اســت؛ 
ــوالد و  ــری ف ــزان مصــرف ظاه ــی در می ــه اختالف ــا اینک ام
تولیــد مقاطــع محصــوالت پایین دســتی وجــود دارد، صحیح 
ــدود  ــته ح ــال گذش ــود دارد. س ــالف وج ــن اخت ــت و ای اس
۱۸.۸ میلیــون تــن شــمش تولیــد شــده اســت کــه از ایــن 

میــزان، ۴.۵ میلیــون تــن صــادر شــده اســت.
وی افــزود: از ۱۴.۳ میلیــون تــن باقــی مانــده کــه قاعدتــا 
ــه  ــل ب ــده و تبدی ــرف ش ــور مص ــل کش ــتی در داخ بایس
ــه  ــل ب ــن تبدی محصــول می شــده، حــدود ۱۱.۶ میلیــون ت
محصــول و در حقیقــت مقاطــع طویــل شــده اســت و الباقی 
کــه حــدود ۲.۶ میلیــون تــن اســت، را بایســتی در چنــد جــا 
ــت و  ــه وزارت صم ــرد ک ــدا ک ــت وجو و آدرس آن را پی جس

نهادهــای نظارتــی بــه دنبــال آن هســتند.

  دنبال آن 3 ميليون تن فوالد کجا بگردیم؟
ــران  ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن ــی انجم ــر اجرای مدی

ــه  ــوالد ب ــزان ف ــالف می ــن اخت ــرد: بخشــی از ای ــح ک تصری
واحدهــای تولیــدی برمی گــردد، بخشــی هــم بــه انبارهــای 
واحدهــای تولیدکننــده شــمش کــه نتوانســته اند در پایــان 
ســال، فــروش خــود را تکمیــل کننــد و بخشــی هــم مرتبــط 
بــه انبــار واحدهــای نــوردی و مصرف کننــدگان شــمش کــه 
ــد  ــط تولی ــد و وارد خ ــار کرده ان ــداری و انب ــمش را خری ش
ــامل  ــد ش ــی می توان ــم بخش ــت ه ــت. در نهای ــده اس نش
فروش هــای غیررســمی یــا عــدم ثبــت آمــار تولیــد باشــد.

ــی تاکیــد کــرد: همــه این هــا نیازمنــد رســیدگی  یعقوب
بیشــتری اســت و از همیــن روی، بحــث انبارگردانی ها مطرح 
شــده اســت تــا شــرکت ها، نهادهــای نظارتــی و وزارت صمت 
رســیدگی های الزم را بــه عمــل آوردنــد تــا مشــخص شــود 

ــد در انبارهــا باشــد.  چــه میــزان از اختــالف آمــاری می توان
بنابرایــن عالوه براینکــه میــزان آن ســه میلیــون تــن نیســت، 

مبحــث گــم شــدنش هــم موضوعــی نادرســت اســت.

  ذخيره در انبارها عامدانه است؟
ــار  ــی انب ــره در برخ ــا ذخی ــه آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
شــرکت ها می توانــد عامدانــه باشــد تــا در زمانــی کــه ســود 
بهتــری داشــته باشــد، عرضــه شــود، گفــت: در حقیقــت این 
موضــوع قطعــی نیســت امــا آنچــه کــه مشــخص اســت ایــن 
اســت کــه حتــی ادعــای اول کــه مطــرح شــد امــا به واســطه 
ــزان  ــن می شــیطنت های رســانه ای، موضــوع گــم شــدن ای
فــوالد مطــرح شــد، مدنظر اختــالف آمــاری مصــرف ظاهری 
شــمش و تولیــد مقاطــع رو بــه افزایــش رفته اســت و تبدیل 
بــه اختــالف معنــاداری شــده. ایــن رونــد اختــالف مصــرف و 

تولیــد ســال بــه ســال زیادتــر می شــود.
ــران  ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن ــی انجم ــر اجرای مدی
تاکیــد کــرد: بنابرایــن می تــوان گفــت کــه عــده ای بــا نیــت 
خریــد مواداولیــه و صــرف آن در صنعــت و تولیــد، مواداولیــه 
ــود را  ــود خ ــیه س ــا حاش ــد ت ــو می کنن ــداری و دپ را خری
افزایــش دهنــد. از ســوی دیگــر ممکــن اســت ایــن موضــوع 
ــان  ــا در زم ــد ت ــدق کن ــز ص ــده نی ــای تولیدکنن در انباره
مناســب بــا حاشــیه ســود باالتــر عرضه شــود و همانطــور که 
گفتــه شــده یــا وجــود اشــکال در ثبــت آمــار تولیــد باشــد؛ 

ــا جــای بررســی و رســیدگی دارد. ــک از این ه ــر ی ــذا ه ل
وی تصریــح کــرد: امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه 
ــواع  ــا ان ــازار ب ــت در ب ــه دخال ــر ک طــی دو-ســه ســال اخی
ــاری  ــای آم دســتورالعمل ها، بســیار شــده اســت، اختالف ه
رونــد افزایشــی پیــدا کــرده و نشــان می دهــد کــه عــده ای از 

ــد. ــتفاده می کنن ــده سواس ــش آم ــای پی ــن فرصت ه ای

ــوالد  ــن ف      ادعــای گــم شــدن 3 ميليــون ت

ــل احــراز« نيســت »قاب
در این زمینه بهرام سبحانی-رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فـوالد ایـران- نیـز بـا بیـان اینکـه اگرچـه در مقایسـه بیـن 
مصـرف ظاهـری فـوالد میانی )بیلت، بلـوم و اسـلب( و تولید 
کل محصـوالت فـوالدی، برای یک سـال، اختالف حدود سـه 
میلیـون تن مشـهود اسـت اما با توجـه به یک سـری نکات و 
عوامـل مهم، موضوع گم شـدن یا قاچاق ایـن مقدار محصول 

میانـی قابل احراز نیسـت.
ــرای دوره  ــه ب ــار صــادرات ک ــه اول آم ــزود: در وهل وی اف
ــط  ــه توس ــفند( ک ــا ۲۹ اس ــن ت ــم فروردی ــاله )از یک یک س
ــد  ــه تولی ــود ب ــردد را نمی ش ــالم می گ ــرکات کشــور اع گم
همــان دوره نســبت داد؛ چراکــه کاالیــی کــه در ســه ماهــه 
اول هــر ســال از گمــرکات کشــور صــادر می شــود، مربــوط 
ــر  ــواره در ه ــاً هم ــر اســت. ثانی ــال پیش ت ــد در س ــه تولی ب
مقطــع زمانــی، بخشــی از محصــوالت میانــی خریداری شــده 
ــان تولیــد  ــورد به عنــوان کاالی در جری توســط واحدهــای ن
در طــول خــط تولیــد و انبــار مــواد اولیــه موجــود اســت کــه 
در آمــار تولیــد شــمش و اســلب منظــور می شــود امــا هنــوز 
بــه محصــول نهایــی قابــل فــروش تبدیــل نشــده، در آمــار 
محصــول نهایــی نمی آیــد و بــا توجــه بــه کثــرت واحدهــای 
نــورد، حجــم شــمش و اســلب ذخیــره شــده در انبــار مــواد 

اولیــه واحدهــای نــورد قابــل توجــه اســت.
ســبحانی ادامــه داد: نکتــه ســوم این اســت کــه از آنجایی 
کــه آمــار ارائــه شــده توســط انجمــن فــوالد از شــرکت های 
تولیــدی دریافــت می شــود و تعــدادی از شــرکت های 
ــدی را  ــمش تولی ــداری ش ــع مق ــر مقط ــی در ه خودمصرف
هنــوز بــه محصــول تبدیــل نکرده انــد ایــن مقــدار شــمش 

ــی منظــور نمی گــردد. ــار محصــول نهای تولیــدی در آم
ــان  ــران در پای ــوالد ای ــدگان ف ــس انجمــن تولیدکنن رئی
گفــت: باتوجــه بــه توضیحــات فــوق کامــالً بدیهی اســت که 
بیــن میــزان مصــرف ظاهــری فــوالد میانــی و حجــم تولیــد 

محصــوالت فــوالدی، مغایرت هایــی وجــود داشــته باشــد.
همچنیــن امیرحســین کاوه -فعــال ایــن حــوزه و عضــو 
ــوع،  ــن موض ــا ای ــه ب ــز در رابط ــران- نی ــی ای ــاق بازرگان ات
گفــت: اصــوال ســه میلیــون تــن فــوالد قابلیــت گــم شــدن 
یــا قاچــاق را نــدارد، چراکــه بــرای جابجایــی ســه میلیــون 
ــا  تــن فــوالد بــه ۱۵۰ هــزار تریلــی نیــاز اســت کــه گــم ی
ناپدیــد شــدن ایــن رقــم فــوالد، بســیار ناممکــن و نشــدنی 
اســت. همانگونــه کــه مدیــر کل دفتر صنایــع معدنــی وزارت 
ــار  ــاس آم ــد، براس ــالم کردن ــه ای اع ــی مصاحب ــت ط صم
موجــود صحبت هــای ایــن عضــو انجمــن فــوالد مبنــی بــر 
گــم شــدن، مردود اســت و حتــی دبیــر انجمن فــوالد و دیگر 
اعضــای ایــن انجمــن نیــز ایــن ادعــا را رد نمودند و اخیــرا نیز 
شــنیده شــده اســت کــه حتــی گوینــده ایــن خبر هــم اظهار 
ــده و  ــت ش ــتباه برداش ــان اش ــای ایش ــتند از صحبت ه داش

موضــوع را تکذیــب کــرده اســت.  
وی افــزود: نبــود متولــی مشــخص در تهیه آمــار دقیق در 
حــوزه فــوالد و عــدم تقســیم سیاســت گذاری هــا و اجــرای 
برنامه هــای مرتبــط بیــن وزارت صمــت و ایمیــدرو و ســایر 
ــش  ــود در بخ ــای موج ــط و ناهماهنگی ه ــای مرتب بخش ه
ــروز  ــق و مشــخص؛ موجــب ب ــاری دقی ــات آم ــت اطالع ثب
ارایــه آمــار نادرســت و برداشــت های اشــتباه حتــی از ســوی 
دســت انــدرکاران ایــن حــوزه شــده کــه در نهایــت در فضای 
کنونــی کشــور، مبدل بــه دســتاویزهای رســانه ای بین المللی 
نیــز می گــردد کــه تبعــات خــاص خــود را خواهــد داشــت و 

تــالش صنعتگــران در زنجیــره فــوالد را بــی ارج می کنــد.
فاطمه صنوبری
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نخستین کلید طالیی برای نفت ایران 
ــت  ــد اس ــرژی معتق ــوزه ان ــد ح ــناس ارش ــک کارش ی
درصــورت رفــع تحریــم هــا ایــران مشــکلی از نظر فنــی برای 
بازگشــت بــه بــازار نــدارد امــا ممکــن اســت موانعی از ســوی 
غــول هــای نفتــی وجــود داشــته باشــد کــه بایــد مدیریــت 
ــری  ــران ام ــا بازگشــت ای ــد آســان نیســت ام شــود، هرچن

شــدنی اســت و مــی توانیــم منتظــر تحقــق آن باشــیم.

سـیدمهدی حسـینی در گفت و گو با ایسـنا، با اشـاره به 
چالـش هـا و موانـع موجـود بـرای ورود ایـران بـه بـازار نفت، 
اظهـار کرد: ظرفیت تولید اسـمی نفت ایـران حدود ۴ میلیون 
و ۲۰۰ هـزار بشـکه اسـت یعنی ایـران می تواند تـا این میزان 
نفـت تولید کند، حـدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشـکه نیز ظرفیت 
تولیـد میعانـات داریم کـه جزو تولیـدات نفتی ما به حسـاب 
می آید البته بخشـی از آن در داخل کشـور مصرف و بخشـی 

دیگـر صادر می شـود.

  ایران چه ميزان نفت صادر می کند؟
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران بــه لحــاظ ظرفیت اســمی 
حــدود ۴.۸ میلیــون بشــکه ظرفیــت تولیــد نفــت و میعانــات 
دارد، تصریــح کــرد: از ایــن میــزان حــدود ۲ میلیــون و ۱۰۰ 
ــی  ــرف م ــش و مص ــور پاالی ــل کش ــکه را در داخ ــزار بش ه
کنیــم، اگــر ایــن میــزان را از تولیــد کل کنیمــف صــادرات 
۲.۵ میلیــون بشــکه کــه دولــت اعــالم کــرده عــددی بســیار 
ــن  ــا پتانســیل صــادرات ای ــه واقعیــت اســت و م ــک ب نزدی
ــدد کمــی  ــن ع ــی ممکــن اســت ای ــم و حت ــزان را داری می

بیــش از ایــن نیــز باشــد.  

  اولين کليد طالیی برای نفت ایران
ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه مشــکالت و چالــش هــای 
موجــود بــر ســر راه صــادرات نفــت ایــران گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه بــه دلیل شــرایط تحریمــی مجبــور شــدیم میزان 
ــزان  ــد می ــدم اول بای ــون در ق ــم اکن ــد را کاهــش دهی تولی
تولیــد افزایــش یابــد کــه ممکــن بــود بــرای ایــن موضــوع بــا 
مشــکالت جــدی روبــرو شــویم امــا خوشــبختانه تــا آنجایــی 
کــه اطــالع دارم همــکاران مــا در ایــن حــوزه بســیار خــوب 
عمــل کردنــد و چــاه هــای نفــت را مســدود نکردنــد و ایــن 
مســاله موجــب مــی شــود زمانــی کــه بخواهنــد این چــاه ها 

را بــاز کننــد، گرفتــار تعمیــرات چــاه نخواهنــد شــد.
حســینی بــا اینکــه بــا ایــن وجــود بایــد در برخی چــاه ها 
تعمیــرات صــورت گیــرد امــا بــه دلیــل اینکــه ســعی شــده 
جریــان کمــی از چــاه هــا وجــود داشــته باشــد، چاه هــا زنده 
هســتند و نیــازی نیســت کــه عملیــات زیــادی روی آن هــا 

انجــام شــود. در واقــع بــه دلیــل عملکــرد مثبــت همــکاران 
مــا مقــدار جریــان نفــت شــیرهای ســرچاهی کنتــرل شــده 
بنابرایــن مشــکل چندانــی از نظــر فنــی وجــود نــدارد و تنهــا 

در برخــی چــاه هــا بایــد عملیــات تعمیــرات انجــام شــود.
ــود  ــوزه وج ــن ح ــی در ای ــکل اساس ــه داد: مش وی ادام
ــعه  ــان توس ــد از جری ــور بع ــه در کش ــا اینک ــدارد خصوص ن

ــا  ــی ه ــرویس کمپان ــم، س ــاد کردی ــه ایج ــی ک ــای نفت ه
بســیار رشــد کردنــد و اکنــون شــرکت هــای متعدد حفــاری، 
خدمــات حفــر چــاه و بــه طــور کلی ســرویس هــای خدماتی 
مختلفــی داریــم کــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند، بنابراین 
ــرو  ــی روب ــی درازمدت ــا مشــکل فن ــه ب ــم ک ــر نمــی کن فک
باشــیم تــا بخواهیــم بــه ظرفیــت تولیــد ســابق بازگردیــم.

  روزهای خوش در انتظار بازار نفت
او بــا اشــاره بــه موانــع صــادرات نفــت نیــز گفــت: اکنــون 
ــد  ــه هرچن ــده دارد چراک ــت امیدوارکنن ــت وضعی ــازار نف ب
تقاضــای جهانــی از زمــان شــیوع کرونــا بســیار افــت کــرد 
امــا اکنــون شــاهدیم کــه بــا شــروع واکسیناســیون خصوصــا 
در کشــورهای صنعتــی و مصــرف کننــده بــزرگ ایــن 
امیــدواری وجــود دارد کــه اقتصادهــای کوچــک شــده دنیــا 
در کشــورهای مهــم صنعتــی مثــل آمریــکا، اروپــا و چیــن 

توســعه یابــد.
حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر بــه آمــار نــگاه کنیــد 
میبینیــد کــه عمدتــا رشــدهای اقتصــادی کشــورها منفــی 
بــوده حتــی رشــد اقتصــاد جهانــی نیــز منفــی بــوده اســت 
امــا اکنــون همــه پیــش بینــی هــا گویــای ایــن اســت کــه 
مســیر صعــودی در پیــش اســت و رشــد اقتصــادی جهــان 
بــه اعــداد قبــل از کرونــا خواهــد رســید حتــی اعــداد خــوش 
بینانــه تــری نیــز پیــش بینــی شــده اســت کــه مــی توانــد 

اوضــاع را ســر و ســامان دهــد.
بــه گفتــه وی در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ مــی تــوان فکــر 
ــرای  ــی گشــایش و تقاضــا ب ــای مختلف ــه اقتصاده ــرد ک ک
مصــرف انــرژی افزایــش مــی یابــد و ایــن یــک رابطــه متقابل 
بــرای نفــت اســت؛ یعنــی اگــر چهــار درصــد رشــد اقتصادی 

محقــق شــود دو درصــد آن بــرای نفــت بــوده اســت.
ایـن کارشـناس بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته کاهش 
شـدید قیمـت ها و تقاضا موجب شـد که کشـورها بـه دنبال 
ذخیـره سـازی باشـند کـه ایـن مسـاله  معمـوال بـه قیمت و 
تقاضـا نفت فشـار مـی آورد چراکه همیشـه این خطـر وجود 
دارد کـه ایـن ذخیـره هـا بـه بـازار عرضـه شـوند، گفـت: این 
موضـوع ممکن اسـت مشـکالتی را در بـازار نفـت ایجاد کند 

کـه نیازمنـد تدبیـر اوپـک و اوپک پالس اسـت.

  ورود ایــران چــه چالــش هایــی را بــه دنبــال 
دارد؟

بـه گفته حسـینی در مجمـوع اگر فرض کنیـم که اکنون 
میـزان صـادرات نفـت ایـران نیـم میلیون بشـکه اسـت و در 
صـورت رفـع تحریم هـا دو میلیون بشـکه دیگر بـه آن اضافه 
کنیـم، سـهم ایـران در برابـر مصـرف جهانـی که حـدود ۹۰ 
میلیون بشـکه اسـت، حدود دو درصد می شـود که وارد بازار 
مـی کنـد. بنابراین من فکـر نمی کنم کـه این میزان بـازار را 
تـا حـد زیادی تـکان دهد البته برخی کشـورها ممکن اسـت 
با ورود ایران مشـکل داشـته باشـند اما با مدیریتـی که اوپک 

خواهـد کـرد این مسـاله برطرف خواهد شـد.
وی ادامــه داد: نقــاط مثبــت دیگــری کــه مــی تــوان بــه 
ــت؛ در  ــران اس ــنتی ای ــای س ــود بازاره ــرد وج ــاره ک آن اش
برخــی بــازار هــا بــه صــورت ســنتی از نفــت ایــران اســتفاده 
مــی کردنــد و اگــر اکنــون نفــت دیگــری جایگزیــن شــده به 
اجبــار اســت و آن هــا بــه لحــاظ مســائل فنــی و تکنیکــی 

چنــدان رضایتــی ندارنــد.

  مشتریان منتظر نفت ایران هستند
ــه  ــاره ب ــا اش ــرژی ب ــوزه ان ــد ح ــناس ارش ــن کارش ای
مســائل مطــرح شــده در ایــن خصــوص کــه ممکــن اســت 
بــه دلیــل تغییــر تجهیــزات پاالیشــگاه هــا در کشــورهایی 
کــه در گذشــته خریــدار نفــت ایــران بودنــد اکنــون دیگــر 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــه ای ــند چراک ــا نباش ــت م ــان نف خواه
ــگاه  ــد کار پاالیش ــر رون ــرای تغیی ــی ب ــه های ــا هزین آن ه
هایشــان دارد، گفــت: نفــت ایــران بــه دلیــل اینکــه نفــت 
ــودن اســت  ــودن و شــیرین ب ــه لحــاظ ســبک ب ــی ب خوب
در تمــام پاالیشــگاه هــا قابــل مصــرف اســت البتــه قطعــا 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــی را انجــام دادن ــه های ــن کشــورها هزین ای
نفــت ســنگین تــر از ایــران را جایگزیــن کننــد امــا همــان 
ــد  ــی توان ــر م ــت ت ــیار راح ــران را بس ــت ای ــگاه نف پاالیش

ــد داشــت. ــد و مشــکلی وجــود نخواه مصــرف کن
حســینی بــا اشــاره بــه کیفیــت بــاالی نفــت ایــران گفت: 
بــه اعتقــاد مــن ایــن مســاله کــه نفــت ایــران بــه پاالیشــگاه 
هــا بازگــردد یــک نقطــه مثبــت اســت و قطعــا خریــداران از 

ایــن مســاله اســتقبال خواهنــد کرد.

  واکنش غول های نفتی چه خواهد بود
ــول  ــیه و غ ــتان، روس ــش عربس ــه واکن ــاره ب ــا اش وی ب
هــای نفتــی بــرای بازگشــت نفــت ایــران گفــت: بایــد یــک 
مدیریــت خــاص در داخــل اوپــک و اوپــک پالس آغــاز کنیم 
و تــا حــدودی کار مــا در داخــل اوپــک ســخت خواهــد بــود. 
باتوجــه بــه اینکــه اوپکــی هــا ســهمیه بنــدی انجــام دادند و 
مــا از آن معــاف شــدیم ممکــن اســت به ایــن موضــوع توجه 
ــک  ــا خــارج از اوپ ــده ای همچــون عربســتان و ی ــد، ع کنن
بازارهــای ایــران را کســب کردنــد و اکنــون مجبــور هســتند 
کــه ایــن بــازار هــا را بــه ایــران بازگرداننــد، بــه طــور مثــال 
عربســتان و عــراق و روســیه نفــت چیــن را تامیــن مــی کنند 

و طبیعــی اســت کــه از ورود مــا خوشــحال نشــوند.
او گفــت: اینگونــه نیســت کــه بــازار بــه راحتــی بدســت 
آیــد امــا اینکــه گمــان شــود نشــدنی اســت فکــر درســتی 
نیســت، هنــر مدیریــت ایــران در داخل اوپــک و خــارج اوپک 
و درک درســت از شــرایط بــازار و انجــام اقدامــات متناســب 
بــا شــرایط مــی توانــد شــرایط خوبــی را بــرای کشــور رقــم 
بزنــد و در کل بایــد گفــت امــری ســخت امــا شــدنی اســت.
سحر بابایی
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هشدار رئیسی به بانک های تملک  کننده کارخانه ها و کارگاه ها
ــا صــدور دســتور اجــرای طــرح  ــه ب ــوه قضایی رئیــس ق
پایــش بنگاه  هــای تولیــدی تعطیــل و نیمه  تعطیــل در 
کشــور، تأکیــد کــرد: اقــدام کســانی که بــا گرفتــن واحدهای 
تولیــدی و تعطیــل کــردن آن و بیــکار کــردن صدهــا کارگــر، 
تجهیــزات و اراضــی ایــن کارخانه  هــا و کارگاه  هــا را فروختــه 
و یــا دنبــال ایــن کار هســتند، خیانــت و قابــل تعقیب اســت.

بــه گــزارش ایســنا، آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در 
ــی  ــورای عال ــت( ش ــنبه ۱۳ اردیبهش ــح )دوش ــه صب جلس
قــوه قضاییــه، بــا تســلیت ایــام شــهادت مولــی الموحدیــن 
حضــرت علــی )ع( و لیالــی قــدر اظهــار داشــت: پیــام شــب 
قــدر بــرای همــه بنــدگان خــدا در سراســر عالم پیــام توجه 
بــه مقــام والیــت کبــری و وجــود مقــدس نبی مکرم اســالم 
و امیرالمؤمنیــن و اولیــای الهــی و آیــات نورانــی قرآن اســت.

رئیــس قــوه قضاییــه تصریــح کــرد: شــرط درک عظمــت 
و فضیلــت شــب قــدر، معرفــت نســبت بــه مقــام حضــرت 
زهــرا )س( اســت کــه بــه معنــای آن اســت کــه یــک شــب 
بــا والیــت محمــدی و فاطمــی زیســتن، از یــک عمــر در این 
ــوی و  ــای ام ــایه حکومت ه ــر س ــا نفــس کشــیدن و زی دنی
عباســی و حکومت هــای جائــر زندگــی کــردن برتــر اســت.  
رئیســی در ادامــه متذکــر شــد: اگــر قــرار بــود انســان در 
ــه  تعییــن سرنوشــت خــود نقشــی نداشــته باشــد، قطعــاً ب
ــتغفار و  ــده داری و اس ــب زن ــدر و ش ــب ق ــل ش درک فضای
راز و نیــاز بــا خــدا و تفکــر در ایــن شــب بــا فضیلــت دعــوت 

نمی شــد.
رئیــس قــوه قضاییــه مهم تریــن محــور ســیره و ســلوک 
ــت  امــام علــی )ع( را »عدالــت« عنــوان کــرد و گفــت: عدال
مــوالی متقیــان علــی )ع( آنقــدر زبانــزد خــاص و عــام بــود 
ــرت در  ــت؛ آن حض ــان نوش ــف ایش ــخ در توصی ــه تاری ک
ــه شــهادت رســیدند. ــه خاطــر اجــرای عدالــت ب محــراب ب

رئیســی بــا تأکیــد بــر لــزوم تبعیــت و پیــروی شــیعیان 
ــرت،  ــلوک آن حض ــیره و س ــن از س ــان امیرالمؤمنی و محب
گفــت: نظــام اســالمی بــه دنبــال آن اســت کــه در برنامــه  ها 
و دســتورالعمل  ها و رفتارهایــش از علــی )ع( تبعیــت کنــد و 
قانونگــذاری و اجــرا و قضاوتــش بــر پایــه عدالت علوی باشــد.

رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان این کــه امــروز عدالــت در 
جامعــه بــا تضمیــن حقــوق مــردم تحقــق مــی  یابــد، ادامــه 
ــران و  ــه کام چپاول گ ــت ب ــرای عدال ــت اج ــن اس داد: ممک
ظالمــان و متجاســران بــه قانــون تلــخ باشــد، ولــی بــه کام 

مــردم شــیرین خواهــد بــود.  
رئیســی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه پیــروی از امیرالمؤمنیــن 
ــر  ــی ب ــا مبتن ــار م ــکار و رفت ــه اف ــد هم )ع( ایجــاب می کن
حــق و عــدل باشــد، خاطــر نشــان کــرد: هــر کســی کــه در 
گوشــه  ای از نظــام اســالمی خدمــت می  کنــد بایــد بهره منــد 
از عدالــت باشــد و بــه هیــچ عنــوان نبایــد اجــازه داده شــود 

کــه تصمیــم و رأی و اقدامــی غیرعادالنــه باشــد.  
ــم  ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــت: ب ــه گف ــوه قضایی ــس ق رئی
رهبــری در گام نخســت انقــالب عقــب ماندگی هایــی 

ــت داشــته  ایم  ــت و احســاس عدال ــه اجــرای عدال نســبت ب
کــه این هــا بایــد در گام دوم بــه گونــه  ای جبــران شــوند کــه 

ــردم ملمــوس باشــد. ــرای م ب
و  مــا  و همــکاران  افــزود: دســتگاه قضــا  رئیســی 
همــه خادمــان در نظــام اســالمی بایــد تــالش کننــد 
و  احــکام  و  گیری  هــا  تصمیــم  تصمیم  ســازی  ها، 
ــت  ــی عدال ــم و اساس ــل مه ــای اص ــر مبن ــان ب اقدامات  ش
باشــد تــا تــالش دشــمنان بــرای ایجــاد ناامیــدی کــه برخــی 
ســوءمدیریت  ها هــم در آن تأثیــر دارد، خنثــی شــده و امیــد 

ــرد. ــش را بگی ــده جای ــه آین ب
رئیــس قــوه قضاییــه قانونگرایــی را مهم تریــن شــاخصه 
ــه  ــی ب ــن راه دسترس ــت: نزدیک  تری ــت و گف ــت دانس عدال
ــی را  ــد قانونگرای ــه بای ــت و هم ــون اس ــرای قان ــت اج عدال
ــرأت  ــود ج ــه خ ــی ب ــد و کس ــت و ارزش بدانن ــک فضیل ی

قانون گریــزی ندهــد.
رئیســی در ادامــه بهره  منــدی از مــاه مبــارک رمضــان و 
ــز  ــازی را نی ــازی و ظرفیت  س ــرای خودس ــدر ب ــب  های ق ش
مــورد تأکیــد قــرار داد و بــا بیــان ایــن کــه بهتریــن قلــوب، 
باظرفیت  تریــن قلــوب اســت، از ســردار شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی بــه عنــوان کســی یــاد کــرد کــه بــا ظرفیت  ســازی 
در خــودش ظرفیت  هــای جهــان اســالم را نیــز شــکوفا کــرد.

ــه  ــم را ب ــاج قاس ــم ح ــر بخواهی ــرد: اگ ــح ک وی تصری
خوبــی معرفــی کنیــم بایــد بگوییــم او یــک انســان اثرگــذار 
و شــخصیتی بــا ظرفیــت و ظرفیت  ســاز بــود کــه توانســت 
منشــاء بســیاری از فتوحــات و توفیقــات دنیــای اســالم در 

ــر دشــمنان اســالم باشــد. براب
رئیــس دســتگاه قضــا در بخــش دیگــری از ســخنانش به 
فرازهایــی از بیانــات مهــم روز گذشــته مقــام معظــم رهبــری 
در خصــوص حمایــت از تولیــد و رفــع موانــع آن اشــاره کــرد 
و گفــت کــه همــه دســت انــدرکاران تقنیــن و اجــرا و قضــا 
بایــد خــود را مخاطــب فرامیــن حکیمانــه رهبری و ملــزم به 

اجــرای آن بداننــد.   
ــر معظــم  ــرای اجــرای دســتورات رهب ــزود: ب رئیســی اف
انقــالب در پشــتیبانی از تولیــد، همــه کســانی کــه کارگاه  هــا 
ــد  ــد، موظفن و کارخانه  هــای واگــذار شــده را تملــک کرده ان
تــالش کننــد چــراغ تولیــد در ایــن واحدهــا روشــن و پرفروغ 

ند. بما
بنـگاه  یـک  کسـی  اگـر  افـزود:  قضاییـه  قـوه  رئیـس 
تولیـدی را در راسـتای اجرای سیاسـت های اصل ۴۴ قانون 
اساسـی و خصوصی سـازی تحویـل گرفتـه، بایـد به حرکت 
چرخ هـای تولیـد در آن مجموعه سـرعت ببخشـد تا تولید 

در کشـور رونـق یابد.
رئیســی در همیــن راســتا بــه بانک هــای تملک  کننــده 
ــد را محــور  ــه تولی ــا هشــدار داد ک ــا و کارگاه ه کارخانه ه
قــرار دهنــد و بــا اســتفاده از همــه امکانــات و ظرفیت  هایی 
کــه دارنــد اجــازه ندهنــد تحــت هیــچ شــرایطی تولیــد در 

ایــن واحدهــا مختــل و متوقــف شــود.
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: بررســی  هایی کــه در 
ســفرهای اســتانی داشــتیم و گزارش  هــای واصلــه حاکــی از 
آن اســت کــه ده  هــا بنــگاه اقتصــادی و تولیــدی کــه توســط 
ــا  ــل ی ــاده و تعطی ــق افت ــده  اند، از رون ــک ش ــا تمل بانک  ه
ــزی  ــه ری ــد برنام ــا بای ــه بانک  ه ــده اند ک ــل ش نیمه  تعطی

ــه چرخــه تولیــد برگرداننــد. ــن واحدهــا را ب کننــد و ای
وی تصریــح کــرد: اقــدام کســانی کــه بــا گرفتــن 
ــردن  ــکار ک ــردن آن و بی ــل ک ــدی و تعطی ــای تولی واحده
ــا و  ــن کارخانه  ه ــی ای ــزات و اراض ــر، تجهی ــا کارگ صده
کارگاه  هــا را فروختــه و یــا دنبــال ایــن کار هســتند، خیانــت 

ــی اســت. ــب قانون ــل تعقی و قاب
ــه  ــانی ک ــات کس ــت: اقدام ــا گف ــتگاه قض ــس دس رئی
دنبــال سوءاســتفاده از امکانــات و اراضــی واحدهــای تولیــدی 
هســتند، قابــل گذشــت نیســت و دادســتان ها و بازرســان بــا 
همــکاری دولتی  هــا موضــوع را به  طــور جــدی دنبــال کننــد 

و مانــع از چنیــن اقداماتــی شــوند.
ــأله  ــا مس ــرای م ــد ب ــه تولی ــان این ک ــا بی ــی ب رئیس
ــه همــکاران قضایــی و نظارتــی دســتگاه  محــوری اســت، ب
قضــا تأکیــد کــرد حمایــت از کارآفرینــان و ســرمایه  گذاران 
ــع و  در بخش  هایــی کــه خصوصی  ســازی شــده و رفــع موان

ــد. ــرار دهن ــتور کار ق ــا را در دس مشــکالت آن ه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه دســتور مقــام معظــم 
ــات  ــا و کارخانج ــدازی بنگاه ه ــزوم راه ان ــاره ل ــری درب رهب
تعطیل شــده به واســطه تملــک افــراد ســودجو، دســتور 
ــدی  ــای تولی ــش بنگاه ه ــرح پای ــاه ط ــک م ــرف ی داد »ظ
ــا،  ــل احی ــا ســه هــدف شناســایی بنگاه هــای تعطیــل قاب ب
شناســایی بنگاه هــای نیمه فعــال نیازمنــد حمایــت قضایــی و 
شناســایی و برخــورد کیفری بــا متخلفان و عامــالن تعطیلی 

کارخانجــات در سراســر کشــور اجــرا شــود«.
ــد  ــرر ش ــه، مق ــوه قضایی ــس ق ــتور رئی ــاس دس ــر اس ب
بــرای اجــرای ایــن طــرح و پیگیــری مشــکالت مربــوط بــه 
ایــن واحدهــای تولیــدی، کارگــروه مشــترکی بــا مســئولیت 
دادســتانی کل کشــور و عضویــت ســازمان بازرســی و 

ــرد. ــورت گی ــا ص ــتگاه قض ــس دس ــتانی رئی دادس
در بخــش دیگــری از ایــن جلســه شــورای عالــی قــوه 
ــی  ــورای هماهنگ ــش ش ــگاه و نق ــاره جای ــه درب قضایی
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــخن گف ــوا س ــران ق ــادی س اقتص
هماهنگــی  شــورای  در  کــه  مســائلی  از  بخشــی 
ــه »اطــالع  ــوا مطــرح می شــود، جنب اقتصــادی ســران ق
ــورا  ــای ش ــوارد اعض ــن م ــه در ای ــی« دارد ک و هماهنگ
نقــش تصویــب کننــده ندارنــد و بخــش دیگــری از مــوارد 
ــه  ــا مصوب ــی ی ــه هماهنگ ــاز ب ــه »نی ــت ک ــائلی اس مس

ــوه« دارد. ــه ق ــران س س
ــوع  ــه موض ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــی در بخ رئیس
ــه شــورای  بحــران آب در برخــی اســتان ها اشــاره کــرد و ب
عالــی آب، وزیــر نیــرو و مدیــران کل ایــن وزارتخانــه توصیــه 
کــرد هــم مســائل را بــرای مــردم بــه خوبــی تبییــن کننــد تا 
مــردم بــا آن هــا همراهــی نماینــد و هم بــرای حل مشــکالت 

اقــدام جــدی نماینــد.
رئیــس قــوه قضاییــه تاکیــد کــرد: بهتریــن نــوع مدیریت 
ایــن اســت کــه مــردم در جریــان امــور قــرار گیرنــد؛ چــرا که 
مــردم بــا کمبودهــا می ســازند، امــا تبعیــض و بی عدالتــی را 

تحمــل نمی کننــد.
ــش  ــه نق ــاره ب ــا اش ــن ب ــتگاه قضــا همچنی ــس دس رئی
تأمیــن معیشــت نیــروی انســانی در ســالمت نظــام اداری بــه 
ــر  ــه متذک ــوه قضایی ــی ق مســئوالن بخش هــای اداری و مال
شــد همــه تــوان خــود را بــرای بهبــود وضعیــت معیشــتی و 

رفاهــی پرســنل نجیــب قــوه قضاییــه به کارگیرنــد.
ــرای  ــس دادس ــدی رئی ــالم موح ــه، حجت االس در ادام
انتظامــی قضــات نیــز از اســتقرار یــک تیــم بازرســی پنهــان 
در یکــی از مجتمع هــای تهــران خبــر داد و گفــت: در طــول 
ــر مجتمــع مذکــور  ــن هیــات، مدی یــک هفتــه اســتقرار ای
ــه  ــک مراجع ــده و ی ــرون نیام ــاق خــود بی ــم از ات ــار ه یکب
کننــده را نیــز نپذیرفتــه اســت، از نظر نظــارت بــر آرا و احکام 

صــادر شــده هــم کامــال بــدون توجــه اقــدام شــده اســت.
ــزارش از  ــن گ ــه ای ــش ب ــه در واکن ــوه قضائی ــس ق رئی
دادســتان انتظامــی قضــات خواســت بــا مــوارد ایــن چنینــی 

گزارش ویژه ...
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ــزود کــه  ــد و اف ــت برخــورد کنن ــا فوری ــدون اغمــاض و ب ب
»حتمــاً رئیــس مجتمعــی کــه یــک هفتــه بــه هیچ بخشــی 

سرکشــی نکــرده بایــد از کار مدیریتــی کنــار گذاشــت.«
وی بــر لــزوم توجــه بــه نظــارت بــر بخش هــای قضایــی 
ــود در  ــکاران خ ــه هم ــا ب ــت: م ــرد و گف ــد ک ــز تأکی نی
سراســر کشــور اعتمــاد داریــم، امــا اعتمــاد جــای کنتــرل 
را نمی گیــرد، همانطــور کــه کنتــرل جــای اعتمــاد را 
نمی گیــرد و تــداوم اعتمــاد در گــرو نظارت مســتمر اســت و 

ــا آن برخــورد شــود. ــود بایــد ب هــر جــا تخلفــی ب

ــارد دالری و  ــالت ارزی 30 ميلي ــده مداخ   پرون
60 تــن طــال بــه دادگاه ارســال شــد

دادسـتان تهـران هـم در ایـن جلسـه بـه ارائـه گزارشـی 
دربـاره آخریـن وضعیـت پرونـده مداخـالت ارزی مسـئوالن 
ارشـد دولتـی در فاصلـه زمانی سـال ۹۵ تا ۹۷ پرداخـت و از 
ارسـال پرونده رئیس کل سـابق بانک مرکزی بـه دادگاه ویژه 

اخـالل در نظـام اقتصادی خبـر داد.
ــه  ــا ۹۷  ن ــال های ۹۵ ت ــت: در س ــر گف ــی القاصی مه عل
ــا نظــام ارزی کشــور نقــض شــده،  تنهــا قوانیــن مرتبــط ب
بلکــه تکالیــف قانونــی دایــر بر لــزوم تصویــب مداخلــه ارزی 

ــرای  و فــروش ســکه های طــال در شــورای پــول و اعتبــار ب
پرداخــت منابــع ارزی بــه نیازمنــدان واقعــی و جلوگیــری از 
تشــکیل بــازار واســطه گری و داللــی نســبت بــه ایــن منابــع 

نیــز رعایــت نشــد.
ــض  ــن نق ــه ای ــران در نتیج ــتان ته ــه دادس ــه گفت ب
ــوع اخــالل در  ــر وق ــالوه ب ــا، ع ــل ه ــرک فع ــررات و ت مق
ــع  ــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر مناب نظــام اقتصــادی ۳۰ میلی
ارزی و ۶۰ تــن ذخایــر طــال بــا ارزش ریالــی حــدود ۸۰۰ 
ــده  ــع ش ــروز تضیی ــت ام ــه قیم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه

اســت.

مسکن کارگران، دغدغه نظام
ــری،  ــای کارگ ــرای گروهه ــب ب ــکن مناس ــن مس تامی
برنامــه ای اســت کــه دولــت و مجلــس بــر روی آن متمرکــز 
ــد  ــزار واح ــروژه احــداث ۲۰۰ ه ــال حاضــر پ شــده و در ح
مســکونی کارگــری در دســتور کار دولت اســت؛ روز گذشــته 
نیــز رهبــر معظم انقــالب، موضــوع مســکن کارگــران را مهم 

عنــوان کردنــد.

تامیــن مســکن اقشــار کارگــری، موضــوع مهمــی اســت 
ــت اهلل  ــری حضــرت آی ــام معظــم رهب ــته مق ــه روز گذش ک
ــد. ایشــان  ــه آن اشــاره کردن ــه ای در ســخنان خــود ب خامن
در این بــاره فرمودنــد » یــک موضــوع دیگــر، مســکن 
ــی از  ــروز بخــش مهّم کارگــران اســت کــه مهــم اســت. ام
ــرای  ــود؛ ب ــکن میش ــاره ی مس ــرف اج ــران ص ــد کارگ درآم
مســکن کارگــران بایــد فکــر اساســی کــرد. البّته من شــنیدم 
ــه  ــن را در بودج ــالمی ای ــورای اس ــس ش ــال مجل ــه امس ک
گنجانده انــد کــه اگــر چنانچــه ان شــاءاهلل همیــن جــور باشــد 
و بخوبــی عمــل بشــود و تحّقــق پیــدا کنــد، کمــک بزرگــی 

اســت.«
ــت  ــتاجر در دس ــران مس ــداد کارگ ــی از تع ــار دقیق آم
نیســت امــا فعــاالن کارگــری تخمیــن می زننــد کــه حــدود 
۵۰ درصــد کارگــران مســکن داشــته باشــند و مابقــی فاقــد 
ــوق  ــده حق ــش عم ــال بخ ــر ح ــه ه ــا ب ــند. ام ــه باش خان
ــا می شــود؛  کارگــران صــرف هزینه هــای مســکن و اجاره به
بــه نحــوی کــه بــرای اجــاره یــک خانــه ۱۰۰ متــری دســت 

کــم بایــد ۲ میلیــون تومــان پرداخــت کننــد.

  اجاره نشينی 44 درصد تهرانی ها
ــد  ــهری از ۲۱ درص ــین ش ــای اجاره نش ــداد خانواره تع
در ســال ۱۳۷۵ بــه ۳۷ درصــد در ســال ۱۳۹۵ رســیده 
ــران ۴۴  ــهر ته ــال ۱۳۹۵ در ش ــار س ــاس آم ــر اس ــت. ب اس
درصــد افــراد مســتاجر هســتند. ایــن آمــار در کل کشــور ۳۱ 

درصــد اســت. در هفــت اســتان از جملــه تهــران، کهگیلویــه 
ــرخ اجاره نشــینی  ــم و لرســتان ن و بویراحمــد، کرمانشــاه، ق
ــزد،  بیــش از ۴۰ درصــد اســت. در شــش اســتان شــامل ی
مازنــدران و گلســتان نــرخ اجاره نشــینی کمتــر از ۳۰ درصــد 
و در بقیــه اســتانهای کشــور بیــن ۳۰ تــا ۴۰ درصــد اســت.

ــن  ــرای تامی ــر ب ــای اخی ــی دهه ه ــه ط ــود آنک ــا وج ب

مســکن اقشــار پاییــن از جملــه کارگــران، برنامه هایــی 
ارایــه شــده رونــد رو بــه رشــد مســتاجران در کشــور نشــان 
ــاز  می دهــد کــه طرحهــای تامیــن مســکن، پاســخگوی نی

ــوده اســت. کشــور نب

  کارگران در انتظار تصویب حق مسکن
ــد حــق  ــا وجــود آنکــه فعــاالن کارگــری امیــدوار بودن ب
ــا ۱۱ اردیبهشــت(  ــر )روزهــای ۵ ت ــه کارگ مســکن در هفت
در هیــات دولــت بــه تصویــب برســد هنــوز خبــری از ایــن 
موضــوع نیســت. در ایــن خصــوص ناصــر چمنــی ـ رئیــس 
کانــون عالــی انجمــن هــای صنفــی کارگــرانـ  گفتــه اســت: 
یــک مــاه از ســال گذشــته و حــق مســکن ۴۵۰ هــزار تومانی 
کــه مبلــغ زیــادی هــم نیســت هنــوز تصویــب نشــده اســت.

ــرد  ــف ک ــه توصی ــد جامع ــروی مول ــران را نی وی کارگ
ــعه  ــی و توس ــد داخل ــق تولی ــزایی در رون ــهم بس ــه س ک
اقتصــادی دارنــد و گفــت: کارگــران در تحقــق شــعار امســال 
کــه ازســوی مقــام معظــم رهبــری نامگــذاری شــده نقــش 
موثــری دارنــد و مــا بایــد شــعار امســال را بــه معنــای واقعــی 
عملیاتــی کنیــم. اگــر بــه دنبال مانــع زدایــی از بخــش تولید 
ــم و یکــی از  ــان برداری ــد را از می ــع تولی ــد موان هســتیم بای
ایــن موانــع تبصــره دو مــاده ۷ قانــون کار اســت کــه دولــت 
مــی توانــد وزارت کار را مکلــف کنــد آییــن نامــه مذکــور را 
در ســریع تریــن زمــان ممکــن تدویــن و بــه هیــات دولــت 
ارســال کنــد تــا بــا تصویــب آن تکلیــف کارهــای مســتمر و 

موقــت در قراردادهــای کار مشــخص شــود.
ــکن  ــق مس ــوع ح ــه موض ــود ک ــنیده می ش ــه ش البت
کارگــران در دســتور کار کمیســیون اقتصــادی دولــت قــرار 
دارد و احتمــاال در روزهــای آینــده بــه تصویب خواهد رســید.

  برنامه احداث 200 هزار مسکن کارگری
یکــم دی مــاه ســال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرســازی، ذیــل 
ــکن  ــداث مس ــه اح ــکن، تفاهم نام ــی مس ــدام مل ــرح اق ط
کارگــری بیــن وزرای راه و شهرســازی و کار و رفــاه اجتماعــی 
ــرای  ــکن ب ــزار مس ــد ۲۰۰ ه ــرار ش ــید و ق ــا رس ــه امض ب
ــران  ــری، بازنشســتگان و مســتمری بگی ــای کارگ خانواده ه
تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی طــی ســه ســال 
احــداث شــود. پیگیری هــا از رونــد اجــرای ایــن طــرح نشــان 
ــه در  ــا برنام ــن، ام ــرعت پایی ــا س ــد ب ــه هرچن ــد ک می ده
حــال اجــرا اســت و ســاخت مســکن ملــی بــر اســاس تفاهــم 
ــا دســتگاههای دولتــی نســبت بــه  نامه هــای امضــا شــده ب
ــوردار  ــب تری برخ ــی از روال مناس ــام عموم ــت ن ــدل ثب م

اســت.
ــای  ــط تعاونی ه ــکن توس ــاخت مس ــر س ــرف دیگ از ط
ــه عنــوان یــک ظرفیــت دنبــال  کارگــری سالهاســت کــه ب

ــت. ــرا اس ــال اج ــاکان در ح ــود و کم می ش
ــن  ــرای تامی ــی را ب ــالمی تمهیدات ــورای اس ــس ش مجل
مســکن محرومــان در دســتور کار قــرار داده اســت. در بنــد 
ــه  ــده ک ــد ش ــه ۱۴۰۰ تاکی ــون بودج ــره ۱۸ قان ۱۰ تبص
ــه بخــش احــداث  ــارد تومــان تســهیالت ب ۳۶۰ هــزار میلی
و نوســازی واحــد مســکونی اختصــاص پیــدا کنــد. مصوبــه 
مجلــس در طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن و بنــد 
ــرای  ــون بودجــه، تکمیــل کننــده یکدیگــر ب مذکــور در قان
تامیــن مســکن محرومــان هســتند و اجــرای کامــل آن تــا 
ــازار مســکن می شــود. حــدودی موجــب کاهــش التهــاب ب

ــیون  ــو کمیس ــاکری ـ عض ــال ش ــوص اقب ــن خص در ای
عمــران مجلــسـ  گفتــه بــا بیــان اینکه بایــد ســاالنه حداقل 
ــا و  ــا نیازه ــود ت ــاخته ش ــکن س ــد مس ــون واح ۱.۵ میلی
کمبودهــای حــال حاضــر ایــن حــوزه رفع شــود گفته اســت: 
بایــد تــالش کنیــم مصوبــه مربوطــه بــه ســاخت مســکن در 
قانــون بودجــه ۱۴۰۰ ،  بــه قانــون دائمــی تبدیــل شــده و بــه 
مــدت ۶ ســال، تکــرار شــود. در قانــون ســاماندهی و حمایــت 
از تولیــد و عرضــه مســکن ســال ۹۵ ویژگی هــای افــرادی که 
بایــد از تســهیالت مســکن اســتفاده کننــد، به صــورت کامل 
مشــخص شــده اســت، لــذا وزارت راه و شهرســازی بــا توجــه 
بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص لــزوم توجــه 
بــه مســکن کارگــران بایــد در دســتور عمــل اجرایــی قانــون 
ــف  ــد اقشــار ضعی ــی همانن ــران اولویت ــرای کارگ ــور، ب مذک

جامعــه و محــروم قائــل شــود.
 مجيد انتظاری
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چرا کاغذ گران شد؟
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت چــاپ افزایــش 
قیمــت جهانــی کاغــذ، مصوبــه تجــاری بــرای افزایــش نــرخ 
ــای حقــوق ورودی، محدودیت هــای تخصیــص ارز و  ارز مبن
ــازار  ــل مشــکالت ایجــاد شــده در ب ــه دالی واردات را از جمل
کاغــذ عنــوان و از افزایــش ۲۰ تــا ۲۵ درصــدی قیمــت کاغذ 

تحریــر و مقــوا خبــر داد.
 آمارهــای منتشــر شــده از واردات کاغــذ تــا پایــان پاییــز 
ــذ  ــی از کاهــش چشــمگیر واردات کاغ ســال گذشــته حاک
ــوروز ۱۴۰۰  ــد از ن ــت بع ــه اســت و در نهای ــر و روزنام تحری
ناشــران بــا مشــکالت جــدی در تامین کاغــذ مواجه شــدند و 
قیمــت ایــن محصــول تقریبــا نســبت بــه زمان مشــابه ســال 

قبــل ســه برابــر شــد.

بابــک عابدینــی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره افزایــش 
ــرد: از اواخــر دی  ــار ک ــد، اظه ــذ در ســال جدی قیمــت کاغ
مــاه ســال گذشــته قیمــت جهانــی پالــپ )خمیــر کاغــذ(، 
ــن  ــع آن و همچنی ــه تب ــته و ب ــش داش ــوا افزای ــذ و مق کاغ
بــه دلیــل نوســانات نــرخ ارز بــر قیمــت کاغــذ در ایــران هــم 
تاثیــر داشــته، بــه طوریکــه قیمت انــواع مقــوا و کاغــذ تحریر 

حــدود ۲۰ تــا ۲۵ درصــد افزایــش داشــته اســت.  
بــه گفتــه وی افزایــش قیمــت جهانــی ۱۰ تــا ۱۵ درصــد 
بــود امــا افزایــش قیمــت داخلــی ۲۰ تــا ۲۵ درصــد کــه علت 
ــوده اســت،  ــه واردات و تامیــن ارز ب ــوط ب آن مشــکالت مرب
امــا خبــر نگــران کننــده ایــن اســت کــه دولــت تصمیــم بــه 
افزایــش نــرخ ارز محاســباتی حقــوق و عــوارض گمرکــی از 
۴۲۰۰ تومــان بــه ارز نیمایــی، یعنــی حــدود ۲۵ هــزار تومان 
دارد کــه افزایــش قیمــت شــدید در نقطــه فروش بــه مصرف 

کننــده ایجــاد خواهــد کــرد.  
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان صنعــت چــاپ بــا بیــان 
اینکــه در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا و جنــگ اقتصــادی 
ــرخ  چنیــن تصمیمــی جــای تعجــب دارد، تصریــح کــرد: ن
ــت و  ــد اس ــا ۵۰ درص ــن ۵ ت ــی بی ــوق گمرک ــوارض حق ع
ــی  ــدگان نهای ــه مصــرف کنن ــه چگون مشــخص نیســت ک

ــد. ــا را تحمــل کن ــش قیمــت همــه کااله ــد افزای می توانن
وی بــا اشــاره بــه واردات بیــش از ۸۰ درصــد مــواد اولیــه 
مــورد اســتفاده در صنعــت چــاپ، اظهــار کــرد: صنعــت چاپ 
یــک صنعــت پایــه اســت، چــرا کــه کلیــه بســته بندی هــای 
ــت  ــن صنع ــط ای ــازار توس ــده در ب ــه ش ــوالت عرض محص
ــن افزایــش قیمــت مــواد اولیــه در  تأمیــن می شــود. بنابرای
ایــن صنعــت منجــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالی 

ــود.   ــردم می ش ــی م مصرف
ــا وجــود اینکــه هنــوز  ــه گفتــه عابدینــی ب همچنیــن ب
ــاد  ــث ایج ــایعه آن باع ــده، ش ــرا نش ــده اج ــاد ش ــه ی مصوب
ــر  ــن اگ ــت. بنابرای ــده اس ــه ش ــواد اولی ــازار م ــاب در ب الته
ایــن مصوبــه اجــرا شــود تولیدکننــدگان و توزیــع کننــدگان 

مجبورنــد افزایــش قیمــت یــاد شــده را بــر قیمت تمام شــده 
کاال لحــاظ کننــد.  

پیش تــر هــم بخش هــای دیگــر از جملــه تولیدکننــدگان 
لــوازم خانگــی و ســیگار هشــدار داده بودنــد کــه اجــرای ایــن 
مصوبــه منجــر بــه افزایــش قیمــت کاالهــا مــی شــود. البتــه 
اخیــرا مدیــرکل دفترخدمــات بازرگانــی وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمــت( گفتــه بــود کــه دولــت بــه دنبــال اضافــه 
کــردن اصالحیــه یــا متممــی بــه قانــون بودجــه کشــور در 
ــی  ــد ســود بازرگان ــا بتوان ــا حقــوق ورودی اســت ت رابطــه ب
را طــوری کاهــش دهــد کــه افزایــش قیمــت ناشــی از بــاال 
رفتــن حقــوق ورودی در پــی اجــرای مصوبــه مجلــس کمتــر 
شــود. موضوعــی کــه بــه نظــر می رســد هنــوز بــه صــورت 
رســمی ابــالغ نشــده یــا بــه هــر دلیلــی نتوانســه انتظــارات 

تورمــی مطــرح شــدن اجــرای مصوبــه را از بیــن ببــرد.

ــای  ــع محدودیت ه ــد از رف ــذ بع ــود کاغ   کمب
ــد  ــم می آی ــه چش ــی ب کرونای

ــاپ در  ــت چ ــدگان صنع ــه صادرکنن ــس اتحادی رئی
ــذ در  ــود کاغ ــاره کمب ــوالی درب ــه س ــخ ب ــه در پاس ادام
بــازار تصریــح کــرد: در ماه هــای آینــده و بعــد از خــروج 

حــس  کاغــذ  کمبــود  کرونایــی  محدودیت هــای  از 
ــا  ــت ه ــا برداشــته شــدن محدودی ــه ب می شــود. چــرا ک
ــی  ــودی کنون ــا موج ــد ام ــدا می کن ــش پی ــا افزای تقاض
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــی نیس ــدازه کاف ــه ان ــذ ب کاغ
بــازار کاغــذ بــا مشــکالت و التهــاب جدیــد مواجــه شــود.  
ــرخ ارز  ــش ن ــر افزای ــه وی اگ ــه گفت ــر ب ــرف دیگ از ط
ــه  ــود چرخ ــه ش ــی اضاف ــوارض گمرک ــوق و ع ــای حق مبن
عرضــه و فــروش در یــک مرحلــه بــرای کســانی کــه بــار آنها 
در راه اســت و افــرادی کــه بــا همــان نــرخ ارز قبلــی محموله 

ــا مشــکل مواجــه می شــود.   ــد ب خــود را ترخیــص کردن
عابدینــی تاکیــد کــرد کــه اگــر قــرار اســت ایــن مصوبــه 
اجــرا نشــود بایــد بخشــنامه های گمرکــی و نــرخ مصــوب را 
بــه اتاق هــای بازرگانــی و تشــکل هــای مربوطــه اعــالم کنند 
تــا در اختیــار واردکننــدگان و تجــار فعــاالن اقتصــادی قــرار 
گیــرد کــه ایــن شــایعه از بیــن بــرود و شــفاف ســازی شــود 

تــا ســودجوها از آن اســتفاده نکننــد.  

  احتمــال اعمــال محدودیــت مجــدد در واردات 
بــدون انتقــال ارز

وی همچنیــن بــا بیــان اینکه اخیــراً بانک مرکــزی مجدداً 
در حــال لغــو مجــوز واردات مــواد اولیــه یا کاال بــا گزینه بدون 
انتقــال ارز اســت، اظهــار کــرد: در ایــن صــورت واردکنندگان 
مجــدداً بایــد در صــف تامیــن ارز نیمایــی قــرار گیرنــد کــه 
ــه  ــرا ک ــد. چ ــکل می کن ــار مش ــادی را دچ ــاالن اقتص فع
واردکننــدگان نمی تواننــد ال ســی بــاز کنند و شــرایط قانونی 
کار داخلــی هم دشــوار اســت بنابراین اســتفاده از منابــع افراد 
روش مناســبی بــود امــا اگــر ایــن مجوز لغو شــود بــه صورت 

مقطعــی بــر قیمــت کاالهــا تاثیــر منفــی خواهد داشــت.  

  وضعيت توليد کاغذ تحریر در داخل 
ــاره وضعیــت تولیــد  ایــن فعــال اقتصــادی در ادامــه درب
کاغــذ تحریــر در کشــور اظهــار کــرد: منابــع جنگلــی و آبــی 
زیــادی در کشــور وجــود نــدارد کــه همــه کاغذ تحریــر مورد 
ــرای تولیــد کاغــذ  نیــاز در داخــل تامیــن شــود. بنابرایــن ب
تحریــر بایــد مقــدار زیــادی پالــپ بــه کشــور وارد و آب مــورد 

نیــاز آن هــا نیــز تامیــن شــود.  
بــه گفتــه وی مصــرف آب در تولیــد کاغــذ بســیار زیــاد 
ــتی  ــط زیس ــه محی ــد آن توجی ــواردی تولی ــت و در م اس
و اقتصــادی نــدارد. بنابرایــن بخشــی از نیــاز کشــور در 
ــرای مثــال در بخــش کاغذهــای  داخــل تامیــن می شــود. ب
ــی از  ــن بخش ــه در تامی ــده البت ــل ش ــوب عم ــی خ بازیافت
پالــپ کاغــذ دچــار مشــکل هســتند. بــه طــور کلــی بخشــی 
از مــواد ســلولزی کاغــذی کــه آب مصــرف آب شــیرین آنهــا 
کمتــر اســت و می تــوان از آب بازیافتــی بــرای تولیــد آن هــا 
اســتفاده کــرد، در داخــل قابــل تامیــن هســتند. از جمله این 
کاالهــا کاغذهــای بازیافتــی مثــل مقــوای به اصطالح پشــت 
طوســی هســتند کــه اکنــون در داخــل کشــور تولیــد مــی 

شــوند.  
عابدینــی بــا بیــان اینکــه کاغــذ تحریــر و روزنامــه نیــز 
در کشــور تولیــد می شــود، تصریــح کــرد: نمی تــوان 
ــاد در  ــیرین زی ــه آب ش ــا ک ــن کاغذه ــت ای ــع داش توق
پروســه تولیــد آنهــا اســتفاده مــی شــود و نیــاز بــه چــوب 
دارنــد، کامــل در داخــل تامیــن شــوند. چــرا کــه توجیــه 
ــه خاطــر آن جنگل هــای  ــه ب ــدارد ک ــادی ن اقتصــادی زی
موجــود خــرد شــود و آبــی کــه بــرای مصــارف دیگــر نیــاز 

ــر شــود. اســت صــرف تولیــد کاغــذ تحری
 زهرا اکرمی 



25هفته نامه تیتر یک     شنبه 18 اردیبهشت ماه  1400    شماره  235 

Weekly Title one  no 235   Saturday  8 May 2021 

»فقط ۱۵ میلیون ایرانی راحت برنج می خرند«
قیمت هر کیلو برنج ایرانی در بازار خرده فروشی تا مرز ۴۰ 
هزار تومان باال رفته، برنج خارجی هم تا ۳۰ هزار تومان رشد 

قیمت داشته است.
نوشت:  ادامه  در  »همشهری«  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
یک سوم از نیاز ساالنه بازار برنج ایران از مسیر واردات تامین 
می شود؛ وارداتی که به دلیل مشکالت تحریم و تامین ارز از 
ابتدای پارسال با مشکالت زیادی مواجه شد و تا پایان سال 
۹۹ حجم آن به کمتر از نصف میزان نیاز بازار مصرف داخلی 
رسید. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج، با وجود وخامت 
شرایط کرونایی و اما و اگرهای مبادالت کاال و مسافر با هند، 
واردات برنج از این کشور قطع نشده، اما مشکالت کلی واردات 
همچنان به قوت خود باقی است که بازار را به شدت تحت تأثیر 

قرار داده است.
در گفت وگو با مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان 

برنج، شرایط بازار برنج را بررسی کرده ایم.

  از همين نقطه مبادالت تجاری با هند گفت وگو 
را آغاز کنيم. با توجه به قيمت باال و بروز مشکل در 
مبادالت تجاری طی سال گذشته، آیا هنوز خرید برنج 

از هند انجام می شود؟
خرید برنج از هند قطعا داریم، اما حجم خرید بسیار کاهش 
یافته و قابل مقایسه با سال های قبل نیست. البته واردات برنج 
برنج  تمام شده  قیمت  چون  ندارد؛  اقتصادی  توجیه  هندی 
هندی در بازار به برنج ایرانی بسیار نزدیک شده و بسیاری از 
مصرف کنندگان برنج هندی، با قیمت های کنونی، دیگر توان 
خرید آن را ندارند. در این شرایط بعضی از تجار فقط برای اینکه 

برندشان در بازار حفظ شود، هنوز از هند برنج وارد می کنند.

  در سال ۹۹ در مجموع چقدر برنج وارد شد؟
در سال گذشته تا ۸۷۰ هزار تن برنج وارد کشور شد که 
اگر دولت هم ۲۰۰ هزار تن برای ذخایر احتیاطی وارد کرده 
باشد، واردکنندگان خصوصی ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کرده اند؛ 
درحالی که در سال ۹۸، رقم واردات برنج یک  میلیون و ۶۵۰ 
هزار تن بود. این مقایسه نشان می دهد پارسال ۵۰ درصد میزان 

نیاز هرساله کشور برنج وارد شده است.

  علت کاهش ارقام واردات برنج چيست؟
تقاضا برای واردات به دلیل مشکالت پرداخت ارز و گرانی 

دالر به شدت کاهش پیدا کرده است.

  تحليل شما از آثار کاهش واردات چيست؟
نکته مهم این است که مسئوالن وقتی این اعداد و ارقام را 
کنار هم می گذارند و کاهش واردات و افت تقاضا را در بازار با هم 
مقایسه می کنند و به این نتیجه می رسند که مصرف کننده برنج 
وارداتی با گران شدن آن حتما به مصرف برنج ایرانی روی آورده؛ 
درحالی که این نتیجه گیری به اعتقاد من درست نیست؛ کسی 
که تا پارسال توان خرید برنج ایرانی را داشته، هنوز هم دارد، ولی 
کسی که مصرف کننده برنج وارداتی ۸ هزار تومانی بوده، طبیعتا 
از قدرت پرداخت هزینه بیشتر برای خرید برنج ایرانی برخوردار 
نبوده؛ چون اگر می توانست برای هر کیلو برنج ۲۶ تا ۳۰ هزار 
تومان هزینه کند از همان ابتدا برنج ایرانی می خرید. برای چنین 
کسی امروز، هم برنج ایرانی دور از دسترس است و هم برنج 
خارجی؛ در نتیجه برنج از سفره این فرد خارج شده و نکته مهم 

این است که هیچ جایگزینی هم برای برنج وجود ندارد.

  راه حل چيست؟
ما راهکار واردات برنج های پرمحصول را ارائه داده ایم، اما 
متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته و هنوز هم کاری جدی  در این 

زمینه انجام نشده است.

کاالهای  سایر  بازار  در  برنج  مصرف  کاهش  با    
جایگزین چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

برنج بعد از گندم دومین کاالی استراتژیک کشور است و با 
گرانی برنج خانوارها به مصرف نان روی می آورند. اگر نان هم 
گران شود، خطر سوءتغذیه برای بخش زیادی از جامعه وجود 
دارد. از سوی دیگر گرانی برنج خارجی می تواند بازار برنج ایرانی 
را نیز دچار اختالل کند. با افزایش بیشتر قیمت برنج ایرانی، این 

محصول از سفره اقشار متوسط جامعه هم حذف خواهد شد.

قرار  کار  تایلند در دستور  از  برنج  واردات    چرا 
نمی گيرد؟

انواع برنج وارداتی، چه لوکس و چه پرمحصول، با توجه به 
ذائقه مصرف کننده ایرانی، از هند و پاکستان وارد می شود. البته 
به تازگی از تایلند هم برنج وارد شده، ولی چون در مبادالت 
تجاری با تایلند مشکل جدی در زمینه انتقال پول وجود دارد و 
هزینه های باالیی برای جابه جایی ارز به تجار تحمیل می شود، 

اغلب واردکنندگان برنج سراغ تایلند نمی روند.

  در مبادالت با هند و پاکستان این مشکالت وجود 
ندارد؟

مشکالت  هم  کشور  دو  این  با  تجاری  مبادالت  در  چرا، 
مشابهی وجود دارد، اما به دلیل سابقه طوالنی در این زمینه، این 

مشکالت جاافتاده و مبادالت با هزینه کمتری انجام می شود.

  چندی است انجمن واردکنندگان، پيشنهاد تغيير 
کشورهای مبدأ واردات برنج را مطرح کرده است. این 

پيشنهاد به کجا رسيد؟
بازار،  برای کاهش قیمت ها در  برنج  واردکنندگان  انجمن 
پارسال پیشنهاد واردات برنج پرمحصول از آمریکای جنوبی را 
مطرح کرد و قرار بود این پیشنهاد در دولت بررسی شود. یک 
جلسه نیز در وزارت صنعت با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو، 
استاندارد و وزارت جهاد در این زمینه برگزار شد. در آن جلسه 
کلیات طرح مورد توافق قرار گرفت اما برای بررسی جزئیات باید 
جلسات بیشتری برگزار می شد که این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر 
در اعضای انجمن هم، به دلیل افت تقاضا در بازار، کسی متقاضی 
واردات از آمریکای جنوبی نبود. پیگیرنشدن دولت و نبود تقاضای 

واردات باعث شد این موضوع پیگیری نشود.

  شاید ایده کلی، توقف واردات برنج است؟
اگر قرار است واردات حذف شود، وزارت جهاد باید به فکر 
این باشد که چگونه می تواند هزینه تولید برنج داخلی را پایین 

بیاورد تا قیمت در بازار کاهش یابد و برنج به سفره ها بازگردد.

  دليل برطرف نشدن موانع واردات را چه می دانيد؟
کشور به طور جدی با مشکالت ارزی مواجه است. بهترین 
راهکار برای کاهش هزینه واردات، پایین آمدن نرخ ارز است. 
وقتی شرایط به گونه ای است که امکان کاهش نرخ ارز فراهم 
نیست، این موضوع خودبه خود از اولویت خارج می شود و اصال 

فکری برای آن نمی شود.

  نمی شود برنج توليد داخل را جایگزین واردات 
کنيم؟

در شرایطی که قیمت برنج خارجی به ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان 
رسیده قاعدتا بخش کشاورزی باید تالش کند به هر ترتیبی 

که شده بازار برنج خارجی را در اختیار بگیرد، ولی برای تحقق 
این هدف باید قیمت برنج ایرانی به ارقامی کمتر از نرخ برنج 
خارجی برسد، اما به نظر می رسد وزارت جهاد قدمی در این 

جهت برنداشته است.

که  بياید  به وجود  شائبه  این  است  ممکن    
دغدغه های شما، درباره توقف واردات برنج، صرفا صنفی 

است. پاسختان چيست؟
اصال، دغدغه ما تنها صنفی نیست؛ زیرا برنج چه ایرانی و چه 
خارجی، از سفره اقشار ضعیف خارج شده، ادامه وضع موجود 
باعث می شود اقشار متوسط هم دیگر نتوانند به اندازه قبل برنج 
تهیه کنند. طبق آمارها و برآوردها تا ۷۰ میلیون نفر از جمعیت 
دسته بندی  درآمدی  ضعیف  و  متوسط  دهک های  در  ایران 
می شوند. افزایش قیمت برنج باعث شده حداکثر تا ۱۵ میلیون 
نفر که دستشان به دهانشان می رسد، از امکان مصرف این 
محصول مغذی برخوردار باشند. در شرایطی که وضع قیمت 
اقالم پروتئینی مثل گوشت، مرغ و تخم مرغ هم خراب است، 
کاهش مصرف برنج اصال خبر خوبی نیست. تغییر احتمالی 
شرایط آب و هوایی و افت تولید در سال جاری، می تواند وضع 
را از این هم بدتر کند و با افزایش بیشتر قیمت ها حذف برنج 
از سفره ها را سرعت بخشد. متولیان بخش تجارت و کشاورزی 
باید به این نکته توجه کنند که وقتی کاالیی را از اولویت یک 
به اولویت ۲ تبدیل کردیم، این کاال نباید از سفره ها حذف شود، 
بلکه باید مدیریت شود تا به امنیت غذایی ایرانیان آسیب وارد 
نشود. اینها حرف هایی است که ما و مردم عادی می زنیم، اما 
متأسفانه تصمیماتی که در سطح کالن اتخاذ می شود، چه در 
تنظیم بازار و چه در سطح وزرا، کارشناسی شده نیست. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی واردات باید کمیته ای 
تشکیل دهد و راهکاری اتخاذ کند که قیمت تمام شده برنج 
وارداتی کم شود. جهادکشاورزی هم باید تالش کند قیمت برنج 

ایرانی بیش از این باال نرود.
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گزارش ویژه ...

سه عامل تاثیرگذار بر قیمت نفت در ماه جاری کدامند؟
قیمـت نفت برنت و وسـت تگـزاس اینترمدیت تحت تاثیر 
خـوش بینـی بـه دورنمـای تقاضـا، آوریـل را با رشـد ماهانه به 
پایـان رسـاندند اما بحران کوویـد ۱۹ در هنـد در روزهای اخیر 

بـازار را در هـراس فروبرده اسـت.

بــه گــزارش ایســنا، قیمتهــای نفــت در معامــالت جمعــه 
تحــت تاثیــر نگرانیهــا نســبت بــه وضعیــت بحرانــی هنــد، 
ــه  ــه در بیــش از ســه هفت ــن کاهــش قیمــت روزان بزرگتری
ــت هشــت درصــد  ــت برن ــا نف ــد ام ــت کردن ــته را ثب گذش
و  وســت تگــزاس اینترمدیــت آمریــکا شــش درصــد رشــد 

ــل داشــتند. ــه در آوری ماهان
ــرارداد  ــالت ق ــن روز معام ــت در آخری ــت برن ــای نف به
ژوئــن، بــا یــک دالر و ۳۱ ســنت معــادل ۱.۹ درصــد کاهــش، 
ــای  ــد. به ــر بشــکه بســته ش در ۶۷ دالر و ۲۵ ســنت در ه
معامــالت وســت تگــزاس اینترمدیــت بــرای تحویــل در ژوئن 
ــش، در  ــادل ۲.۲ درصــد کاه ــک دالر و ۴۳ ســنت مع ــا ی ب
۶۳ دالر و ۵۸ ســنت در هــر بشــکه بســته شــد. نفــت برنــت 
بــرای کل هفتــه ۱.۷ درصد و وســت تگــزاس اینترمدیت ۲.۳ 

درصــد رشــد هفتگــی ثبــت کردنــد.
ــهام  ــا و س ــد قیمته ــته از رش ــه گذش ــه هفت ــی ک عامل
انــرژی حمایــت کــرد، نهایــی شــدن تصمیــم اوپــک پــالس 
ــود.  ــه ب ــاه م ــد از اول م ــاز افزایــش تدریجــی تولی ــرای آغ ب
کمیتــه فنــی مشــترک اوپــک پــالس پیــش بینــی خــوش 
بینانــه ای از تقاضــا بــرای نفــت داشــت و ایــن موضــوع بــازار 

را دلگــرم کــرد.
در ایــن بیــن، نشســت کمیتــه بــازار آزاد بانــک مرکــزی 
آمریــکا هفتــه گذشــته برگــزار شــد و همان طــور کــه انتظار 
مــی رفــت تغییــری در سیاســت پولــی صــورت نگرفــت. امــا 
تهدیــد نگــران کننــده ای کــه پیــش روی بــازار قــرار گرفت، 
مــوج مرگبــار شــیوع ویــروس کرونــا در هنــد، ژاپــن، برزیل و 
نقــاط دیگــر بــود کــه مــی توانــد مســیر احیــای تقاضــا برای 

نفــت را بــه کلــی تغییــر دهــد.
ــه بررســی ســناریوهایی  پایــگاه خبــری اویــل پرایــس ب
پرداختــه کــه مــی تواننــد مســیر قیمــت نفــت در مــاه مــه 

را مشــخص کننــد.

ــرای  ــوی ب ــای ق ــی تقاض ــش بين ــک و پي   اوپ
نفــت

ــا  ــالس ب ــک پ ــران اوپ ــترک وزی ــی مش ــه نظارت کمیت
ــران گــروه اوپــک پــالس  لغــو نشســت روز چهارشــنبه وزی
و پیشــبرد برنامــه افزایــش تولیــد موافقــت کــرد. نشســت 
بعــدی وزیــران اوپــک پــالس بــرای اول ژوئــن )۱۱ خــرداد( 

برنامــه ریــزی شــده اســت. ایــن گــروه قــرار اســت در مــدت 
ســه مــاه از مــاه مــه تــا ژوئیــه حــدود دو میلیــون بشــکه در 

روز بــه تولیــدش اضافــه کنــد
در نشســت دوشــنبه گذشــته کمیتــه فنــی اوپــک پالس 

ــش  ــال ش ــان امس ــت جه ــرف نف ــد مص ــی ش ــش بین پی
میلیــون بشــکه در روز بهبــود پیــدا  می کنــد بــا ایــن حــال 
مــوج شــیوع کوویــد ۱۹ در هنــد و برزیــل روند بهبــود تقاضا 
را تهدیــد  می کنــد. طبــق پیــش بینــی ایــن کارشناســان، 
اشــباع ذخایــر نفــت کــه در طــول فروپاشــی تقاضــا در اوج 
ــا  ــد ت بحــران پاندمــی در ســال گذشــته ایجــاد شــده بودن

پایــان ســه ماهــه جــاری ناپدیــد خواهــد شــد.
کارشناســان فنــی اوپــک پــالس بــرآورد کردنــد ذخایــر 
ــون بشــکه در روز  ــرخ ۱.۲ میلی ــا ن ــی نفــت امســال ب جهان
کاهــش پیــدا  می کنــد. ایــن رونــد ســریعتر از کاهــش ۸۰۰ 
هــزار بشــکه در روز اســت کــه یــک مــاه قبــل پیــش بینــی 
شــده بــود. در نتیجــه مــازاد ذخایــر در کشــورهای توســعه 
یافتــه بــه هشــت میلیــون بشــکه تا پایــان ســه ماهــه جاری 

نــزول خواهــد کــرد.
ایــن خــوش بینــی عمدتــا بــر مبنــای وضعیــت آمریــکا 
بــوده کــه رونــد احیــای تقاضــا در آن از ســایر نقــاط جهــان 
 BP پیشــی گرفتــه اســت. برنــارد لونــی، مدیرعامل شــرکت
در تلویزیــون بلومبــرگ اظهــار کــرد: تقاضــای چیــن بــرای 
نفــت بــه ســطح پیــش از پاندمــی صعــود کــرده و آمریــکا 
ــای  ــه ه ــادی برگشــته و برنام ــت ع ــه وضعی ــا ب ــز تقریب نی

واکسیناســیون اکنــون در اروپــا در حــال انجــام اســت.
آیــا تاییــد ایــن موضــع در روز چهارشــنبه بــرای تحــرک 
بخشــیدن بــه یــک دور دیگــر صعــود قیمتهــا کافــی خواهــد 
بــود؟ جــواب ایــن ســوال احتمــاال منفــی اســت. ادوارد مویــا، 
ــاره گفــت:  ــن ب تحلیلگــر ارشــد شــرکت OANDA در ای
اگرچــه تصمیــم اوپــک پــالس بــرای عــدم برگزاری نشســت 
وزیــران گــروه نشــان مــی دهــد کــه ایــن گــروه از وضعیــت 
فعلــی بــازار راضــی اســت امــا میــزان زیــادی از ایــن خــوش 
بینــی پیــش از ایــن در قیمتهــا انعــکاس پیــدا کــرده اســت. 
آنچــه نگــران کننــده اســت هشــدار کمیتــه فنــی نســبت به 
ــای  ــد احی ــر رون ــات آن ب ــد ۱۹ و تبع جهــش شــیوع کووی
ــا ایــن حــال بازارهــای  پیــش بینــی شــده تقاضــا اســت. ب
نفــت همچنــان ممکــن اســت رشــد قیمــت قابــل مالحظــه 
ای داشــته باشــند زیــرا قیمتهــای نفــت پاییــن رکوردهــای 

بــاالی اخیرشــان مانــده انــد.

  سياست پولی بانک مرکزی آمریکا

ــا  ــه گذشــته اعــالم کــرد ب ــکا هفت ــک مرکــزی آمری بان
ــه سیاســت  وجــود نشــانه هــای بهبــود رشــد اقتصــادی، ب
پولــی تســهیلی ادامــه مــی دهــد. همــان طــور کــه پیــش 
ــکا نرخهــای بهــره را  ــک مرکــزی آمری بینــی مــی شــد بان

ــر در رکــورد پاییــن حفــظ کــرد. ــدون تغیی ب
از نشسـت سیاسـت پولـی قبلی بانـک مرکـزی آمریکا در 
مارس، شـواهد رو به رشـدی از مسـتحکمتر شـدن روند رشد 
اقتصادی در ابتدای سـال میالدی جاری وجود داشـته اسـت. 
تردیـدی وجود نـدارد که آمـار اقتصادی آمریـکا اکنون نتایج 
کامال چشـمگیری را نشـان می دهند. بـازار کار آمریکا بهبود 
نیرومنـدی داشـته و سـفارش کاالهـای بـادوام افزایـش قابل 
توجـه سفارشـهای جدیـد را تاییـد کـرد و بـر شـتاب گرفتن 

رونـد رشـد اقتصادی صحه گذاشـت.
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه کمیتــه بــازار آزاد فدرال 
ــا اجتنــاب از اغــراق بیــش از حــد  احتیــاط مــی کنــد تــا ب
دربــاره بهبــود رونــد رشــد اقتصــادی، تصویــر بیــش از حــد 
ــد  ــال رش ــن ح ــا ای ــد. ب ــیم نکن ــه ای را ترس ــوش بینان خ
اقتصــادی بــه شــکلی اوج گرفتــه کــه مــی توانــد ضعف بــازار 
کار را برطــرف کــرده و حتــی اندکــی بــه تــورم اضافــه کنــد.

وینســنت راینهــارت، اقتصــاددان ســابق بانــک مرکــزی 
ــون در ســمت اقتصــاددان ارشــد شــرکت  ــه اکن ــکا ک آمری
ــت  ــن اس ــرد: ممک ــار ک ــد، اظه ــی کن ــت م ــون فعالی مل
هنــوز خیلــی زود باشــد کــه بانــک مرکــزی آمریــکا حتــی 
ــه ۱۲۰ میلیــارد دالر اوراق قرضــه  ــد ماهان ــه کاهــش خری ب
ــاالی شــش درصــد  ــم ب ــورم در رق ــرخ ت ــرا ن ــد زی فکــر کن
و شــاخص قیمــت مخــارج مصــرف شــخصی در ۱.۴ درصــد 

ــده اســت. مان
اقتصاددانـان گلدمـن سـاکس بـرآورد می کننـد که بانک 
مرکـزی تـا نیمه دوم سـال میالدی جـاری از صحبـت درباره 
تعدیـل سیاسـت پولـی تسـهیلی اجتنـاب خواهند کـرد و تا 

اوایـل سـال ۲۰۲۲ چنیـن اقدامـی را آغـاز نخواهـد کرد.
ــدار  ــز هش ــد جفری ــاددان ارش ــکا، اقتص ــا مارکوفس آنت
داد کــه رشــد قــوی اشــتغال ممکــن اســت ایــن زمــان را 
جلــو بیانــدازد و حتــی در ژوئــن بحــث تعدیــل سیاســت 

تســهیلی مطــرح شــود.

  کووید 1۹
پاندمــی کوویــد ۱۹ همچنــان بزرگتریــن عامــل مبهــم 
تاثیرگــذار بــر دورنمــای قیمــت نفــت در بلندمــدت اســت. 
اوضــاع در آمریــکا، انگلیــس و چیــن دلگــرم کننــده اســت 
ــا در بعضــی از  ــروس کرون ــا کــه محدودیتهــای وی و در اروپ
کشــورها کاهــش پیــدا کــرده و در بعضــی دیگــر کــه بــرای 
ــا  ــت ام ــان نیس ــد، یکس ــد دارن ــع تردی ــدام قاط ــام اق انج
اوضــاع در هنــد، برزیــل و ژاپــن نگــران کننــده بــوده و باعــث 
شــده اوپــک پــالس پیــش بینــی کنــد مــوج جدیــد شــیوع 
بیمــاری ممکــن اســت ۳۵۰ هــزار بشــکه در روز از تقاضــای 

جهانــی بــرای نفــت کــم کنــد.
ــا ایــن حــال، ایــن  ــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس، ب ب
ــه  خــوش بینــی وجــود دارد کــه کشــورهای دیگــر از تجرب
ــتکم ۹  ــت. دس ــد گرف ــد درس خواهن ــابه هن ــت مش وضعی
ــان  ــن، اســترالیا، آلم ــس، چی ــکا، انگلی کشــور شــامل آمری
ــول  ــه ق ــد ک ــوده ان ــورهایی ب ــان کش ــتان در می و پاکس
ــا ارســال تجهیــزات پزشــکی ضــروری، واکســن،  ــد ب داده ان
اکســیژن و دارو بــه هنــد بــرای غلبــه بــر ایــن بحران انســانی 
تراژیــک کمــک کننــد. امیــد مــی رود کــه کشــورهای دیگــر 
ــگام  ــهیل زودهن ــد و از تس ــد درس بگیرن ــت هن از وضعی

ــد. ــا خــودداری کنن محدودیته
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تاثیر مذاکرات وین بر بازار مسکن

رونــد مثبــت مذاکــرات هســته ای منجــر بــه امیــدواری 
بــرای ایجــاد ثبــات در اقتصــاد کشــور شــده و برخــی 
مســئوالن و کارشناســان معتقدنــد کــه قیمــت مســکن نیــز 
کاهــش پیــدا می کنــد؛ ایــن درحالــی اســت کــه بــا وجــود 
افــت شــدید تــوان خریــد متقاضیــان بــازار مســکن، قیمــت 
زمیــن و مصالــح ســاختمانی بــا رشــد مواجــه شــده و در این 

ــود مســکن شــنیده می شــود. ــای رک شــرایط صــدای پ
امیدواری هــا بــه احیای برجــام، ثباتــی را در بازارهــای ارز، 
طــال و بــورس ایجــاد کــرده اســت. البتــه بــورس بــه دلیــل 
جهــش ســنگین از اواســط ســال گذشــته روند نزولی داشــته 
و کمــاکان در مســیر افــت قــرار دارد. امــا آرامــش بازارهــای 
ــن  ــات سیاســی ای ــد توافق ــد پیــش درآم ارز و طــال می توان
روزهــای گفت وگوهــای ویــن پیرامــون برجــام باشــد. قیمــت 
مســکن شــهر تهــران نیــز در اولیــن مــاه از ســال جــاری ۳ 
ــه مــاه قبــل کاهــش پیــدا کــرد. همیــن  درصــد نســبت ب
مســاله منجــر بــه گمانه زنی هــا بــرای افــت قیمــت مســکن 
ــن،  ــه قیمــت زمی ــی اســت ک ــن در حال ــده شــد؛ ای در آین
مصالــح ســاختمانی، عــوارض شــهرداری، خدمات مهندســی 
و دســتمزد کارگــران بــا رشــد ۴۰ تــا ۱۲۰ درصــد در ســال 

گذشــته همــراه شــد.
و  راه  وزیــر  معــاون  ـ  محمــودزاده  محمــود  اخیــرا 
شهرســازیـ  گفتــه اســت: اگــر مذاکــرات نتیجه بخش باشــد 
ــازار مســکن  ــا رکــود معنــاداری در ب و برجــام احیــا شــود ب
ــزش  ــا ری ــال آن، قیمت ه ــه دنب ــه ب ــویم ک ــه می ش مواج
خواهــد کــرد. او دو روز قبــل هــم در گفت وگــو بــا ایســنا از 
رکــود و کاهــش قیمــت مســکن در شهرســتانها خبــر داد و 
گفــت کــه علــت افزایــش قیمــت مســکن در تهــران، ثبــات 
بــازار هــای مــوازی و ورود ســرمایه هــا از بازارهــای طــال، ارز 

ــوده اســت. ــورس ب و ب
ــش  ــس از کاه ــد پ ــازندگان معتقدن ــر س ــوی دیگ از س
قیمــت دالر از محــدوده ۳۰ هــزار تومــان بــه حــدود ۲۳ هزار 
تومــان، نــرخ نهاده هــای ســاختمانی، زمیــن و دســتمزد نــه 
تنهــا کاهــش نیافتــه بلکــه بــا افزایــش مواجــه شــده اســت.

جمشــید برزگــرـ  رییــس کانــون انبــوه ســازانـ  بــا بیــان 
اینکــه هــر زمــان مســئوالن پیش بینــی افــت قیمت مســکن 
را داشــتند بــا رشــد قیمتهــا مواجــه شــدیم گفــت: طــی یک 
ســال گذشــته قیمــت ســاخت هــر متــر مســکن در مناطــق 

معمولــی کشــور حداقــل ۲ میلیــون تومــان افزایــش یافتــه و 
در بعضــی مناطــق تهــران و کالنشــهرها بــا رشــد ۲۰ میلیون 
تومانــی هــر متــر مربــع هزینــه ســاخت مواجــه بوده ایــم. از 
دفترخانــه گرفتــه تا نظام مهندســی و شــهرداری و دســتمزد 
کارگــر و غیــره هزینــه بــه مــا تحمیــل مــی شــود. در شــهر 
ــاز ۲۰۰  ــای مج ــرای تراکمه ــهرداری ب ــوارض ش ــز ع تبری
درصــد و تراکــم مــازاد ۸۰۰ درصــد افزایــش یافتــه، چطــور 

انتظــار دارنــد قیمــت مســکن کاهــش یابــد؟
بـا وجـود صحبتهـای رییس کانـون انبـوه سـازان، تجربه 
نشـان داده زمانی که مسـکن با رکود مواجه می شـود بسیاری 
از واحدهـا زیـر قیمت سـاخت به فـروش می رسـد؛ موضوعی 
کـه خـود برزگـر نیـز بـه آن اذعـان دارد و می گویـد کـه در 
حـال حاضـر بعضـی همـکاران ما که بـه نقدینگی نیـاز دارند 
واحدهـا را تـا ۵ درصـد ضـرر می فروشـند. برزگـر مدتی قبل 
هـم گفتـه بـود کـه االن در بـازار می شـود واحدهای آمـاده را 
بـا قیمت بـه مراتب کمتـر از هزینه سـاخت، خریـداری کرد. 
امـا خروجـی ایـن وضعیت به قهر سـرمایه ها از حوزه سـاخت 

و سـاز می انجامد.

  انتظـار مسـئوالن و برخـی کارشناسـان بـرای 
افـت 25 درصـدی قيمت

گفتــه می شــود محمــد اســالمیـ  وزیــر راه و شهرســازی 
ــا ۲۵ درصــد  ــد ت ــه قیمــت مســکن بای ــد اســت ک ـ معتق
ــی خســروی ـ  ــا انتظــار مصطفی قل ــد. ام ــدا کن کاهــش پی
ــش از ۲۵  ــش بی ــالک ـ کاه ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی ریی
درصــد اســت. او همــواره از آمــار بانــک مرکــزی و مرکــز آمار 
درخصــوص رشــد قیمــت مســکن گالیــه دارد و اخیــرا نیــز 
ــا ایــن گزارش هــا  گفتــه اســت: متاســفانه بانــک مرکــزی ب
ــی از  ــه کس ــم چ ــد. نمی دانی ــی کش ــش م ــه تن ــازار را ب ب
بانــک مرکــزی خواســته، گــزارش تحــوالت بــازار مســکن را 
منتشــر کنــد. خســروی فراتــر از ایــن صحبتهــا گفــت کــه 
بانــک مرکــزی هیــچ تعاملــی بــا اتحادیــه نــدارد و ماموریــت 
دارد بــازار را بــه تشــنج بکشــاند تــا بانکها ورشکســته نشــوند.

ــازار  ــت ب ــل از وضعی ــوع تحلی ــی دو ن ــرایط فعل در ش
مســکن وجــود دارد؛ گروهــی می گوینــد کــه قیمتهــا 
ــت  ــدم اف ــه ع ــد ب ــر معتق ــروه دیگ ــد و گ ــش می یاب کاه
قیمتهــا هســتند. البتــه معــدود افــرادی هــم مثــل بیــت اهلل 

ســتاریانـ  کارشــناس بــازار مســکنـ  از رشــد قیمت ســخن 
می گوینــد. ســتاریان بیــان می کنــد: هم اکنــون ســه پارامتــر 
رشــد نســبی ساخت وســاز، رونــق اقتصــادی و رونــق تولیــد 
ایجــاد شــده و بــا تأمــل در معامــالت مســکن مواجهیــم امــا 
ــفندماه ۱۳۹۹  ــرد. او اس ــتفاده ک ــود اس ــوان از واژه رک نمی ت
هــم گفتــه بــود: رکــود را بایــد در یــک شــاخص بلندمــدت 
بررســی کــرد، در حالــی کــه همــواره طی ۵۰ ســال گذشــته 
تقاضــای مســکن بیــش از تولیــد بــوده و در ســال ۱۴۰۰ نیز 
ایــن رونــد ادامــه مــی یابــد؛ معتقــدم ســال آینــده در هــر 
چهــار شــاخص معامــالت، قیمــت، تولیــد و ســرمایه گذاری 

ــا رشــد مواجــه می شــویم. در بخــش مســکن ب
بـا همـه ایـن صحبتهـا محتمل ترین سـناریو بـا توجه به 
تجربـه ادوار بـازار مسـکن مـی تواند ثبـات قیمت بـرای دوره 
میان مـدت باشـد کـه معمـوال در پس هـر رونق بازار مسـکن 
ایجاد شـده اسـت؛ تـا جایی که حتی سـازندگان هـم از رکود 
محتـوم در آینده سـخن می گویند. سـید محمـد مرتضویـ  
عضـو هیـات مدیره کانـون انبوه سـازانـ   با بیـان اینکه فقط 
در بخـش مسـکن لوکس با مقـداری افت قیمت مواجه شـده 
و کاهـش قیمـت در حالت کلی نداشـته ایم معتقد اسـت: اگر 
انتظـارات تورمـی و نگرانـی از کاهـش ارزش پول ملـی ایجاد 
نشـود باید منتظر رکود ۴ تا ۶ سـاله در بخش مسـکن باشیم 
امـا بـه دلیل تـورم ۴۰ درصدی خدمات و دسـتمزد در سـال 
جـاری نمی تـوان انتظـار داشـت قیمـت مسـکن در بخـش 

تقاضـای واقعـی کاهش پیـدا کند.

ــران 2۹.3  ــکن در ته ــت مس ــط قيم   متوس
ــان ــون توم ميلي

بنابرایــن گــزارش، فروردیــن ســال ۱۴۰۰ متوســط قیمت 
یــک متــر مربع مســکن در شــهر تهــران ۲۹ میلیــون و ۳۲۰ 
ــاه قبــل ۳.۱ درصــد  ــه م ــوده کــه نســبت ب هــزار تومــان ب
کاهــش و در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال قبــل ۹۱.۷ درصد 
ــزی  ــک مرک ــالم بان ــق اع ــد. طب ــان می ده ــش نش افزای
همچنیــن تعــداد معامــالت انجــام شــده در ایــن مــاه معادل 
۲.۱ هــزار فقــره بــود کــه از کاهــش ۶۰ درصــد نســبت بــه 
مــاه گذشــته و افزایــش ۶۸ درصــد در مقایســه بــا ماه مشــابه 

ســال گذشــته حکایــت دارد.
مجيد انتظاری
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گزارش تحليلی ...

بحران منابع آب و نقش آب منطقه ای!
طــی بیــش از یــک دهــه گذشــته، بــا مشــکالتی جــدی 
در زمینــه منابــع تامیــن آب مواجــه شــده و رونــد کاهشــی 
فرســاینده بارندگــی و برداشــت های مدیریــت نشــده و 
بی برنامــه و بــی رویــه از ظرفیت هــای آبــی موجــود، 

ــت. ــوده اس ــکل ب ــن مش ــل ای ــن عوام اصلی تری

ــه  ــر ب ــش بش ــر دان ــال های اخی ــه در س ــود آنک ــا وج  ب
عرصــه دخالــت در میــزان بارندگــی هــم نیــم نگاهی داشــته 
امــا نقــش مدیریــت منابــع و برنامه ریــزی و چگونگــی 
ــروز  ــار، در ممانعــت از ب اســتفاده از ظرفیــت هــای در اختی
مشــکل در عرصــه آب، بســیار مهــم و اثرگــذار بــوده اســت.

در حالــی کــه از گذشــته دور، اســتان فــارس بــه عنــوان 
ــزان  ــاظ می ــه لح ــک ب ــه خش ــک و نیم ــه ای خش منطق
بارندگــی دســته بندی شــده اســت، امــا در یــک دوره 
زمانــی طوالنــی، ایــن اســتان به بهشــت حفــاران و برداشــت 
کننــدگان از منابــع زیــر زمینــی بــدل شــد و تصمیم هــای 
نــه چنــدان بخردانــه در زمینــه توســعه کشــاورزی بــه عنوان 
مهمتریــن تکیــه گاه اقتصــادی فــارس، خصوصــا در بخــش 
محصــوالت پــرآب بــر و .... بخشــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر 
ــود.  ــوب می ش ــه آب محس ــارس در زمین ــکل ف ــداوم مش ت
اســتان فــارس بــا وســعتی معــادل یــک میلیــون و ۱۲۳ 
هــزار و ۹۶۶ کیلومتــر مربــع )۷/۶ درصــد مســاحت کل 
کشــور( شــامل حوضه  هــای آبریــز درجــه دوم انــد، مهارلــو-
ــو- ــی، ابرق ــران، هندیجان-جراح ــه، کل و مه ــگان، حل بخت

ســیرجان، گاوخونــی و کارون اســت.
ــن  ــاله )۹۷-۱۳۶۷( میانگی ــک دوره ۳۰ س ــاس ی ــر اس ب
بارندگــی در ســطح اســتان فــارس ۳۰۳.۷ میلی متــر و 
ــن  ــک و مهم تری ــه  خش ــک و نیم ــتان خش ــم اس ــوع اقلی ن

ــر،  ــان، ک ــیو، فهلی ــره، ش ــامل زه ــتان ش ــای اس رودخانه  ه
ســیوند، شــاپور، دالکــی، فیروزآبــاد، منــد، قــره  آغــاج، 
ایزدخواســت، شــور جهــرم، شــور الر، شــور داراب، مهــران، 
اعظــم و بوانــات اســت کــه بــه طــور عمــده بــه خلیــج فارس 

می  ریزنــد.

ــو، پریشــان، ارژن و  دریاچه  هــای طشــک-بختگان، مهارل
کافتــر، دریاچه  هــای مهــم اســتان فــارس و بــه طــور کلــی 
حجــم منابــع آب تجدیدشــونده اســتان ۱۱۲۷۵ میلیون متر 

مکعــب اســت.
اســتان فــارس شــامل تمــام یــا بخشــی از ۱۳۴ محــدوده 
مطالعاتــی ســت کــه از ایــن تعــداد ۸۰ محــدوده مطالعاتــی 
بــه طــور کامل در اســتان قــرار دارد و ۵۴ محــدوده مطالعاتی 

بــا اســتان  های مجــاور مشــترک اســت.
در مجمــوع اســتان فــارس متولــی مطالعــات منابــع آب 
۱۰۲ محــدوده مطالعاتــی اســت. در همیــن رابطــه و بــا توجه 
ــه  ــه  ی خشکســالی و هشــدارهایی ک ــه فراگیرشــدن دامن ب
ــد  ــردم می خوانن ــوش م ــه گ ــدام ب ــوزه آب م ــئوالن ح مس
ــوش  ــا داری ــال ۱۴۰۰، ب ــکل در س ــدن مش ــر ش و جدی ت
مختــاری، کارشــناس ارشــد حــوزه آب، بــه گفت وگــو 

نشســتیم.

ــدودا  ــت ح ــور و فعالي ــه حض ــه ب ــا توج    ب
ــارس،  ــتان ف ــوزه آب اس ــما در ح ــاله ش ــت س بيس
بــه نظرتــان محورهــای چالشــی مدیریــت آب ایــن 

ــد؟ ــتان کدامن اس
پیشــنهاد خوبــی هســت. برابــر آماربـَـرداری ســال ۱۳۸۸، 
تعــداد منابــع آب چــاه، چشــمه و قنــات بــه ترتیــب برابــر بــا 

۸۴ هــزار و ۶۸۵ حلقــه، ۲۳۱۹ دهنــه و ۱۷۹۰ رشــته اســت. 
در حــال حاضــر بــار اصلــی تأمیــن آب اســتان را منابــع آب 
زیرزمینــی بــر عهــده دارنــد. بــه طــوری کــه ۹۲.۳ درصد آب 
ــم  ــی بخــش کشــاورزی، ۵.۶ درصــد آب شــرب و نی مصرف
درصــد آب بخــش صنعــت اســتان از منابــع آب زیرزمینــی 

ــود. ــن می ش تأمی
ــران  ــز بح ــع آب، مغ ــت مناب ــه وضعی ــگاه ب ــک ن ــا ی ب
ــرا در  ــی اســت. اخی ــع آب زیرزمین ــارس، مناب آب اســتان ف
مقالــه ای کــه ســه پژوهشــگر ایرانی تبــار در وبســایت نیچــر 
ــاپ  ــی )Scientific Report( چ ــزارش فن ــش گ در بخ
ــت  ــه مدیری ــه ادام ــت ک ــده اس ــدار داده ش ــد، هش نموده ان
ــد منجــر  ــران می توان ــی در ای ــای زیرزمین ــدار آب ه ناپای
بــه اثــرات غیرقابــل برگشــت روی زمیــن و محیــط زیســت 
کشــور شــود و امنیــت آبــی، غذایــی و اجتماعــی و اقتصــادی 

را شــدیدا تهدیــد کنــد.
جدیــد،  ســدهای  ســاخت  دنبــال  بــه  همچنیــن 
شــبکه  های آبیــاری و زهکشــی زیردســت ایــن ســدها، 
نیازمنــد بازنگــری جــدی در تثبیــت حقابه  هاســت. حجــم 
آب قابــل بهره  بــرداری ســدهای اســتان )درودزن، مالصــدرا، 
ــاد،  ایزدخواســت، ســلمان فارســی، ســیوند، تنــگاب فیروزآب
ــه ســال ۱۳۹۶  ــال، چشــمه عاشــق، خســوئیه( در میان رودب
برابــر بــا ۷۸۲ میلیــون متــر مکعــب بوده اســت که زمســتان 

ــت. ــوده اس ــارش ب ــال  های پرب ــی از س ــال ۱۳۹۵، یک س
یکــی از گلوگاه  هــای اصلــی مدیریــت منابــع آب در 
اســتان، حقابــه دشــت کربــال بــوده اســت. انباشــت بحــران 
ــت از  ــدها حکای ــاری س ــبکه آبی ــدوده ش ــی در مح اجتماع
ایــن دارد کــه حتمــا الزم اســت حقابه  هــای زیردســت ایــن 
شــبکه  ها، تثبیــت شــوند تــا وضعیتــی مشــابه دشــت کربــال 

)اگرچــه در مقیــاس کوچکتــر( پیــش نیایــد.

  چه باید کرد؟
مدیریــت آب اســتان بــه درســت یــا نادرســت با اقــدام ات 
فــراوان ســازه ای و ســاخت ســدها و نزدیــک بــه ۱۰۰ پــروژه 
ســدهای کوچــک همــراه بــوده کــه اکنــون وارد یــک مرحله 

جدیــدی شــده اســت.
بــرای برون  رفــت از بحــران منابــع آب فهرســتی از 
ــدت  ــراری(، کوتاه م ــگام )اضط ــود دارد: زودهن ــا وج راهکاره
و میان مدت-بلندمــدت. اینهــا بایــد در ظــرف مدیریــت 
مشــارکتی جــا داده شــوند و آنقــدر دقیــق اجــرا شــوند کــه 

ــرد. ــی ک ــه عملیات ــوان آن را در عرص بت
ــه ایــن ترتیــب همزمــان کــه عبــور اســتان از بحــران  ب
آب ممکــن خواهــد شــد، مدیریــت مشــارکتی منابــع آب )و 
ــز مســتقر می  شــود. مشــارکت کشــاورزان تنهــا  خــاک( نی
یــک راهــکار نیســت بلکــه اصلــی اســت کــه در هــر راهــکار 

بایــد بــه آن توجــه کــرد.
نتیجه  گیــری ســاده از ایــن گفتــه این ســت کــه در هــر 
زمــان و در هــر مــکان، دولــت هــر کاری کــه بــرای حفاظــت 
ــته  ــد شایس ــام ده ــد انج ــاک می  خواه ــع آب و خ از مناب
اســت از مشــارکت کشــاورزان )قــراردادی، عملــی، فکــری و 
ســایر اشــکال مشــارکت( کمــک گیــرد. توجــه شــود بــرای 
حــل کوچکتریــن مســایل، بــه ده  هــا و بلکــه صدهــا جلســه 
ــک فضــای آزاد و  ــا در ی ــاز اســت ت ــران نی هم اندیشــی مدی
مثبــت بتواننــد راهکارهــای نــو را بیابنــد و عملیاتــی کننــد.

  راهکارها چيست؟
ــع آب  ــت مناب ــک بازنگــری جــدی در مدیری ــع ی در واق
اســتان نیــاز داریــم؛ شایســته اســت تــالش فزاینــده ای بــرای 
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جــذب اعتبــارات بــرای اقدام  هــای فراگیــر مدیریتــی شــود. 
اکنــون نیازمنــد یــک دامنــه گســترده  ای از اقدام  هــای 

ــتیم. ــزاری هس نرم  اف
ایــن اقدام  هــای نرم  افــزاری در ســه محــور خالصــه 
می  شــود: محــور یکــم، اجــرای جامــع و کامــل طرح هــای 
تعادل بخشــی اســت کــه الزم اســت میــزان اعتبــارات 
ــد. محــور دوم،  ــا شــیب مالیمــی افزایــش یاب ایــن طــرح ب
ــدها و  ــت س ــی در زیردس ــترده اجتماع ــایل گس ــل مس ح
ــز و  ــوم، تجهی ــور س ــی و مح ــاری و زهکش ــبکه  های آبی ش
تامیــن بودجــه کافــی اداره  هــای منابع آب شهرســتان اســت 
کــه امکاناتشــان هرگــز قابــل مقایســه بــا امکانــات و شــمار 

کارکنــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان نیســت.
البتــه یــک محــور مکمــل نیــز ســاماندهی مهندســان 
ــک مهندســان مشــاور  ــت یکای مشــاور و اســتفاده از ظرفی
ــن  ــه در ای ــی ســالم اســت ک ــک ظــرف رقابت اســتان در ی
رابطــه الزم اســت هماهنگی  هــای الزم بــا ســازمان مدیریــت 
و برنامه  ریــزی اســتان و بــا پویایــی و تحــرک انجمــن 
مهندســین مشــاور در رســته  های مهندســی آب پدیــد آیــد.

- قبــال مقــاالت و گفــت و گوها و اظهارنظرهایی داشــتید 
کــه بــه طــور معمــول هم انتقــادی بــوده، امــا آنچــه در حوزه 
آب از نــگاه شــما مطــرح شــده، کمتــر بــار انتقــادی داشــته 

اســت؛ ایــن نــگاه دلیــل دارد؟ 
همیشــه رعایــت یــک نســبت منطقــی در واکاوی امــور 
اجرایــی الزم اســت. نســبت دامنــه بحــران آب بــا عملکــرد 
یــک ســازمان دولتــی و فشــار و تقاضایــی کــه بــرای منابــع 

آب هســت، بایــد تناســب داشــته باشــد.
ــز خــوب هســت. در  ــوان گفــت همــه چی هرگــز نمی  ت
آن توضیــح آمــاری آغازیــن گفتــه شــد کــه چقــدر دامنــه 
ــراوان اســت. تصــور  ــر شــرکت آب منطقــه  ای ف تقاضاهــا ب
کنیــد که یــک مجموعــه مدیریتــی روزانــه باید پاســخگوی 
نیــاز آبــی ده  هــا هــزار واحــد صنعتی، چنــد صد هــزار هکتار 
اراضی کشــاورزی آبی و تامین آب شــهرها و روســتاها باشــد. 
در همــان حــال انتظــار داشــته باشــیم، تخلفــات فراگیــر در 

برداشــت از منابــع آب را در گســتره اســتان کنتــرل کنــد.
حــال آن کــه در ســخنرانی  های همایــش ملــی "جرایــم 
ــط  ــه توس ــگیری" ک ــا پیش ــی ت ــیب  ها؛ از علت  شناس و آس
معاونــت پیشــگیری قــوه قضائیــه اســتان در مهرمــاه ســال 
ــیاری از  ــا بس ــه منش ــد ک ــوان ش ــد، عن ــزار ش ۱۳۹۶ برگ
تخلفــات بخــش آب اســتان و کشــور، ناکارآمــدی قوانیــن 
ــیر  ــک مس ــه در ی ــرورت دارد ک ــت و ض ــه آب اس موضوع

اصالحــی قــرار گیــرد.
در چنیــن شــرایطی الزم اســت یــک مجموعــه مدیریتی 
توانمنــد، آنچــه در تــوان دارنــد را در کمــال آرامــش بــه کار 
ــن ســال  ها انجــام  ــه در ای ــک کار ارزشــمندی ک ــرد. ی بگی
شــد، نوشــتن دانشــنامه تحلیلی مدیریــت مشــارکتی منابع 
آب کشــاورزی ایــران بــود کــه شــرکت آب منطقــه  ای فارس 
در بــه ثمــر رســاندن و بــه بــار نشــاندن ایــن اثــر همــکاری 
ــا  ــا و بحران  ه ــرف محدودیت  ه ــه در ظ ــی ک ــته. مادام داش
بتــوان تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کــرد، آسیب شناســی 

امــور کارســازتر از انتقــاد اســت.

ــرح  ــع آب مط ــث مناب ــوع در بح ــک موض    ی
ــای  ــی؛ جنبه  ه ــت آب ــوان امني ــت عن ــود تح می ش

امنيتــی مدیریــت منابــع آب چيســت؟
در ادبیــات موضــوع حکمرانــی آب، یــک مفهــوم داریــم 
بــه نــام امنیــت آبــی )water security(. بنــا بــه تعریــف 
ــارت از  ــی عب ــت آب ــوم، امنی ــن مفه ــل از ای ــازمان مل س
ظرفیــت یــک جمعیــت بــرای حفاظــت از دسترســی پایــدار 
بــه مقادیــر کافــی آب بــا کیفیــت قابــل قبــول بــرای تامیــن 
معیشــت، رفاه انســان و توســعه اقتصــادی و اجتماعی همراه 

بــا اطمینــان در برابــر آلودگــی و ثبــات سیاســی اســت.
در همیــن راســتا، ِصــرف حساســیت منابــع آب و 
پیامدهــای امنیتــی آن، سال هاســت کــه در نوشــته  ها 
ــران  ــتقل و مدی ــان مس ــالش کارشناس ــا و ت و مصاحبه  ه

شــرکت آب منطقــه  ای فــارس دیــده می  شــود.
ــع آب  ــی مناب ــرح تعادل  بخش ــه ط ــای ۱۵ گان پروژه  ه
ــوده  ــن کوشــش  ها ب ــتاوردهای ای ــه دس ــی از جمل زیرزمین
ــع آب در اســتان، یــک ماهیــت امنیتــی  اســت. وجــه مناب
ــای  ــتیبانی بخش  ه ــه در پش ــاد دارد. از جمل ــه ابع در هم
ــهری و  ــن آب ش ــاورزی( و تامی ــت، کش ــادی )صنع اقتص
روســتایی. اگــر مدیــران آب اســتان نتواننــد در آرامــش کار 
کننــد و یــک فضــای امنیتــی بــر کار آنــان حاکــم باشــد و 
ناچــار شــوند در محافظــه  کاری محض تصمیــم بگیرند، عمال 
یــک ســازمان اجرایــی دچــار ســکون می  شــود و نــه تنهــا 
کارهــای نوآورانــه انجــام نمی  شــود بلکــه امــور معمــول نیــز 
قابــل حــل و فصــل و تصمیم  گیــری مناســب نخواهنــد بــود.

ایــن ســطحی  زدگی در مفهــوم امنیــت آبــی را نبایــد بــا 
ــد محصــول  ــه می  توان ــتان ک ــی در اس ــت آب ــتقرار امنی اس
ــران  ــب و جــوش مدی ــر جن ــر و پ ــد و موث ــت کارآم مدیری
باشــد، اشــتباه گرفــت. اشــتباهی کــه شــوربختانه در حــوزه 
مدیریــت آب اســتان پیــش آمــده اســت و الزم اســت 
ــر برطــرف شــود. مادامــی کــه شــرکت آب  هــر چــه زودت
ــردد  ــی پیشــین بازنگ ــان پویای ــه هم ــارس، ب ــه  ای ف منطق
نمی  تــوان انتظــار داشــت کــه مشــکالت آب اســتان، حــل و 
فصــل شــود. برخــورد و حــل و فصــل بحــران آب اســتان بــه 

ــت. ــر نیس ــادگی امکان پذی س

   شــرکت آب منطقــه  ای فــارس، کجــای بحران 
ــتان قرار دارد؟   آب اس

بــرای یــادآوری اهمیــت صــورت مســئله باید توجــه کرد 
کــه جایــگاه ویــژه شــرکت آب منطقــه  ای )ســازمان آب( در 
امنیــت اســتان فــارس، بــه خوبــی ایــن ســازمان را در ردیف 
یکــی از راهبردی  تریــن ســازمان  های دولتــی در اســتان 

قــرار داده اســت.
ــع  ــور و مناب ــودن مســولیت هماهنگــی ۳۲ اداره ام داراب
ــن  ــی از بزرگتری ــازمان و یک ــن س ــل ای ــوزه عم آب در ح
شــبکه  های آبیــاری و زهکشــی کشــور بــه وســعت حــدود 
۱۰۰ هــزار هکتــار و مدیریــت نزدیــک بــه ۱۰۰ هــزار حلقــه 
ــا تعــداد  ــر ب ــه تنهایــی براب چــاه مجــاز و غیرمجــاز )کــه ب
ــی  ــار امنیت ــت(، ب ــور اس ــتان کش ــای آب در ۱۵ اس چاه ه
ــد در  ــرمایه  گذاری و تولی ــتغال، س ــازمان را در اش ــن س ای
ــیمی(،  ــژه پتروش ــه وی ــی )ب ــف صنعت ــای مختل بخش  ه

کشــاورزی و شــرب ســنگین تر می  کنــد.
ــب  ــه مرات ــای خشکســالی ب ــن حساســیت در دوره  ه ای
ــه  ــه ب ــود ک ــه ش ــال توج ــان ح ــود. در هم ــتر می  ش بیش
ــه  ــی و ارای ــرد کّم ــاس عملک ــر اس ــه ب ــت آوردن رتب دس
ــا و  ــا معیاره ــه ب ــت ک ــف اس ــای مختل ــالن در حوزه  ه بی
ــرکت  های  ــرای کل ش ــان ب ــب و یکس ــاخص  های مناس ش
ــه  ــرای نمون ــود. ب ــام می ش ــور انج ــه  ای در کش آب منطق
اســتقرار یــک ســامانه اداری هماننــد ســاماب محصــول یک 
کار شــبانه  روزی چنــد ســاله بــوده اســت. جمــع و برآینــد 
ــف، در  ــه عملکــرد دیگــری در حــوزه  هــای مختل هــر گون
ــی  نمــوده اســت. ــی م ــه اول را دســت یافتن گذشــته، رتب

  صحبــت از پویایــی ســازمان شــد. چــرا ایــن 
ســازمان، پویایــی گذشــته را نــدارد؟

یافتــه  هــای میدانــی گویــای دخالــت یــک واحــد اداری 
ــه و تداخــل شــدید کاری در ســایر بخــش   ــن مجموع از ای
هــای مدیریتــی شــرکت آب منطقــه  ای فــارس اســت. بــه 
طــوری کــه عمــال ایــن ســازمان تــا حــد زیــادی دچــار فلــج 

مدیریتــی شــده.
خشکســالی امســال، ســازمانی پرتحــرک و نــوآور را مــی  
طلبــد. دامنــه بحــران آب در اســتان بســیار نگــران  کننــده 
اســت. محصــول چنیــن دخالــت  هــای نابــه جایــی، امنیتی 
 کــردن فضــای یــک ســازمان فنی-اجرایــی محســوب مــی 

شــود.
شــاهد مدعــا اینکــه محــدوده اداری کمیســیون صــدور 
پروانــه  هــای آب بــه حــدی امنیتی شــده اســت که هــر روزه 
مالــکان چــاه بــرای پیگیــری پرونــده خــود ناچارند از پشــت 
آیفــون در ســاختمان چهــارراه چنچنــه حاضــر شــوند و بــه 

شــکل بســیار ناپســندی پرونــده خــود را پیگیــری کننــد.
ــه،  ــارراه چنچن ــاختمان چه ــی س ــت امنیت ــن وضعی ای
عمــال فشــار را بــر متقاضیــان افــزون کــرده اســت. برخــورد 
ناپســند بــا متقاضیانــی کــه معطــل آب برای کشــت ســاالنه 

خــود هســتند، درد را بــر درد افــزون کــرده اســت.
ــک  ــردن آن در ی ــی بازگوک ــه حت ــر ک ــداق دیگ مص
ــروری  ــت غیرض ــت، درخواس ــگفت  آور اس ــه ش مصاحب
ــان بخــش خصوصــی )شــرکت   ــی از کارشناس و غیرقانون
ــک  ــد ی ــا بای ــه الزام ــای مهندســین مشــاور( اســت ک ه
فــرم گزینشــی بســیار فراگیــر را تکمیــل و امضــا کننــد.

بــه نظــر مــی  رســد ایــن فــرم، ســاختگی اســت و احیانــا 
ــه  ــز گرفت ــران نی ــع آب ای ــت مناب ــت شــرکت مدیری موافق
شــده و البتــه بســیار غیرضــروری اســت کــه هــر چــه زودتر 
ــای  ــیت  ه ــا و حساس ــن رخداده ــود. ای ــده ش ــد برچی بای
خــاص، ســازمانی کــه ناچــار اســت دســت کــم برابــر بــا ۱۵ 
اســتان در حــوزه آب زیرزمینــی تحــرک و پویایــی داشــته 

باشــد را از کارآمــدی بــه شــدت دور کــرده اســت.
از ایــن رو بــا یــک وضعیــت فــوق  العــاده روبــرو هســتیم 
کــه بــه نظــر نمــی  رســد در ســایر اســتان  هــا چنیــن شــیوه  
ــازمانی  ــار س ــع آب و رفت ــت مناب ــا مدیری ــورد ب ای در برخ

داشــته باشــیم.

ــم در  ــای مه ــی و دغدغه ه ــت کنون    وضعي
ــت؟ ــت آب چيس ــوزه مدیری ح

ــواری کار،  ــی و دش ــه پیچدگ ــا هم ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
شــرکت آب منطقــه  ای فــارس توانســته بــود بــرای مــدت 
۵ ســال پیاپــی، رتبــه نخســت مدیریــت را در کشــور کســب 
کنــد، جــای خرســندی داشــت امــا اینکــه موفقیــت ســاد 
شــده طــی ۲ ســال اخیــر متوقــف و رتبــه ایــن شــرکت بــه 

کمتــر از ۸ ســقوط کــرده، یــک دغدغــه مهــم اســت.
ــی گذشــته را  ــز پویای ــی، هرگ ــه مدیریت ــن مجموع ای
ــه  نــدارد و نیازمنــد بازســازی و اصــالح اساســی اســت. ب
طــور اساســی نــگاه بــه مدیریــت منابــع آب اســتان نیــاز 
بــه بازنگــری جــدی دارد. روش  هــای کلیشــه  ای گذشــته 
حوزه  هــای  دغدغه  مندتریــن  از  یکــی  در  نمی  توانــد 

مدیریتــی اســتان پاســخگو باشــد.
ــع آب زیرزمینــی،  ــرای محــور اول یعنــی بحــران مناب ب
ــه  ــای ۱۵ گان ــه پروژه  ه ــود ک ــن ب ــی ای ــاس چاره  اندیش اس
ــی اجــرا   ــع آب زیرزمین ــا و تعادل ب خشــی مناب طــرح احی
شــود کــه ۱۱ مــورد آن در حــوزه عمــل شــرکت آب 

ــوده اســت. ــارس ب ــه  ای ف منطق
ــر و  ــته و فراگی ــجم و پیوس ــی منس ــا گاه ــن اقدام  ه ای
گاهــی دچــار ســلیقه  زدگی یــک مجــری طــرح و گاهــی بــا 
محدودیــت شــدید اعتبــار روبــرو می  شــود و ایــن نوســانات 
اصــال خــوب نیســت. تعــداد کمیســیون  های صــدور پروانــه 
در آب منطقــه  ای فــارس هفــت مــورد اســت، آب منطقــه  ای 
اســتان یــزد بــا کمتــر از ۵۰۰۰ حلقــه چــاه ۵ کمیســیون 
شــمار  افزایــش  بــرای  محدودیت  هایــی  البتــه  دارد، 

ــود دارد. ــیون  ها وج کمیس
 علی محمد پشوتن
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آخرین وضعیت نوسازی ناوگان جاده ای ماجرای معدن آدینه زنوز چیست؟
آذربایجـان شـرقی سـرزمین معـادن ارزشـمند از جملـه 
معـادن طـال و مـس اسـت، امـا تجربـه تلـخ زیسـت محیطی 
فعالیـت برخـی معـادن موجب شـده تـا بدبینی عجیبـی در 
میان مردم اسـتان نسـبت به فعالیت معادن ایجاد شـود و هر 
جـا معدنـی جدید کشـف شـده و یا به مرحلـه بهره بـرداری 
برسـد بـر نگرانـی بومیـان منطقه مبنی بـر آلودگـی آب های 
زیرزمینـی، به خطر افتادن سـالمت سـاکنان منطقـه، از بین 

رفتـن دام هـا و پوششـی گیاهـی افزوده می شـود.

 معـدن آدینـه زنـوز در شهرسـتان مرند، از جملـه معادن 
مورد مناقشـه بین دوسـتداران محیط زیسـت و افراد محلی با 
معـدن کاران و شـرکت بهره بردار اسـت؛ بـه طوری که چندی 
پیـش اخبـاری در فضـای مجـازی مبنـی بـر اینکـه "معدن 
کاران بـا مخالفـت و مقاومـت شـدید اهالـی مجبور بـه ترک 

روسـتا شـدند"، منتشر شد.
اهالـی و دوسـتداران محیـط زیسـت معتقدنـد این معدن 
آلودگی زیسـت محیطی در پی داشـته و  ممکن است موجب 
تلـف شـدن دام ها، از بیـن بردن تنوع زیسـتی، آلودگی خاک، 
آب زیرزمینی و آب های سـطحی توسـط مواد شـیمیایی آزاد 
شـده از فرآیندهای اسـتخراج،  آلوده شدن آب های زیرزمینی 
و سرچشـمه های رودخانـه زنـوز و آب ورودی سـد زنـوز و ... 
شـود، به همیـن دلیل چندی پیش با حضور در مسـیر آدینه 
زنـوز مانـع از انتقـال تجهیـزات اکتشـاف و بهره بـرداری این 

معدن شـدند. 
معـدن طالی آدینه با نام دیگری در سیسـتم »کاداسـتر« 
ثبت شـده و مکتشـف آن دارای دو محدوده اکتشافی در مرند 
می باشـد کـه کارهـای مطالعـات اکتشـافی خـود را از سـال 

۱۳۹۹ در منطقه شـروع کرده اسـت.

  موضـوع مشـکالت زیسـت محيطـی در معدن 
آدینه زنـوز مصـداق ندارد

»مهـدی مهـرداد«، مدیـر و دبیـر اجرایـی خانـه معـدن 
آذربایجـان شـرقی در گفت وگـو بـا ایسـنا اظهـار می کنـد: 
مکتشـف معـدن طـالی آدینـه دارای دو محـدوده اکتشـافی 
در مرنـد می باشـد کـه کارهای مطالعات اکتشـافی خـود را از 
سـال ۱۳۹۹ در منطقه شـروع کرده و تاکنـون طبق اظهارات 

مکتشـف، هفـت میلیـارد تومـان هزینه کرده اسـت.
وی ادامـه می دهـد: باتوجـه بـه این که در حـال حاضر این 
دو محـدوده در مرحلـه اکتشـافات اولیه اسـت، بحث تخریب 
زیسـت محیطـی بـه هیـچ عنـوان مصـداق نـدارد؛ چراکـه 
در ابتـدا محـدوده اکتشـافی شناسـایی شـده و بعـد از آن در 

سـامانه کاداسـتر سـازمان صمت ثبت می شـود و با ارائه طرح 
اکتشـاف و با نظارت مسـئول فنـی تبدیل به پروانه اکتشـاف 

مـی شـود ) کـه ایـن دو محـدوده در این مرحله هسـتند (.
وی می افزاید: بعد از این که مرحله اکتشـاف تکمیل شـود 
بـا ارائـه گزارش نهایی، گواهی اکتشـاف معدن صادر می شـود 
و بعـد از ایـن مرحلـه بـا ارائه طـرح بهره بـرداری و فـرآوری و 
با ارائه شناسـنامه ارزیابی زیسـت محیطی، پروانه بهره برداری 
معـدن صـادر و با تکمیل فرایند تولیـد و فـرآوری پروانه بهره 

بـرداری کارخانـه فرآوری صادر می شـود.
وی در خصـوص معـدن آدینـه زنـوز می گویـد: در حـال 
در  و  بـوده  اکتشـاف  مرحلـه  در  محدوده هـا  ایـن  حاضـر 
صـورت موفـق بودن نتیجه اکتشـافات تا رسـیدن بـه مرحله 
بهـره بـرداری چندین سـال فاصلـه دارنـد؛ ولی متاسـفانه در 
ایـن مـدت اهالـی از اکتشـافات اولیـه و حتـی ایجـاد راه های 

دسترسـی نیـز ممانعـت کرده انـد. 
مهـرداد خاطرنشـان می کنـد: بحث های زیسـت محیطی 
در آخریـن مرحلـه یعنی شـروع بـکار واحد فـرآوری مصداق 
پیـدا می کنـد کـه بایـد در آن مرحلـه مجوزهـای زیسـت 
محیطـی از سـازمان محیط زیسـت اخذ شـود و مرتبـا مورد 

نظـارت قـرار گیرد.

  معادن شهرسـتان مرند مشـکل معارض محلی 
دارند

وی می افزاید: با عنایت به این که راه اندازی هر واحد تولیدی 
باعث رشد اقتصادی و آبادانی آن منطقه می شود، ولی متاسفانه 
شهرستان مرند بیشترین مورد معارضین محلی را در راه اندازی 
معادن منطقه دارد؛  بطوری که از ۴۸ واحد معدن دارای پروانه 
اکتشاف و مجوز برداشت، اکثرشان مشکل معارض محلی دارند 
و این امر مانع ایجاد ثروت در منطقه و کوچک شدن سفره 

اقتصادی شهرستان شده است.

  سـرمایه گذاران تمایلی بـه فعاليت های معدنی 
ندارند مرند  در 

مدیـر و دبیـر اجرایـی خانـه معـدن آذربایجـان  شـرقی 
تصریـح می کند: بـه دنبال این موضـوع، اکثر سـرمایه گذاران 
تمایلـی به مطالعات اکتشـافی و فعالیت های معدنـی در این 
شهرسـتان ندارنـد؛ از ایـن رو بایـد دسـتگاه های حاکمیتـی 
مصلحـت اندیشـی را کنار بگذارنـد و در رابطه بـا تولید، برای 

پیشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا، آسـتین بـاال بزنند. 

  طبـق قانـون، ممانعـت از فعاليت هـای معدنی 
اسـت  جرم 

معـادن،  قانـون  مـاده ۱۹  تبصـره ۳  بـه  اشـاره  بـا  وی 
می گویـد: مزاحمت اشـخاص حقیقی یا حقوقـی به نحوی که 
مانـع عملیـات معدنی شـود، جرم بـوه و مجرم ضمـن جبران 
خسـارت، بـه حبس از یک تا شـش ماه و یـا پرداخت جریمه 

نقـدی معـادل دو برابـر خسـارت وارده محکوم می شـود.
مهـرداد ادامـه می دهـد: باتوجـه بـه این که قانـون صراحتا 
بـه الـزام برخـورد عوامل حاکمیتی بـا معارضیـن را دارد، ولی 
متاسـفانه به دلیل مصلحت اندیشـی و سـهل انـگاری عوامل 
اجرایـی در ایـن مورد، شـاهد تعطیلی روز افـزون فعالیت های 

معدنی در این شهرسـتان هسـتیم.
حـال این سـوال مطرح اسـت که باتوجه بـه این که معادن 
بـه عنوان یـک ظرفیت بزرگ اشـتغال زایی می تواننـد به رفع 
مشـکل بیـکاری کمـک کنند و عـالوه بـر آن نقش بسـزایی 
در تولیـد ناخالـص ملـی و درآمـد سـرانه یـک کشـور دارد، 
بهـره بـرداری از ایـن معدن معضل زیسـت محیطی اسـت یا 

فرصتی برای توسـعه اسـتان؟ 
»محسـن مویـد« اسـتاد گـروه زمین شناسـی دانشـگاه 
تبریـز در ایـن خصـوص در گفت وگـو بـا ایسـنا، می گویـد: 
محدوده هـای معدنی در مرحله اکتشـاف هیچ تهدید زیسـت 
محیطی ندارند و شـاید اکتشـافات و شناسائی برخی از عناصر 
مضـر در ایـن مرحلـه می تواند بـه حفاظت از محیط زیسـت 

کمـک کند.

  بـه کارگيری از فلوتاسـيون به جای سـيانور به 
شـدت از آلودگی های زیسـت محيطـی می کاهد

وی در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه کدام روش برداشت 
از معـادن کمترین آسـیب را به محیط زیسـت می زنـد، ادامه 
می دهد: برداشـت و فرآوری طال می تواند با روش فلوتاسـیون 
نیـز انجـام پذیرد کـه در حال حاضـر در معدن طـالی مزرعه 
شـادی ورزقـان توسـط چینی ها انجام شـده و به میـزان قابل 
مالحظه ای نسـبت به روش بکارگیری سـیانور از آلودگی های 

زیسـت محیطی می کاهد.
اسـتاد مویـد می افزاید: برداشـت از معدن آسـیب زیسـت 
محیطـی خاصی نـدارد، مگـر در مناطق جنگلـی و مراتع که 
بـه تخریـب آنهـا منجـر مـی شـود؛ اما اگـر فـرآوری طـال از 

کانسـنگ باشـد، روش فلوتاسـیون خیلی بهتر اسـت.

  نمونه بارز این معدن، مس سونگون است
وی درخصـوص نگرانی های اهالی از خسـارت های زیسـت 
محیطـی و خسـارت وارده بـه سـد زنوز، خاطرنشـان می کند: 
محدوده هـای مـورد بررسـی ربطـی بـه رودخانـه زنوز و سـد 

زنـوز نـدارد و در حوضـه آبریـز آن واقع نمی شـود.
 اسـتاد گروه زمین شناسـی دانشـگاه تبریز با بیان این که 
ایـن معدن بیشـتر مس اسـت تـا طال، می گویـد: نمونـه بارز 
آن معـدن مـس سـونگون اسـت کـه در یک منطقـه جنگلی 
در حـال بهـره بـرداری اسـت؛ در هـر حـال هـر معدنـی مزایا 
و معایبـی دارد کـه با کار کارشناسـی و باالخص کارشناسـان 
محیـط زیسـت و همـکاری زمین شناسـی زیسـت محیطی 

قابـل حـل بـوده و مـی توان مضـرات را بـه حداقل رسـاند.
آذربایجـان شـرقی بـا داشـتن معـادن بـزرگ و ارزشـمند 
از ثـروت کـم نظیـر خـدادادی برخوردار اسـت کـه امیدواریم 
بـا تدابیـر مسـئوالن این ثروت، زمینه سـاز توسـعه اسـتان و 
رفـع معضـل بیکاری شـود امـا در عین حال محیط زیسـت و 

سـالمتی مـردم نیز حفظ شـود.
 آیتک اسماعيل زاده
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بازارمسکن چشم انتظار مالیات تنظیمی
ــرای  ــه اج ــال ک ــد ح ــادی معتقدن ــان اقتص کارشناس
ــازار  ــود ب ــی، در بهب ــای خال ــه ه ــر خان ــات ب ــون مالی قان
مســکن نقــش داشــته، بــرای خــروج کامل ســفته بــازان از 
ایــن بــازار بایــد مالیــات بــر عایــدی مســکن هــم تصویــب 

و اجــرا شــود.
ــالمی  ــد اس ــراً محم ــر، اخی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــر  ــات ب ــون مالی ــرای قان ــدی اج ــذاری ۲۵ درص از تأثیرگ
ــه  ــکن در ۳ ماه ــازار مس ــود ب ــر بهب ــی ب ــای خال خانه ه
ــگار مهــر  ــا خبرن ــو ب ــی ســال گذشــته در گفــت وگ پایان

ــود. ــر داده ب خب

ــن  ــال ای ــت امس ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــار اجــرا شــود و صــرف مطــرح  ــرای نخســتین ب ــون ب قان
شــدن رســانه ای ایــن قانــون توانســته مالکانــی کــه 
ــا از محــل  ــتند ت ــه می داش ــی نگ ــود را خال ــای خ خانه ه
افزایــش قیمتــی کــه بــرای آن ایجــاد می شــود، بــه حفــظ 

ــد. ــدام کنن ــود اق ــای خ ارزش دارایی ه

  ماليات بر عایدی مسکن چيست؟
ــدگان  ــه مــوازات اخــذ مالیــات از دارن ــا ایــن حــال ب ب
واحدهــای خالــی از ســکنه، می تــوان مالیــات بــر عایــدی 
ــب و  ــی، تصوی ــم طراح ــکن را ه ــش مس ــرمایه در بخ س
اجــرا کــرد کــه ایــن قیچــی دو لبــه بــه ابــزاری بــرای قطع 
ــازار مســکن  ــوداگران از ب ــفته بازان و س ــردن دســت س ک
ــای  ــه کااله ــل از جرگ ــور کام ــه ط ــن کاال ب ــده و ای ش

ــه کاالی مصرفــی تبدیــل شــود. ســرمایه ای خــارج و ب
ــازار  ــه ب ــی ب ــای خال ــی، خانه ه ــزار مالیات ــا اب ــر ب اگ
عرضــه می شــوند، بــا مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
ــا  ــازی ی ــفته ب ــدف س ــا ه ــرر ب ــالت مک ــام معام از انج
ــش  ــدف افزای ــا ه ــک ب ــروش مل ــد و ف ــداری و خری نگه

قیمــت مســکن جلوگیــری می شــود.
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه سال هاســت کــه در 
تعلــل و وعده هــای پیاپــی دولــت، معطــل مانــده و مجــال 
ــه اســت. ــس نیافت ــب در مجل بررســی در صحــن و تصوی

  آخونــدی و دژپســند بزرگتریــن موانــع 
ــرمایه ــدی س ــر عای ــات ب ــون مالي ــب قان تصوی

ــا  ــازی ب ــابق راه و شهرس ــر س ــدی وزی ــاس آخون عب
ــت مجلــس  ــه رئیــس وق ــه ای در ســال ۹۴ ب ــگارش نام ن
از مطــرح شــدن طرحــی بــرای اخــذ مالیــات بــر عایــدی 
ــب  ــس تصوی ــه در کمیســیون اقتصــادی مجل ســرمایه ک
ــود جلوگیــری کــرد و  ــاده طــرح در صحــن علنــی ب و آم
ــه کمیســیون مربوطــه ارجــاع  ــن طــرح ب ســبب شــد ای

شــود.
ــس از آنکــه در  ــز پ ــر اقتصــاد نی ــاد دژپســند وزی فره
ســال ۹۷ بــار دیگــر اعضــای کمیســیون اقتصــادی خواهان 
بــه جریــان افتــادن طــرح مالیــات بــر عایــدی شــدند، بــا 

ــاد در  ــه در وزارت اقتص ــه مربوط ــه الیح ــه ک ــن بهان ای
دســت تدویــن اســت، مانــع بررســی آن در مجلــس شــد.

ــه  ــر داد ک ــاد خب ــل وزارت اقتص ــال قب ــه دو س البت
ــب الیحــه اصــالح  ــدی ســرمایه را در قال ــر عای ــات ب مالی
مالیات هــای مســتقیم در دســتور کار دارد ولــی بعــد از دو 

ــن الیحــه خبــری نیســت. ــوز از ای ســال هن
طــراح طــرح مالیــات بــر عایــدی مســکن در مجلــس 
دهــم: نامــه نــگاری آخونــدی بــا الریجانــی مانــع بررســی 

طــرح در مجلــس شــد
ــادی  ــیون اقتص ــو کمیس ــه عض ــعیدی مبارک ــرا س زه
ــدی  ــر عای ــات ب ــان مالی ــی از طراح ــم و یک ــس ده مجل
ــی  ــده تلویزیون ــه زن ــال ۹۸ در برنام ــاه س ــرمایه تیرم س
ــر  ــم ب ــاده کردی ــا آم ــاره گفــت: طرحــی کــه م ــن ب در ای
ایــن موضــوع داللــت دارد و بــا ۱۴۵ امضــا تقدیــم هیئــت 
ــب  ــون تصوی ــات آن تاکن ــه کلی ــد ک ــس ش ــه مجل رئیس
ــات  ــن مالی ــردم از ای شــده اســت. بیــش از ۹۵ درصــد م
ــود  ــرای س ــکن را ب ــه مس ــی ک ــتند و آنهای ــاف هس مع
خریده انــد بایــد بخشــی از ســود خــود را مالیــات دهنــد.

ــد  ــر تولی ــا ب ــزود: در ســال ۹۴ م ــه اف ســعیدی مبارک
ــوداگری  ــازاد و س ــای م ــر خانه ه ــا ب ــتیم ام ــات بس مالی
مســکن هیــچ مالیاتــی بســته نشــد. در آن ســال ایــن طرح 
ــر  ــدی، وزی ــگاری آخون ــه ن ــا نام ــا ب ــد ام ــس آم ــه مجل ب
وقــت راه و شهرســازی، و نقــش آفرینــی رئیــس مجلــس 
موضــوع مالیــات بــر عایــدی ســرمایه از دســتور کار خــارج 

شــد.

  ســالطين مســکن در بــازار؛ مســئوالن 
ــل ــکن غاف ــش مس بخ

ــات  ــق اطالع ــرد: طب ــان ک ــم بی ــس ده ــده مجل نماین
ــه اســت و  ــهرری صاحــب ۷۰۰ خان ــردی در ش ــه ف واصل
مالیــات ایــن ســرمایه را هــم نمی پــردازد. ایــن ارقــام کــم 
نیســتند و طبــق بررســی ها متوجــه شــدیم در تهــران ۷ 
ــران ۲  ــردی در ته ــه ســاخته شــده و ف ــزار و ۵۰۰ خان ه
ــکن  ــازار مس ــی وارد ب ــاخته، ول ــکن س ــزار و ۵۰۰ مس ه

نکــرده اســت.
ــکن  ــالت مس ــد معام ــه ۷۰ درص ــان اینک ــا بی وی ب
مصرفــی نیســت و جنبــه کســب ســرمایه بیشــتر را دارد، 
گفــت: ۱۰ میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحــد مســکونی از ســال 
ــزار  ــون و ۴۰۰ ه ــا ۲ میلی ــده، ام ــاخته ش ــا ۹۵ س ۸۵ ت
واحــد آن در اختیــار مصــرف کننــده قــرار گرفتــه اســت. 
بقیــه ۷ میلیــون و پانصــد هــزار واحــد دســت افــراد تأثیــر 
گــذار در بــازار مســکن اســت. امــا بــه علــت عــدم وجــود 

ــود. ــات اخــذ نمی ش ــراد مالی ــن اف ــون از ای قان

ــدی  ــر عای ــات ب ــزم مالي ــریح مکاني   تش
مســکن در کاهــش قيمــت از زبــان عضــو ســابق 

ــکن ــی مس ــورای عال ش
افشــین پرویــن پــور عضــو اســبق شــورای عالــی 
مســکن در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر در تشــریح نقــش 
دو پایــه مالیاتــی در ثبــات قیمتــی بخــش مســکن اظهــار 
ــداری  ــه نگه ــی، هزین ــای خال ــر خانه ه ــات ب ــرد: مالی ک
ــک  ــه مال ــد ک ــاد می کن ــدی زی ــه ح ــی را ب ــه خال خان

ــد. ــا بفروش ــد ی ــاره ده ــا آن را اج ــود ی ــور می ش مجب
ــا عرضــه  ــود ت ــبب می ش ــوع س ــن موض ــزود: ای وی اف
ــد  ــش یاب ــت کاه ــده و قیم ــاد ش ــازار زی ــه ب ــکن ب مس
ــم  ــور داری ــی در کش ــه خال ــون خان ــاًل االن ۲.۶ میلی مث
کــه عمدتــاً در کالنشــهرها داریــم کــه عمدتــاً در جاهــای 
گــران قیمــت هســتند؛ وقتــی ایــن واحدهــا عرضه شــوند، 
بــه صــورت زنجیــره ای از نقــاط گــران قیمــت شــروع بــه 
کاهــش قیمــت شــده و بــه ترتیــب بــه واحدهــای خالــی 

ــود. ــل می ش ــر منتق ــط و ارزان ت ــق متوس در مناط

ــب و کار  ــکن، کس ــدی مس ــر عای ــات ب   مالي
ــد ــذف می کن ــرمایه ای را ح ــروش س ــد و ف خری

ــر  ــات ب ــه داد: مالی ــکن ادام ــاد مس ــناس اقتص کارش
عایــدی ســرمایه هــم بــه ایــن صــورت اســت کــه هزینــه 
ــاد می کنــد  ــه قــدری زی نقــل و انتقــاالت ســرمایه ای را ب
کــه دیگــر کســب و کار خریــد زمیــن و مســکن بــه صرفــه 
نباشــد؛ امــا در حــال حاضــر عــده ای صرفــاً از محــل خرید 
و فــروش مکــرر زمیــن و مســکن کســب ســود می کننــد.

ــای  ــن رفتاره ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــن پ پروی
ســوداگرانه باعــث افزایــش قیمــت مســکن می شــود، 
گفــت: بــا ابــزار مالیــات بــر عایــدی ســرمایه بایــد جلــوی 
ایــن ســفته بازان و ســوداگران گرفتــه شــود. کســانی بایــد 
ــد و  ــی دارن ــاز مصرف ــه نی ــوند، ک ــکن ش ــازار مس وارد ب

ــود. ــذف ش ــازار ح ــد از ب ــرمایه ای بای ــای س تقاض
وی دربــاره مکانیــزم مالیــات بــر عایــدی ســرمایه اظهار 
کــرد: ایــن مالیــات بــه ایــن شــکل اســت کــه هــر کــس 
غیــر از ملــک مصرفــی خــودش خانــه ای را خریــد و فروش 
ــر  ــا مالیــات ب ــادی از ســود آن ب و ســود کــرد، بخــش زی
ــت  ــه جذابی ــود و درنتیج ــذ می ش ــرمایه اخ ــدی س عای
ــن  ــکن از بی ــازار مس ــرمایه ای در ب ــروش س ــد و ف خری
ــش  ــوی افزای ــی، جل ــه مالیات ــن پای ــن ای ــی رود و بنابرای م

ــرد. ــکن را می گی ــت مس قیم
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آسیب شناسی طرح توسعه ۳.۶ میلیارد دالری نفت مرکزی
ــت،  ــی دول ــای پایان ــران در روزه ــت ای ــی نف شــرکت مل
طــرح توســعه ای بــرای تولیــد گاز بــه ارزش ۳.۶ میلیــارد دالر 
تهیــه کــرده اســت کــه جوانــب آن زیــر ذره بیــن قــرار گرفته 

اســت.

 زنگنــه طــی مــدت زمــان حــدود ۸ ســاله حضــور خــود 
در کابینــه دولــت یازدهــم و دوازدهــم تمرکــز خــود را روی 
ــرار داد.  ــی ق ــارس جنوب ــدان گازی پ ــعه می ــل توس تکمی
ــدان  ــن می ــد گاز از ای ــز صــرف، تولی ــن تمرک در نتیجــه ای
ــر  ــید. ه ــب رس ــارد مترمکع ــک میلی ــرز ی ــه م مشــترک ب
چنــد ایــن اقــدام افزایــش تولیــد از یک میــدان مشــترک در 
راســتای منافــع ملــی اســت، امــا دو نکتــه نباید در ایــن میان 
فرامــوش شــود، نخســت اینکــه عمده ســبد گازی کشــور که 
بخــش خانگــی، صنعتــی و کشــاورزی را در بــر می گیــرد بــه 
ــه دلیــل توســعه  ــی ب ــن میــدان وابســته اســت و از طرف ای
ــن  ــه ای ــتگی ب ــور، وابس ــن گازی کش ــایر میادی ــدادن س ن
ــن، تکمیــل،  ــد. بنابرای میــدان عظیــم گازی افزایــش می یاب
توســعه و افزایــش برداشــت از تمامــی فازهای پــارس جنوبی 
اقدامــی ضــروری اســت، امــا بایــد توجــه داشــت کــه توســعه 
ســایر میادیــن گازی کشــور نیــز عــالوه بــر تأمیــن منافــع 
ــه  ملــی، اهــداف اســتراتژیکی را دنبــال می کنــد. ایــن مقول
ــرار دارد و  ــن حــوزه ق مــورد تأییــد تمامــی متخصصیــن ای
بارهــا توســط منتقدیــن عملکــرد وزارت نفــت دولــت تدبیر و 

امیــد مطــرح شــده اســت.

  طرح 3.6 ميليارد دالری در روزهای پایانی
ــت  ــت دوازدهــم، معاون ــت دول ــی فعالی ــای پایان در روزه
توســعه شــرکت ملــی نفــت ایــران طــرح توســعه میادیــن 
مســتقل گازی در حــوزه شــرکت نفــت مناطق مرکــزی را به 
جریــان انداخته انــد. در همیــن رابطــه حفــاری ۱۲۱ حلقــه 
چــاه جدیــد و تعمیــر چاه هــای منتخــب بــا ســرمایه گــذاری 
۳.۶ میلیــارد دالر از محــل منابــع داخلــی شــرکت ملــی نفت 
ایــران در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. ایــن طــرح در ایــن 
ــت دوازدهــم کمتــر از ۱۲۰ روز  ــان دول ــه پای شــرایط کــه ب
باقــی مانــده اســت، ســواالت بســیاری ایجــاد کرده اســت که 
ابعــاد مختلــف آن باید بررســی شــود. منهــای بررســی دالیل 

طــرح ایــن پــروژه در روزهــای پایانــی فعالیــت دولــت تدبیــر 
و امیــد و همچنیــن تذکــر بــرای توجــه نهادهــای ذی ربــط 
بــرای نظــارت بــر نــوع برگــزاری مناقصــات و واگذاری هــای 
ــا مشــکالت فنــی کــه در اجــرای  ــروژه الزم اســت ت ایــن پ

ایــن طــرح وجــود دارد نیــز بررســی شــود؛ چــرا کــه قطعــاً 
نبایــد ایــن ایرادهــای اجرایــی در البــه الی اجــرای فــوری و 
شــتاب زده طــرح توســعه میادیــن گازی نفــت مرکــزی گــم 

شــود.
ــه اینکــه بســته های توســعه ایــن میدان هــا  ــا توجــه ب ب
ــوع قراردادهــا شــامل خدمــات  ــه صــورت EPD ) ایــن ن ب
مهندســی، خریــد )تأمیــن تــدارکات(، حفــاری اســت( بــوده 
پــس از عقــد قــرارداد امــکان نظــارت فعــال و مؤثــر کارفرمــا 
محــدود می شــود. بــه ایــن ترتیــب بــه گفتــه کارشناســان با 
توجــه بــه محدودیــت زمانــی و ماهیــت ضربتی بــودن طرح، 
ــی شــود؛  ــا و ایرادهای احتمــال دارد شــرح کار دچــار خطاه
ــاد  ــب ایج ــی، موج ــان کاف ــدادن زم ــص ن ــن تخصی بنابرای
ناهماهنگــی و اســتفاده نکــردن از اطالعــات بــه روز میــدان و 

در نهایــت منجــر بــه طــرح صحیــح پــروژه نمی شــود.

  احتمال ناهماهنگی در اجرا
متخصصیـن معتقـد هسـتند بـا توجه بـه زمان محـدود، 
برخـی از بخش هـای شـرح کار پروژه هـا از نظر زمـان بندی با 
هـم دچار ناهماهنگی می شـوند به عنوان مثـال عملیات لرزه 
نـگاری و تعبیـر و تفسـیر آن، فرآینـد بسـیار زمان بـری بوده 
کـه نتایج آن در توسـعه میدان تأثیر قابـل توجهی در حفاری 
چاه هـا دارد؛ ولـی در بـازه زمانـی محدود اجرای طـرح، عموماً 
نتایـج تفسـیر لـرزه نـگاری پـس از سـایر بخش هـای پـروژه 
حاضـر می شـود و ایـن امـر اهـداف حفـاری را بـا خطاهـای 
بسـیاری مواجـه می کنـد. همچنین حفـاری حیـن عملیات 
لـرزه نـگاری نیـز برکیفیت اطالعـات، تأثیـر نامطلـوب دارد، 
بنابرایـن فعالیت هـای لرزه نـگاری باید قبل از توسـعه میدان 
انجـام شـود تا بتـوان از نتایـج آن در توسـعه میدان اسـتفاده 
مؤثـر کـرد. در نتیجـه تعجیـل در انجام این نوع مدل توسـعه 
میـدان به لحاظ فنی به هیچ عنوان توجیه نداشـته و سراسـر 

ابهام آمیز اسـت.

ــن  ــت ای ــت داش ــه آن دق ــد ب ــه بای ــری ک ــه دیگ نکت
اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه میادیــن مدنظــر در ایــن 
ــا  ــزو green field ه ــی( ج ــا تعجیل ــی )ی ــرح ضربت ط
ــر  ــاری ه ــا حف ــتند ب ــورده( هس ــت نخ ــای دس )الیه ه
ــد کــه ایــن  ــه دســت می آی ــری ب چــاه، اطالعــات جدیدت
اطالعــات دائمــاً بــر ادامــه کار توســعه، تأثیرگــذار اســت؛ 
ــن امــر خســارات  ــا تعجیــل غیرمنطقــی در ای ــن ب بنابرای
ــرمایه  ــود و س ــزن وارد می ش ــه مخ ــری ب ــران ناپذی جب
ــاز  ــه ف ــه اینک ــا توجــه ب ــی رود. ب ــدر م ــز ه ــادی آن نی م
ــی  ــای توصیف ــد چاه ه ــاس آن بای ــر اس ــه ب ــت )ک نخس
بــرای شــناخت وضعیــت میادیــن حفــاری شــود( در برنامه 
ایــن طــرح توســعه ای، در نظــر گرفتــه نشــده اســت و از 
طرفــی امــکان تغییــر نیــز در ایــن بخــش از قــرارداد وجود 
ــراردادی  ــی / ق ــات حقوق ــاهد تبع ــک ش ــی ش ــدارد، ب ن
هســتیم. بــه عبارتــی دیگــر در ایــن طــرح توســعه 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــای توصیف ــاری چاه ه ــات حف عملی
ــن  ــی رک ــای توصیف ــه چاه ه ــی ک ــت، در حال ــده اس نش
ــن  ــه ای ــتند، ب ــعه ای هس ــای توس ــرای طرح ه ــی ب اساس
ــرارداد آینــده آن  ــه در طــرح و ق ترتیــب نبــود ایــن مقول
می توانــد از نظــر حقوقــی ایجــاد مشــکل کنــد. بــه عنــوان 
ــا  ــن میدان ه ــی ای ــاری نهای ــت حف ــال ســاخت موقعی مث
پیــش از دریافــت اطالعــات مربــوط بــه فــاز اولیــه )حفــر 
ــی  ــای اضاف ــی(، موجــب ایجــاد هزینه ه ــای توصیف چاه ه

ــود. ــوب می ش ــج مطل ــاوردن نتای ــت نی ــه دس و ب

ــه  ــت ب ــيزدهم دس ــت س ــت دول   وزارت نف
گریبــان چالش هــای مدیــران پيشــين

از آنجایــی کــه ماهیــت عملکــرد میادیــن هیدروکربــوری 
کامــالً دینامیــک و در حــال تغییــر اســت و ماهیــت مالــی و 
 Fixed Price ــه صــورت هزینــه ای قراردادهــای EPD ب
) ســقف هزینــه ثابــت( منعقــد می شــود، بنابرایــن احتمــال 
ــود  ــروژه وج ــل پ ــرای مراح ــوه اج ــداف و نح ــرات اه تغیی
ــه کاری،  ــول اضاف ــد معم ــا از درص ــاً هزینه ه ــته و غالب داش
فراتــر مــی رود. بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه قطعــی نبــودن 
توســعه ایــن میادیــن تبعــات حقوقــی / قــراردادی را بــرای 
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه دنبــال دارد و وزارت نفــت در 

ــا چالــش جــدی مواجــه می کنــد. ــت آینــده را ب دول
ــکار  ــی، پیمان ــعه ای تعجیل ــرارداد توس ــوع ق ــن ن در ای
مســئولیتی در قبــال تولیــدی کــردن چاه هــا نــدارد و 
صرفــاً در قبــال اجــرای شــرح کار مســئول اســت. بــه گفتــه 
کارشناســان تجــارب بــی شــمار قبلی نشــان دهنــده کوتاهی 
پیمانــکاران در اجــرای درســت پــروژه و عــدم تولیدی شــدن 
چاه هــا و اهــداف مــورد نظــر، موجــب تحمیــل هزینه هــای 

ــی نفــت می شــود. ــرای شــرکت مل ــران ب ــل جب غیرقاب
ــبب  ــاری س ــت حف ــرای نادرس ــال، اج ــوان مث ــه عن ب
ــه  ــت متروک ــاه و در نهای ــدد چ ــر مج ــت در تعمی محدودی
ــه  ــت و جریم ــال ضمان ــن ح ــود. در ای ــاه می ش ــدن چ ش
ای بایــد جهــت تنظیــم کار بــرای پیمانــکار در نظــر گرفتــه 
شــود کــه تجــارب قبلــی نشــان داده اســت ایــن موضــوع بــه 
چالش هــای چندیــن ســاله بیــن پیمانــکار و کارفرمــا تبدیل 

می شــود.

  نقش کارفرمایی کمرنگ نشود
ــل  ــب مراح ــرا و ترتی ــر متخصصــان روش اج ــق نظ طب
ــک  ــه ی ــا در پهن ــاری چاه ه ــب حف ــا )ترتی ــاری چاه ه حف
میــدان( بایــد بر اســاس اولویــت کارفرما و اســتراتژی توســعه 



33هفته نامه تیتر یک     شنبه 18 اردیبهشت ماه  1400    شماره  235 

Weekly Title one  no 235   Saturday  8 May 2021 

و تولیــد از میــدان باشــد کــه ایــن مســاله در تضــاد بــا منافع 
مالــی پیمانــکار اســت و اغلــب پیمانــکار منافع مالی خــود را 
بــه منافــع تولیــدی ترجیــح داده و ایــن مســاله نیــز موجــب 

ایجــاد چالــش دیگــری می شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه قطــع بــه یقیــن پیمانــکار 
بخش هایــی از پــروژه ماننــد انجــام آزمایش هــای مــورد نیــاز 
ــه شــرکتی دیگــر( می کنــد،  ــرون ســپاری )واگــذاری ب را ب
بایــد کلیــه برنامه هــای مــورد نیــاز و درخواســتی کارفرمــا 
را انجــام داده و نبایــد صــرف دسترســی نداشــتن بــه ابــزار، 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــی ک ــد. از آنجای ــذف کن ــرح کار را ح ش
ــی محــدود  ــده در شــرایط فعل شــرکت های ســرویس دهن

اســت، پیــش بینــی می شــود پیمانــکار بــه منظــور عقــب 
ــا و قســمت های  ــه برنامه ه ــاری کلی ــه حف ــدن از برنام نمان
ــت  ــه آن اس ــه نتیج ــد ک ــذف کن ــرح کار را ح ــی ش اساس
ــا هزینه هــای گــزاف چــاه حفــر شــده، امــا دریافــت  کــه ب
اطالعــات مخزنــی جهــت تکمیــل اطالعــات انجــام نشــده 

اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه کــه بــا تکیــه بــه نظــرات 
متخصصیــن مخــزن گفتــه شــد مســئولین وزارت نفــت در 
۴ مــاه انتهایــی فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد بــا تعجیل در 
انعقــاد قراردادهایــی ایــن چنینــی کــه بــه گفتــه خودشــان 
ــرای وزارت نفــت بعــدی  قابلیــت برگشــت پذیــری هــم ب

ــن  ــعه میادی ــیر توس ــذاری مس ــل گ ــعی در ری ــدارد، س ن
ــه  ــد و ب ــی دارن ــران کنون ــلیقه مدی ــل و س ــه می گازی ب
ــات  ــروژه، اتفاق ــرای پ ــیوه اج ــن ش ــا ای ــد ب ــر می رس نظ

ناخوشــایندی را در ســال های بعــدی رقــم می زننــد.
ــون  ــی همچ ــای نظارت ــزوم ورود نهاده ــن ل ــن بی در ای
کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی بــه طرح هــای 
اولویــت دار اینچنینــی ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه 
ضمــن جلوگیــری از بــروز خســارات بعــدی، دســت وزارت 
نفــت دولــت ســیزدهم را در مواجــه بــا مشــکالت پیــش رو 

بازتــر خواهــد گذاشــت.
عرفانه تاجيکی

قطعه اول راه آهن چابهار-زاهدان تا خرداد بهره برداری می شود
وزیـر راه و شهرسـازی گفـت: بایـد در بحـث ترانزیـت بـا 
همسـایگان خود ارتباط برقرار کنیم و در همین زمینه تالش 
کـرده ایـم در ایـن دوره دو سـاله فعال ترین دیپلماسـی حمل 

ونقـل را تجربه کنیم.

بـه گزارش وزارت راه و شهرسـازی، محمد اسـالمی شـب 
)یکشـنبه ۱۲ اردیبهشـت( در برنامه عیار شـبکه افـق با بیان 
این که بسـیاری از کشورها مزیت اقتصادی در بخش ترانزیت 
ندارند و باید با ریسـک باالتر مسـیرهای موازی ایجاد کنند تا 
ترانزیـت با کیفیتی داشـته باشـند، اظهـار کـرد: ترانزیت یک 
رقابـت و فراتـر از رقابت اسـت و به نوعی جنگ بین کشـورها 
محسـوب می شود، بنابراین با تسـهیلگری و کاهش مقررات و 

تعامـالت اثرگذار می توان باعث توسـعه آن شـد.
وی ادامـه داد: بـا توجـه به رشـد تکنولوژی و بزرگ شـدن 
منطقـه باید سـهم خودمـان را در ترانزیت افزایـش دهیم که 
البتـه در سـال های اخیر معادالت بیرونـی در این بخش تأثیر 
داشـته بـه طـوری که بسـیاری از کشـورها اجازه ندارنـد با ما 
معاملـه کننـد. فشـارها به گونه ای شـده اسـت که یـک مقام 
بـزرگ خارجـی با نـاوگان هوایی از آسـمان ایران عبـور کرده 
امـا بـه هیچ عنـوان اجازه سـوخت گیـری نمی دهنـد که این 
امـر نشـان دهنـده اوج مزاحمـت و تهاجم بـه منافع ملی یک 

کشـور است.
اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکـه قبـل از تحریـم و ایجـاد این 
مزاحمت هـا، حـدود ۱۲۰۰ نـاوگان هوایـی از آسـمان ایـران 
عبـور می کـرد اما هـم اکنون بـه ۴۰۰ ناوگان رسـیده اسـت، 
تصریـح کـرد: در ایـن زمینـه متغیرهـای بیرونـی در ترانزیت 

بالفعـل و بالقوه شـده بسـیار مؤثر هسـتند.

  رشد 31 درصدی توسعه ریلی
ایـن عضـو کابینـه دولـت دوازدهـم ادامـه داد: بـا اجـرای 
معاهـده دو جانبـه و چنـد جانبـه ترانزیت ریلـی را ۳۱ درصد 
افزایـش دادیـم و بـا امضای رویـه و تعرفه ها بین چند کشـور 
شـاهد ایجـاد یک رویه ثابت هسـتیم که در این زمینه سـهم 

ترانزیـت در ایـن بخـش افزایش پیـدا کرد.

اسـالمی تصریـح کـرد: دیپلماسـی و رایزنی در رونـد امور 
مؤثـر اسـت بـه طـوری که واگن هـای ریلـی پیـش از این ۶۰ 
روز در مـرز می ماندنـد امـا با تسـهیل گـری و روان سـازی به 

حداکثر ۷ روز رسـیده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه بایـد در بحـث ترانزیت برخـورد تعامل 
آفریـن و فعال داشـته باشـیم افـزود: باید در بحـث ترانزیت با 
همسـایگان خـود ارتباط برقرار کنیم و ما سـعی کـرده ایم در 
ایـن دوره دو سـاله فعال ترین دیپلماسـی حمـل و نقل تجربه 

کنیم.
وزیـر راه و شهرسـازی عنـوان کـرد: ایـران در ایـن مدت با 
۱۲ کشـور از جمله ارمنسـتان، اوکراین، هندوسـتان، روسیه، 
ازبکسـتان و ... بـرای اولین بار موافقت نامه امضـا کرده و تمام 
تـالش مـا آن بـوده بـه صـورت کامـاًل واقعـی این بحث هـا را 

کنیم. عملیاتی 
اسـالمی بـا اشـاره بـه اینکـه در کریـدور شـمال و جنوب 
حجـم جابجایـی بار به هندوسـتان و روسـیه بـه ۹۰ میلیون 
تن رسـیده و میزان جابجایی بار سـایر کشـورها از طریق دریا 
و ریـل افزایـش پیـدا کرده اسـت، گفـت: هم اکنون سـهم ما 
از میـزان جابجایی بار هندوسـتان با روسـیه ۱۰ تـا ۱۵ درصد 
اسـت و ما سـعی داریم با کشورهای مقابل از جمله افغانستان 
کـه تفاهمنامـه های سـه جانبـه و ۴ جانبه منعقد کـرده ایم، 
جذابیت هـای الزم را ایجـاد کنیـم. وزیـر راه و شهرسـازی، بـا 
اشـاره بـه اینکـه بندر چابهـار یکـی از مهم ترین بنادر کشـور 
بـه شـمار می رود کـه یک میانبـر اساسـی اقتصـادی و کوتاه 
در بیـن کشـورهای همسـایه اسـت افـزود: هم اکنـون میزان 
جابجایـی و تخلیـه بـار را در بنـدر چابهـار بـه ۸.۵ میلیـون 
تـن رسـانده ایـم ایـن در حالی اسـت کـه در سـال ۹۶ میزان 
جابجایـی کاال در ایـن بنـدر ۹۶۰ هـزار تن بود و در سـال ۹۸ 
ایـن حجـم از کاال را بـه ۲ میلیـون و ۴۰۰ هزار تن رسـاندیم.

اسـالمی تصریـح کـرد: خـط کشـتیرانی در دریـای خـزر 
برقـرار کردیـم و خـط منظمـی در این حـوزه فراهم شـد و با 
برقـراری خطـوط منظـم در این بخش فرصت هـای اقتصادی 

بسـیار زیـادی را ایجـاد کردیم.

  پيشـرفت 60 درصـدی پـروژه راه آهـن چابهار 
زاهدان

وزیر راه و شهرسـازی بـا بیان اینکه اپراتورهای بین المللی 
را در بنـادر جنوبـی و شـمالی بـه کار گرفتـه ایـم، افـزود: بـه 
کارگیـری اپراتـور بین المللی باعث افزایـش تخلیه و بارگیری 
و توسـعه بنـادر از جملـه بنـدر چابهار شـده اسـت چراکه در 
سـال های گذشـته حجم جابجایـی کاال در بنـدر چابهار صفر 
بـود امـا امـروز در حـال توسـعه فـاز دوم این بندر هسـتیم و 

حجـم جابجایـی کاال را بـه ۳ میلیـون تن رسـانده ایم.
اسـالمی ادامـه داد: در حـال تکمیـل خـط راه آهن چابهار 

به زاهدان هسـتیم و با اسـتفاده از منابع صندوق توسـعه ملی 
ایـن خـط را تـا پایـان سـال تکمیـل خواهیـم کـرد. راه آهن 
چابهـار زاهـدان بـه عنوان یکـی از بزرگتریـن پروژه های ریلی 
بـه طـول ۷۲۰ کیلومتـر بـا خطوط فرعی اسـت کـه در حال 
حاضـر به صورت ۲ شـیفته و ۴ شـیفته در حال کار هسـتند 
و تـا پایـان دولـت بخش اول و تا شـهریورماه تا نیک شـهر به 
بهـره بـرداری می رسـد و هـم اکنون پیشـرفت فیزیکـی این 

پـروژه به ۶۰ درصد رسـیده اسـت.
وی افـزود: چیـن مبتکر طرح یک کمربند یک راه اسـت و 
با اسـتفاده از فناوری اطالعات در این کشـور ۶۳ هزار میلیارد 
ریـال نقشـه های اولیـه در این طرح بـوده که پیـش از این در 
ایـن پـروژه هیچ اثـری از ایران نبـود اما با رایزنی هـای صورت 
گرفتـه و اصالح آن توانسـتیم ایـران را در این طرح وارد کنیم.

وزیر راه و شهرسـازی تصریح کرد: در بسیاری از پایانه های 
مـرزی بـه دلیـل آشـفتگی عمیقی که وجـود داشـت همواره 
کامیون هـای ترانزیتـی روزهـا و هفته هـا معطـل بودنـد کـه 
پیش از اتمام سـال ۹۹ توانسـتیم مصوبه و ابالغیه را از هیئت 
دولـت دریافـت کنیـم کـه پایانه ها را هـم هماننـد ترمینال و 
فرودگاه هـا، تحت پوشـش وزارت راه و شهرسـازی قرار دهیم.

  جذب سـرمایه گذاری خارجـی در بنادر جنوبی 
و شمالی کشور

اسـالمی بیـان کـرد: توسـعه دیپلماسـی حمـل و نقـل 
ضروری و الزم اسـت و کمیسـیون و کشـورهای کلیدی نقش 
مؤثـری در ایـن امـر دارنـد. پیشـنهاد داده ایم که کشـورهای 
خارجـی در بنـادر شـمالی و جنوبی سـرمایه گـذاری کنند و 
در آسـتانه کار عملیاتـی آنهـا هسـتیم. وزیر راه و شهرسـازی 
بیـان کرد: موانع بـرای واردات کامیون هـای وارداتی را برطرف 
کـرده ایـم و هـم اکنـون در مرحلـه شـماره گـذاری و پـالک 

گذاری هسـتند.

  پرونـده مسـکن مهـر تـا پایـان دولت بسـته 
شـد خواهد 

وزیـر راه و شهرسـازی در ادامه به مسـکن مهر اشـاره کرد 
و گفـت: در دولـت نهم و دهـم طرح جامع مسـکن وزارت راه 
شهرسـازی تعریف شـد و در قالب این طرح ۲ میلیون و ۲۰۰ 
هـزار واحـد تعریف شـد در دولت هـای قبلی ۷۶۰ هـزار واحد 
تحویـل داده شـد هـم اکنـون کم تـر از ۳۰ هـزار واحـد باقی 
مانده و پرونده مسـکن مهر تا پایان دولت بسـته خواهد شـد.

اسـالمی اظهار کرد: در طرح اقدام ملی مسـکن ۵۳۰ هزار 
واحد در سراسـر کشـور در حال سـاخت اسـت و بخش هایی 
از آن زود هنـگام بـه متقاضیـان تحویـل داده خواهد شـد اما 
بـه ایـن شـرط اسـت کـه متقاضیـان آورده خـود را بـه موقع 

واریـز کنند.
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گزارش ویژه ...

بازگشت سوال برانگیز الیحه مغایر سیاست های نظام به دستور کار مجمع
ــتر  ــه آزاد جدیدپیش ــیس۸ منطق ــه تاس ــه الیح اگرچ
بدلیــل مغایــرت بــا سیاســت های کلــی نظــام بــا مخالفــت 
اعضــای مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام روبــرو شــده بود 
امــا بــا برخــی البی هــا، ایــن الیحــه مجــددا در دســتور قــرار 

گرفتــه اســت.

ــار حاکــی از آن اســت  ــگار مهــر، اخب ــه گــزارش خبرن ب
ــار بدلیــل مغایــرت  ــا وجــود آنکــه یــک ب الیحــه مذکــور ب
بــا سیاســت های کلــی نظــام بــا مخالفــت اعضــای مجمــع 
روبــرو شــده بــود امــا بــا برخــی البی هــا، مجــدداً در دســتور 
کار قــرار گرفتــه و قــرار اســت در مــورد آن رأی گیــری شــود.

  الیحــه ای کــه از هــر در بســته ای عبــور داده 
می شــود!

ســال ۹۴ و اواخــر دوره نهــم مجلــس شــورای اســالمی 
بــود کــه الیحــه ایجــاد چندیــن منطقــه آزاد تجاری-صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی بــه مجلــس ارائــه و چنــد ده منطقــه ویــژه 
اقتصــادی دیگــر توســط برخــی از نماینــدگان بــه آن اضافــه 
شــد؛ امــا ایــن طــرح و الیحــه در دو نوبــت )آذر و بهمــن ۹۴( 

مــورد مخالفــت نماینــدگان قــرار گرفــت.
بــا آغــاز مجلــس دهــم، مجــدداً الیحــه و طــرح مذکــور 
در مجلــس مــورد بررســی قــرار گرفــت و در تاریــخ 
ــس  ــاً پ ــد. نهایت ــب ش ــت آن تصوی ــک فوری ۲۶/۰۴/۹۵ ی
از کش وقوس هــای فــراوان میــان دبیرخانــه شــورایعالی 
مناطــق آزاد و کمیســیون اقتصــادی مجلــس در خصــوص 
تغییــرات طــرح و الیحــه، مصوبــه نهایــی بــا عنــوان 
ــی، اصــالح محــدوده  ــه آزاد تجاری-صنعت »ایجــاد ۸ منطق
ــژه  ــق وی ــاد مناط ــی و ایج ــه آزاد تجاری-صنعت ــه منطق س
اقتصــادی« مشــتمل بــر ایجــاد ۸ منطقــه آزاد و ۱۳ منطقــه 
ویــژه پیشــنهادی دولــت، افزایــش وســعت ۳ منطقــه 
ــت و مجلــس( و ایجــاد ۹۰ منطقــه  ــه پیشــنهاد دول آزاد )ب
ویــژه اقتصــادی بــه پیشــنهاد نماینــدگان مجلــس در تاریــخ 

ــید. ــب رس ــه تصوی ۱۱/۰۶/۹۷ ب
ــن  ــت ای ــاً در دو نوب ــارت، صراحت ــی نظ ــأت عال ــا هی ام
مصوبــه را مغایــر بنــد ۱۱ و ۱۷ سیاســت های کلــی اقتصــاد 
ــش  ــی آمای ــت های کل ــز »د« سیاس ــد ۱ ج ــی و بن مقاومت
ســرزمینی اعــالم کــرد. ابتــدا در تاریــخ ۰۱/۰۷/۹۷ بــه 

شــماره نامــه ۹۳۹۷/۹۹۰۰ و ســپس بــه دلیــل عــدم توجــه 
ــس  ــرار مجل ــارت و اص ــی نظ ــأت عال ــای هی ــه مغایرت ه ب
ــه  ــماره نام ــه ش ــخ ۰۸/۱۱/۹۸ ب ــی، در تاری ــه قبل ــر مصوب ب
۹۹۰۵۲/۰۱۰۱ ایــن مغایــرت را رســماً اعــالم کــرد. شــورای 
نگهبــان نیــز در ۳ مرتبــه عــالوه بــر ایــراد ســاختاری در ارائه 

ــش  ــه افزای ــر مصوب ــای فوق الذک ــر اســاس نامه ه ــه، ب مصوب
مناطــق را مغایــر اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی اعــالم کــرد و 

ــه مجلــس ارجــاع داد. ــه را ب مصوب
ــه از  ــق استفســاریه صــورت گرفت ــر مطاب از ســویی دیگ
ــد  مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پیرامــون تفســیر بن
۱۱ سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی )توســعه حــوزه عمــل 
مناطــق آزاد و ویــژه ی اقتصــادی کشــور بــه منظــور انتقــال 
فناوری هــای پیشــرفته، گســترش و تســهیل تولید، صــادرات 
کاال و خدمــات و تأمیــن نیازهــای ضــروری و منابــع مالــی از 
خــارج(، مرکــز ارزیابــی و نظــارت راهبردی مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام بــه صــورت رســمی پاســخ استفســاریه را در 
ــاره  ــن اش ــه در آن ضم ــرد ک ــر ک ــخ ۲۱/۰۳/۹۹ منتش تاری
بــه انتقــادات رهبــر معظــم انقــالب از عملکــرد مناطــق آزاد، 
ــی مناطــق آزاد  ــور را توســعه کیف ــد مذک ــی بن ــدف اصل ه
دانســته و توســعه کمــی ناظــر بــر افزایــش تعــداد و وســعت 

ــد. ــوم می دان ــق آزاد را مذم مناط
ــز در دو  ــالب نی ــر انق ــده، رهب ــاره ش ــه اش ــه ک همانگون
ــد: ــاره کرده ان ــق آزاد اش ــف مناط ــرد ضعی ــه عملک ــت ب نوب

* دیــدار بــا دانشــجویان، چهاردهــم تیرمــاه ۹۵: »خــب 
ــق  ــوید، ح ــه دار می ش ــد غص ــق آزاد را می بینی ــما مناط ش
هــم داریــد! اّمــا برویــد ایــن چیزهــا )نمونه هــای موفــق نظیر 
فنــاوری نانــو و ســایر خدمــات( را هــم ببینیــد تــا امیــدوار 
بشــوید، خوشــحال بشــوید؛ و ببینیــد ایــن چیزهــا هــم در 

ــرد.« ــاال می ب ــا را ب ــن ســطح آگاهی ه کشــور هســت؛ ای
* دیــدار نــوروزی، اول فروردیــن ۹۶: »بــه بنــده گــزارش 
ــا پنــج  ــد کــه از فــالن بنــدر در روز مثــالً ســه هــزار ت دادن
ــن ســه  ــوع ای ــر وارد کشــور می شــود. از مجم ــزار کانتین ه
هــزار یــا پنــج هــزار، فقــط ۱۵۰ کانتینــر بازدیــد می شــود! 
خــب چــرا؟ بقّیــه بازدیــد نمی شــود و می آیــد؛ وقتــی داخــل 
انبــار رفــت ، معلــوم می شــود کــه جنــس قاچــاق اســت کــه 
وارد شــده اســت؛ ]آن هــم[ از مبــادی رســمی کشــور! حــاال 

آنچــه از مرزهــای غیررســمی وارد می شــود کــه بحــث 
دیگــری اســت؛ یــا از مناطــق آزاد همین جــور؛ بایــد جلــوی 

ــم.« ــود؛ و می توانی ــه بش ــا گرفت این ه
ــس و  ــان مجل ــه می ــت های مصوب ــس از رفت وبرگش پ
ــر  ــخ ۳۰/۰۲/۹۹ ب ــاً مجلــس در تاری ــان، نهایت شــورای نگهب
ــی  ــه اختالف ــوان مصوب ــه عن ــه خــود اصــرار و آن را ب مصوب
بــا شــورای نگهبــان، بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ارســال کــرد. همانگونــه کــه انتظــار می رفــت، ایــن مصوبــه 
ــات مقــام معظــم رهبــری، ۲- اعــالم  ــه ۱- بیان ــا توجــه ب ب
مغایــرت هیــأت عالــی نظــارت در دو مرتبه و ۳- استفســاریه 
بنــد ۱۱ سیاســت های کلــی، در مجمــع مــورد تأییــد قــرار 

نگرفــت.
امــا مطابــق اخبــار رســمی، متأســفانه بــا برخــی البی هــا 
ــه تأســیس ۸  و رایزنــی مقامــات دولتــی، قــرار اســت مصوب
منطقــه آزاد کــه پیشــنهاد اولیــه آن مربــوط بــه دولت اســت، 
ــا حمایــت دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت  ــار دیگــر ب ب

نظــام بــه رأی اعضــای مجمــع گذاشــته شــود.
ایــن ۸ منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی جدیــد در 
اســتان های گلســتان )اینچه بــرون(، ایــالم )مهــران(، اردبیــل 
ــتان  ــتان(، کردس ــتان )سیس ــتان و بلوچس ــل(، سیس )اردبی
ــهر(،  ــهر )بوش ــک(، بوش ــزگان )جاس ــوان(، هرم ــه مری )بان

ــده اند. ــع ش ــیرین( واق ــر ش ــاه )قص کرمانش
پافشــاری مســئوالن دولــت بــر »تأییــد ایــن مصوبــه بــه 
هــر قیمــت« در حالــی اســت کــه بررســی دقیــق طرح هــای 
توجیهــی فنــی اقتصــادی هــر منطقــه )بــا توجــه بــه آثــار 
و تبعــات ملــی آن از حیــث درآمدهــای دولــت و بــروز 
فســادهای احتمالــی( مســتلزم در اختیــار قــرار دادن کلیــه 
ــیوه  ــامل ش ــنهادی ش ــه پیش ــه منطق ــوط ب ــات مرب اطالع
ــای نســبی،  ــای هــدف، مزیت ه ــه، بازاره ــی منطق درآمدزای
تحلیل هــای اقتصــادی )بــه صــورت کمــی( و تبییــن نقــش 
آن در اقتصــاد ملــی اســت. عــالوه بــر ایــن، بــه منظــور مقابله 
بــا فســاد و رفــع شــبهه پیرامــون رانــت اطالعاتــی، مناســب 
اســت وضعیــت مالکیــت اراضــی و زمین هــای پیشــنهادی 
ــوم و  ــتفاده عم ــرای اس ــز ب ــق آزاد نی ــاد مناط ــت ایج جه

برقــراری فرآینــد نظــارت عمومــی ارائــه شــود.
ــورت  ــه ص ــی ب ــتر در گزارش ــر پیش ــزاری مه خبرگ
مبســوط بــه مغایرت هــای قانونــی مصوبــه افزایــش 

ــود. ــه ب ــق آزاد پرداخت ــداد مناط تع
ــل  ــس: تحمی ــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجل نای

ــور ــاد کش ــه اقتص ــد ب ــای جدی هزینه ه
ــیون  ــس کمیس ــب رئی ــدوزی، نای ــان خان ــتر احس پیش
اقتصــادی مجلــس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا انتقــاد 
از اصــرار دولــت بــرای توســعه مناطــق ازاد ضمــن انتقــاد از 
کارنامــه عملکــرد مناطــق آزاد گفتــه بــود: ثمــره گســترش 
مناطــق آزاد و ویــژه، ایجــاد دروازه هــای جدیــد بــرای واردات 
کاال و رونــق نســبی محلــی بــه قیمــت تحمیــل هزینــه بــه 

اقتصــاد کشــور خواهــد بــود.
وی ســهم مناطــق آزاد از کل صــادرات کشــور را حــدود 
۱ درصــد و از مجمــوع واردات کشــور را بیــن ۷ تــا ۸ درصــد 
اعــالم کــرده و گفتــه بــود: مفــروض ایــن کارنامــه عملکــرد، 
نادیــده گرفتــن قاچــاق کاال و واردات کاالی مســافری از 
مناطــق آزاد اســت کــه قاعدتــاً دخیــل کــردن آمــار مربــوط 
بــه این مــوارد، انحــراف عملکــرد مناطــق آزاد از اهــداف اولیه 

ــد. ــدید می کن را تش
بــه گفتــه وی، اضافــه شــدن مناطــق آزاد و ویــژه جدیــد، 
تــداوم همــان مســیر اشــتباه گذشــته اســت. معتقــدم بایــد 
بررســی و اصــالح قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد مصــوب 
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ســال ۱۳۷۲، بــا هــدف تغییــر کارکردهــای کنونــی مناطــق 
آزاد، یکــی از مأموریت هــای مجلــس یازدهــم باشــد.

خاندوزی با اشـاره به ضرورت سیاسـت گذاری برای تولید 
و صـادرات در مناطـق آزاد گفتـه بـود: قانـون چگونگـی اداره 
مناطـق آزاد، ابعاد بسـیار مهمـی از مشـوق های فعالیت های 
مولـد را نادیـده گرفتـه و امـکان تأسـیس مناطقی بـا تمرکز 

جمعیتـی را نیـز فراهم کرده اسـت.
ــه آزاد  ــیس منطق ــای تأس ــه پیامده ــزی ب ــا گری وی ب
ــاد  ــکان ایج ــود، ام ــی موج ــای قانون ــت: خالءه ــو گف ماک
ــرده  ــم ک ــو را فراه ــاری ماک ــزار هکت ــه آزاد ۵۰۰ ه منطق
ــز دارد.  ــی نی ــل توجه ــی قاب ــز جمعیت ــه تمرک ــت ک اس
منطقــه آزاد ماکــو به عنــوان بزرگتریــن منطقــه آزاد جهان 
محســوب می شــود، بــدون اینکــه نقــش ویــژه ای در تولید و 
صــادرات کشــور ایفــا کنــد. از طرفــی ناتوانــی در مرزبنــدی 
ــد،  ــازه نمی ده ــو اج ــه آزاد ماک ــردن منطق ــور ک و محص
دســتگاه های نظارتــی نظیــر گمــرک در مبــادی ورودی و 

خروجــی آن مســتقر شــوند.
ــاره  ــری درب ــش از تصمیم گی ــدوزی، پی ــاد خان ــه اعتق ب

گســترش مناطــق آزاد ویــژه، ابتــدا نیــاز بــه بازبینــی 
سیاســت های تشــویقی تولیــد و صــادرات در ایــن مناطــق 
ــق آزاد و  ــت مناط ــت وضعی ــود و می بایس ــاس می ش احس
ویــژه کنونی مــورد بررســی قرار بگیــرد. مادامی کــه عملکرد 
مناطــق آزاد متأثــر از بهبــود و اجــرای صحیــح قوانین اصالح 

ــرد. نشــود، توســعه حــوزه عمــل شــکل نمی گی

  مخالفــت چنــد بــاره تشــکل های توليــدی و 
صادراتــی بــا توســعه مناطــق آزاد

اصــرار دولــت بــرای به کرســی توســعه بی برنامــه مناطق 
آزاد در شــرایطی کــه متأســفانه مناطــق ازاد و ویــژه موجــود 
فاصلــه بســیاری بــا کارکــرد بهینــه خــود دارنــد در حالــی 
ــی کشــور طــی  ــدی و صادرات ــه تشــکل های تولی اســت ک
چنــد ســال گذشــته بــه دفعــات در نامــه نــگاری بــا مراجــع 
ــا توســعه مناطــق ازاد و  ــط، مخالفــت شــدید خــود ب ذیرب
ــه  ــا ب ــن مخالفت ه ــد. ای ــژه اقتصــادی را اعــالم کــرده ان وی
دفعــات پیــش و پــس از تصویــب الیحــه دولــت در مجلــس 

رســانه ای شــد.

از نظــر بخــش خصوصــی، افزایــش تعــداد مناطــق آزاد با 
توجــه بــه عملکــرد قبلــی ایــن مناطــق و بــدون رفــع عملی 
معضــالت و ایــرادات مناطــق فعلــی، بــه هیــچ عنــوان مــورد 
تأییــد بخــش خصوصــی نبــوده و بخــش بزرگــی از کســب 
ــا پوشــاک،  ــه کســب و کارهــای مرتبــط ب و کارهــا از جمل

کفــش و نســاجی را مــورد مخاطــره قــرار خواهــد داد.

  اقدام تأمل برانگيز مجمع!
ــق  ــش مناط ــه افزای ــه مصوب ــرایطی ک ــن ش در چنی
ــا سیاســت های کالن اقتصــادی  ــر ب ــه دفعــات مغای ازاد ب
کشــور تشــخیص داده شــده اســت، در دســتور کار 
ــه در مجمــع تشــخیص  ــاره ایــن مصوب قــرار گرفتــن دوب
ــد  ــت و بای ــز اس ــوال برانگی ــی س ــام اقدام ــت نظ مصلح
ــع  ــای مجم ــان اعض ــرژی و زم ــرا ان ــود چ ــخص ش مش
ــد صــرف بررســی چنیــن  ــت نظــام بای تشــخیص مصحل
مصوبــه ای شــود. بایــد امیــدوار بــود بازگشــت ایــن مصوبه 
ــوری برخــی اعضــا  ــه کاندیدات ــه دســتور کار مجمــع، ب ب
در انتخابــات ریاســت جمهــوری ارتباطــی نداشــته باشــد.

حضور۳۰میلیون سهامدار عدالت در انتخابات مجامع شرکتهای سرمایه گذاری
مدیرعامل شـرکت سـپرده گذاری مرکزی گفـت: از امروز 
۳۰ میلیـون سـهامدار سـجامی مـی توانند طبـق زمان بندی 
اعـالم شـده، به سـایت دیما مراجعـه و در رای گیـری مجامع 

شـرکت های سـرمایه گذاری شـرکت کنند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، حسـین فهیمـی در نشسـت 
خبـری در مـورد لـزوم سـهامدار بودن افـراد حاضـر در هیأت 
مدیـره مجامـع شـرکت های سـرمایه گـذاری، تصریـح کـرد: 
نکته مهم برای هیأت مدیره شـدن »سـهامدار« بودن اسـت؛ 
چه کسـانی که مشـمول سـهام عدالت هسـتند و چه کسانی 
که بعد از باز شـدن نماد، سـهام خریده اند، سـهامدار محسوب 

می شـوند.
افـزود:  مرکـزی  گـذاری  سـپرده  شـرکت  مدیرعامـل 
سـهامداران می تواننـد افـراد حقیقـی یـا حقوقـی باشـند که 

البتـه هـر دو طیـف بایـد تأییـد صالحیـت شـوند.
فهیمـی در مـورد الکترونیکـی شـدن انتخابـات نیز گفت: 
برگـزاری مجمـع عمومی شـرکت ها بـه صـورت الکترونیکی 
زیرسـاخت جدیدی اسـت که شرکت سـپرده گذاری مرکزی 
سالهاسـت روی آن کار می کنـد و البتـه شـرایط کرونایی نیز 
انگیزه ما را برای این اقدام بیشـتر کرد. از سـویی دیگر برخی 
از شـرکت ها میلیون هـا سـهامدار دارند از ایـن رو الکترونیکی 

کـردن این مجامـع اجتناب ناپذیـر بود.
وی افـزود: بـر این اسـاس سـامانه دیمـا راه اندازی شـد تا 
ثبـت نـام کنندگان سـجام بتواننـد از طریـق این سـامانه، در 

مجامـع عمومی شـرکت ها، حضـور یابند.
فهیمی گفت: شـاهد اولین حضـور ۳۰ میلیون نفری برای 

یک هدف اقتصادی مشـترک هستیم.

  5 شـرکت هنـوز سـود سـهام عدالـت را واریز 
نکرده انـد

وی همچنیـن دربـاره زمـان پرداخـت مرحلـه دوم سـود 
سـهام عدالـت گفت: ۵ شـرکت هنوز سـود را واریـز نکرده اند 
کـه بـه محـض واریـز سـو از سـوی تمـام شـرکت ها، مرحله 
دوم پرداخـت سـود سـهام عدالت سـال ۹۸ برای سـهامداران 

پرداخـت می شـود.
مدیرعامل شـرکت سـپرده گـذاری مرکزی افـزود: اگر این 
۵ شـرکت نسـبت به واریز سـود اقـدام نکنند عـالوه بر اینکه 
طبق قانون مشـمول جریمه می شـوند، نام آنهـا را نیز اعالم و 
فـاش می کنیـم و اعالم نـام این شـرکت ها مهم ترین ضمانت 

است. اجرایی 
فیهمـی اظهـار داشـت: امـروز به صـورت رسـمی مجامع 
شـرکت های اسـتانی بر اسـاس دعوتی که صورت گرفته آغاز 
می شـود و اسـتان قزوین اولین شـرکتی اسـت که مجمع آن 
بـه صـورت رسـمی صبـح شـروع شـد. بـا جمعیت نصـف به 
اضافـه یـک نفر از سـهامداران جلسـه از نظر قانونی رسـمیت 
پیـدا می کنـد و اگـر بـه هـر دلیلی جلسـه به این حـد نصاب 
نرسـید، ۱۰ روز دیگر با هر حد نصابی رسـمیت پیدا می کند 

و برگزار می شـود.
مدیرعامـل شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی با بیـان اینکه 
از ۵۰ میلیـون سـهامدار عدالت حدود ۳۰ میلیـون و ۹۳ هزار 
نفـر روش غیرمسـتقیم را بـرای مدیریت دارایـی خود انتخاب 
کردنـد ادامه داد: بدون احتسـاب فوتی ها و افراد زیر ۱۸ سـال 
و محجـور تـا امـروز ۷۵ درصـد افـرادی که امکان شـرکت در 
انتخابات را دارند سـجامی شـدند؛ در این بین خراسان رضوی 
بـا تعـداد دو میلیـون و ۷۷۴ هـزار نفـر بیشـترین سـهامدار 
غیرمسـتقیم و استان سـمنان با ۲۲۰ هزار و ۷۹ نفر کمترین 

سـهامدار غیرمستقیم را دارد.
فهیمـی بـا بیـان اینکـه تمـام سـهامداران غیرمسـتقیم 
می تواننـد با مراجعه به سـایت )دیمـا( درگاه یکپارچه مجامع 
الکترونیـک در انتخابات شـرکت کنند، گفـت: تاریخ انتخابات 
اسـتان ها مشـخص شـده و به اطالع مردم هر اسـتان می رسد 
سـهامداران می تواننـد بـا رمز یکبـار مصرف وارد سـایت دیما 

شـوند و رأی خـود را ثبـت کنند.
مدیرعامـل شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی بـا اشـاره بـه 
مراحل آزادسـازی سـهام عدالت گفت: اردیبشـهت ماه سـال 
گذشـته بـا ابالغیـه و دسـتور مقام معظـم رهبری آزادسـازی 
سـهام عدالـت آغـاز شـد و پنج مرحلـه از آن به اتمام رسـیده 
و در آسـتانه ورود به ششـمین مرحله هسـتیم که این مرحله 
مهمتریـن و حسـاس ترین مراحـل آزادسـازی سـهام عدالـت 
اسـت و مالکیت و مدیریت سـهام به افراد واگذار می شـود. دو 
مرحلـه دیگر برای آزادسـازی سـهام عدالت باقـی می ماند که 
بـا برگـزاری این دو مرحله، آزادسـازی سـهام عدالـت به طور 

کامـل پایـان می پذیرد.
فهیمـی اظهار داشـت: طبـق آخرین آمـار حـدود دو هزار 
نفـر اعالم کاندیداتـوری کردند که از بین آنهـا ۷۵۰ نفر تأیید 

شدند. صالحیت 
فهیمی در پاسـخ به این سـوال که گفته می شـود برخی از 

سـهامدار ان دسترسـی به اینترنت ندارند از این رو رأی گیری 
الکترونیکی روش مناسـبی نیسـت اظهار داشت: تمام کسانی 
کـه بـه ایـن روش رأی گیـری انتقـاد دارنـد می تواننـد روش 
جایگزین را اعالم کنند و در صورتی که پیشـنهادات مناسـب 
باشـد از آن اسـتقبال می کنیم. در این شـرایط جز اینکه افراد 
بـه صـورت الکترونیکـی رأی دهند چـه روش دیگری ممکن 
اسـت کارآمد باشد؟ تمام این پیشـنهادات و مصوبات از سوی 
شـورای عالی بـورس تنظیم شـده که مصوبات این شـورا هم 

طبـق متـن ابالغیه مقـام معظم رهبری بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی تاکیـد کـرد: 
هیچکـس اجـازه نـدارد از طـرف مـردم در ایـن رأی گیـری و 
انتخابات شـرکت کند و هیچ نهادی قیم مردم نیسـت و فقط 
خـود مردم هسـتند کـه می توانند نظـر خـود را در قالب رأی 
اعمال کنند. بسـیار متاسـف هسـتیم که عده ای بـه اینترنت 
دسترسـی ندارنـد امـا در ایـن شـرایط هـم بـه جـز انتخابات 

الکترونیکی چـاره دیگـری نداریم.
وی گفـت: تمـام افـرادی کـه صالحیـت آنهـا تأیید شـده 
می تواننـد دربـاره رزومـه و برنامه هـای خـود تبلیغـات انجـام 

دهند.
فهیمــی همچنیــن دربــاره ادعــای برخــی از تافــراد مبنی 
بــر اینکــه مجامــع بــر اســاس قانــون تجــارت برگــزار نشــده 
و ابهاماتــی در خصــوص برگــزاری مجامــع وجــود دارد تاکیــد 
کــرد: تنهــا مرجــع مقــررات گــذاری شــورای عالــی بــورس 
ــه  ــازه را ب ــن اج ــری ای ــم رهب ــام معظ ــه مق اســت و ابالغی
شــورای عالــی بــورس داده کــه در ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد 
و تمــام مصوبــات شــورای عالــی بــورس هــم منتشــر شــده و 

هیچیــک از آنهــا محرمانــه نیســت.
وی تاکیـد کرد: این درسـت نیسـت کـه اول مـردم را پای 
سیسـتم می آوریـم تـا هیـأت رئیسـه انتخـاب کننـد و بعـد 
بگوییـم در انتخابات تعیین اعضای های هیأت مدیره شـرکت 
کنند باید توجه داشـته باشـیم هیأت رئیسـه فقط برای چند 
سـاعت ایفـای نقـش می کنند و ذینفع هم نیسـتند و تخلفی 

هـم در این بـاره صورت نگرفته اسـت.
مدیرعامل شـرکت سـپرده گذاری مرکزی تاکید کرد: هیچ 
فـردی جز شـورای عالـی بورس حـق اظهار نظر دربـاره نحوه 
برگـزاری انتخابات شـرکت های سـهام عدالت در اسـتان ها را 
نـدارد و هـر گونـه شـایعه پراکنی در ایـن بـاره پیگـرد قانونی 

می شـود.
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ویالسازی اطراف سدهای تهران ممنوع شد
شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری هــر گونــه ســاخت 
و ســاز مســکونی و ویالیــی در حوضــه آبریــز ۶ ســد اســتان 

هــای تهــران البــرز را مطلقــا ممنــوع کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، فرزانــه صــادق مالواجــرد 
معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و شهرســازی و 
ــه  دبیــر شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران مصوب
ایــن شــورا پیرامــون طــرح ســامان دهی فضایی-عملکــردی 
حوضه هــای آبریــز ســدهای تأمیــن کننــده آب شــرب شــهر 
تهــران و همچنیــن حوضــه آبریــز ســد طالقــان در اســتان 

البــرز را بــه اســتانداران البــرز و تهــران ابــالغ کــرد.

متن این نامه به این شرح است:
اســتاندار محتــرم و رئیــس شــورای برنامه ریزی و توســعه 

ــتان البرز اس
ــران در جلســه  ــی شهرســازی و معمــاری ای شــورای عال
مــورخ ۳/۹/۹۹ موضــوع ســامان دهــی فضایــی، عملکــردی 
حوضه هــای آبریــز ســدهای تأمیــن کننــده آب شــرب شــهر 
ــر( را  ــو و امیرکبی ــان، الر، مامل ــان، طالق ــرج، لتی ــران )ک ته
پیــرو اســتماع گــزارش مشــاور مرکــز مطالعــات و تحقیقــات 
ــدی  ــای کالب ــر طرح ه ــران و دفت ــاری ای ــازی و معم شهرس
ــوع  ــود: موض ــرر نم ــرار داد و مق ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
مجــدداً و بــا هماهنگــی اســتاندار البــرز و اعضــای ذی ربــط 
ــاد  ــرو، جه ــای نی ــدگان وزارتخانه ه ــی )نماین ــورای عال ش
کشــاورزی، میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی و 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت( و دبیرخانه شــورای عالی 
مــورد بررســی تفصیلــی قــرار گرفتــه و نتیجــه ظــرف مــدت 
دو هفتــه جهــت اتخــاذ تصمیــم نهایــی بــه شــورای عالــی 
شهرســازی و معمــاری ایــران ارائــه شــود. در اجــرای تکلیــف 
ــی  ــورای عال ــورخ ۱/۱۰/۹۹ ش ــه م ــه جلس ــور مصوب مذک
ــردد: ــالم می گ ــرح اع ــه ش ــران ب ــاری ای ــازی و معم شهرس

در اجــرای ابالغیــه مــورخ ۶/۵/۱۳۹۴ دبیرخانــه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی بــا موضــوع مقابلــه بــا آلودگی منابــع آب 
شــرب تهــران و تکلیــف محولــه بــه وزارت راه و شهرســازی 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــا همــکاری ســازمان می )ب
ــر  ــی ب ــور مبن ــه مذک ــد ۱۳ ابالغی ــی بن ــگری( ط و گردش
تهیــه طــرح ســاماندهی مناطــق واقــع درحوضه هــای 
آبریــز بــا تاکیــد بــر ســاماندهی نقــاط تفرجگاهــی، تدویــن 

راهکارهــای اجرایــی، ضوابــط ویــژه ساخت وســاز و کنترلــی 
ــی  ــورای عال ــب آن در ش ــا، و تصوی ــک کاربری ه ــه تفکی ب
ــه اســتانداری های  ــالغ ب شهرســازی و معمــاری و ســپس اب
تهــران و البــرز بــرای اجــرا، بررســی طرح تهیه شــده توســط 
ــرح  ــوان »ط ــا عن ــران ب ــاری ای ــازی و معم ــت شهرس معاون
ســاماندهی فضایی-عملکــردی حوضه هــای آبریــز ســدهای 
تأمین کننــده آب شــرب تهــران )با رویکــرد حفاظــت از آب و 
گردشــگری پایدار(« در دســتورکار شــورای عالی شهرســازی 

و معمــاری ایــران قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه پیچیدِگی هــا و حساســیت طــرح و گســتره 

فضایــی حوضه هــای آبریــز تأمین کننــده آب شــرب تهــران 
در اســتان های تهــران و البــرز و ضــرورت بررســی های 
دقیق تــر، در عیــن تســریع در مدیریــت مداخــالت ناهمســو 
ــو و  ــک س ــئول از ی ــی مس ــای اجرای ــگ نهاده و ناهماهن
ــرای ســاخت و ســاز و توســعه های  ــای پرشــتاب ب گرایش ه
ــرای ســاخت وســازهای  ــه ویــژه تقاضــا ب غیــر نظام منــد )ب
ــه  ــر در دو حوض ــوی دیگ ــگری( از س ــوان گردش ــت عن تح
آبریــز ســدهای طالقــان و امیرکبیــر، بررســی طــرح مذکــور 
در اســتان البــرز و در حوضــه آبریــز ســد طالقــان در اولویــت 
ــت و طــی دو جلســه  ــرار گرف ــی ق بررســی در شــورای عال
احــکام  و  مطالعــات  و ۱/۱۰/۹۹  تاریخ هــای ۳/۹/۹۹  در 
ــا  ــه ب ــت »مقابل ــت محوری ــا رعای ــه، ب ــن حوض ــرح در ای ط
آلودگــی و حفاظــت از آب )موضــوع مــورد تاکیــد در ابالغیــه 
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی(« و بــا توجــه ویــژه به 

مالحظــات زیــر بررســی شــد:
۱. تأمین امنیت آب شرب پایتخت

۲. توســعه گردشــگری و تفــرج پایــدار و دوســتدار 
طبیعــت )موضــوع مــورد نظــر در بنــد ۱۳ ابالغیــه شــورای 
امنیــت ملــی( و حفاظــت از میــراث تاریخــی و فرهنگــی در 
ــق  ــود در مناط ــای موج ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــا ب حوضه ه

مــورد مطالعــه
ــی طــرح و ضــرورت رویکــرد انقباضــی در  ۳. ســطح مل

ــز ــای آبری ــدی حوضه ه ــد کالب ــازها و رش ساخت وس
ــژه از منظــر آالیندگــی  ۴. حفاظــت محیط زیســت به وی

ــاب ها ــماندها و پس ــه پس ــای آن از جمل آب و مؤلفه ه
۵. لزوم ارتقا معیشت و کیفیت زندگی جامعه محلی

و  نیازهــا  تقاضاهــا،  شناســایی  در  واقع نگــری   .۶
محلــی و  ملــی  ســطح  در  توســعه  اولویت هــای 

۷. اهمیت مدیریت اجرایی طرح
۸. ضــرورت یکپارچگــی، شــفافیت و صراحــت احــکام و 

ضوابــط پیشــنهادی طــرح
ــس از اســتماع  ــی شهرســازی و معمــاری پ شــورای عال
نتایــج مطالعــات انجــام شــده و بــا تأییــد شــیوه های جدیــد 
اتخــاذ شــده در تهیــه طــرح، و ضمــن تصویــب احــکام طــرح 
در محــدوده حوضــه آبریــز ســد طالقــان در اســتان البــرز، بــر 
ضــرورت تحقــق دیگــر بندهــای ابالغیــه دبیرخانــه شــورای 
ــن  ــد ۱۳ ای ــت بن ــا مأموری ــان ب ــی همزم ــت مل ــی امنی عال
ابالغیــه بــه منظــور اثربخشــی احــکام طــرح تأکیــد و مقــرر 
ــا لحــاظ  ــی طــرح در حوضــه یادشــده ب نمــود اســناد نهای

مــوارد زیــر توســط دبیرخانــه شــورای عالــی ابــالغ شــود:
۱. بــه منظــور افزایــش ضمانــت اجرایــی طــرح )بــه منزله 
ــه شــورای  چالــش اصلــی در تحقــق اهــداف طــرح و مصوب
عالــی امنیــت ملــی(، مقــرر شــد نظــام مدیریــت یکپارچــه 
حوضه هــای آبریــز بــه صــورت فرابخشــی زیــر نظــر هیئــت 

دولــت بــا رعایــت مــوارد زیــر طراحــی و مســتقر شــود.
ســاختار مدیریتــی مذکــور ظــرف مــدت حداکثــر ســه 
مــاه بــه پیشــنهاد مشــاور طــرح بــه تصویــب شــورای عالــی 
شهرســازی و معمــاری رســیده و بــرای اخــذ مصوبــه نهایــی 

بــه هیئــت دولــت ارســال خواهــد شــد:
۱-۱. اجتنــاب از ساختارســازی و ایجــاد ســازمان جدیــد 

و تحمیــل بــار مالــی
۱-۲. اســتفاده حداکثــری ازظرفیت هــای قانونــی موجــود 

و رفــع همپوشــانی ها و تعــارض قوانیــن مربــوط
۱-۳. مشــارکت حداکثــری ذی نفعــان و مدیریــت تعارض 
ــی و  ــی، خصوص ــش دولت ــئولیت ها در ۳ بخ ــع و مس مناف

جامعــه محلــی
۱-۴ اطمینــان از انطبــاق عملکــرد دســتگاه های مســئول 
بررســی، تصویــب و اجــرای طرح هــا و پروژه هــای مرتبــط بــا 
طــرح مصــوب حوضــه آبریــز در صــدور مجوزهــای ســاخت و 

ســاز و نظــارت بــر رعایــت آنها.
۲. بـا توجـه بـه ابعـاد سیاسـی و امنیتی مدیریـت تأمین 
آب شـرب پایتخـت در مقیـاس ملـی، بـه منظـور ارتقـای 
تحقق پذیـری احـکام طـرح و التـزام دسـتگاه ها و نهادهـای 
اجرایـی بـه رعایت آن هـا، آن بخش از احکام طـرح که فراتر از 
مسئولیت شـورای عالی شهرسـازی و معماری بوده و نیازمند 
اخذ مصوبه از مراجع فرادسـتی اسـت، توسـط مشـاور احصاء 
و ظـرف مـدت یـک مـاه از اعـالم مصوبـه طـرح جهـت طی 
مراحـل بررسـی تصویـب نهایـی در هیئـت دولـت در اختیار 

دبیرخانـه شـورای عالی شهرسـازی و معمـاری قـرار گیرد.
ــه شــده در محــدوده  ــه تعــدد طرح هــای تهی ۳. نظــر ب
حوضه هــای آبریــز ســدهای تأمین کننــده آب شــرب تهــران 
ــای  ــم ازطرح ه ــر )اع ــان و امیرکبی ــد طالق ــه دو س ازجمل
توســعه و عمــران منطقــه ای و محلــی و طرح هــای موضوعی 
دســتگاه های اجرایــی ماننــد طرح های گردشــگری(، شــورای 
عالــی ضمــن تأکید بــر جایــگاه فرادســتی »طرح ســاماندهی 
ــران  ــرب ته ــده آب ش ــع تأمین کنن ــز مناب ــای آبری حوضه ه
ــت  ــی امنی ــورای عال ــه ش ــه دبیرخان ــی از ابالغی ــه تأس )ب
ــای  ــکام طرح ه ــه اح ــواردی ک ــد در م ــی(« الزم می دان مل
ــد،  ــرار می گیرن ــارض ق ــرده در تع ــرح نامب ــا ط ــده ب یادش

اســناد و ضوابــط ایــن طــرح مــالک عمــل قــرار گیــرد.
۴. نظــر بــه اینکــه بازنگــری در طــرح مجموعــه شــهری 
تهــران )شــامل اســتان های تهــران و البــرز( توســط معاونــت 
ــت  ــازی در دس ــاری وزارت راه و شهرس ــازی و معم شهرس

گزارش تحليلی ...
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اقــدام اســت، ایــن معاونــت نســبت بــه تمهیــدات تکمیلــی 
مرتبــط بــا احــکام طــرح ســاماندهی حوضه هــای آبریــز در 
طــرح مجموعــه شــهری تهــران )از جملــه در بخــش شــبکه 
ــای الزم را  ــدام و پیش بینی ه ــاخت ها( اق ــی و زیرس ارتباط

اتخــاذ خواهــد نمــود.
۵. الزم اســت ممنوعیــت توســعه گردشــگری متمرکــز 
و متقابــالً تشــویق توســعه گردشــگری طبیعــی و تفرجــی 
گســترده در اســناد طــرح تصریــح و تأکیــد گــردد. در 
ــق  ــداث مناط ــنهادهای اح ــرورت و پیش ــاط، ض ــن ارتب ای
ــوب  ــت، در چارچ ــت دول ــوب هیئ ــگری مص ــه گردش نمون
ــی و  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــت های ش ــا و سیاس راهبرده
»طــرح ســاماندهی حوضه هــای آبریــز« و بــا رعایــت اصــل 
ممنوعیــت بارگذاری جمعیتی، ســکونتی و فعالیتــی فراتر از 
تــوان اکولوژیــک منطقــه و ممنوعیــت هرگونه ساخت وســاز 
مســکونی در آنهــا، توســط وزارت میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری، جهــت طــی فرآینــد قانونی بررســی و 
تصویــب، بــه دبیرخانــه شــورای عالــی شهرســازی و معماری 

اعــالم خواهــد شــد.
ــاز  ــع مســکونی و ساخت وس ــه مجتم ۶. احــداث هرگون
ــتایی،  ــاط شــهری و روس ــارج از نق ــی خ مســکونی و ویالی
ــای مســکن و ویالســازی  ــد تعاونی ه ــر شــکلی مانن ــه ه ب

بــه دلیــل مغایــرت بــا اســاس طــرح صراحتــاً ممنوع اســت. 
بارگــذاری مســکونی در داخــل نقــاط شــهری و روســتایی 
نیــز صرفــاً در حــد نیــاز ناشــی از رشــد طبیعــی و متعــارف 
جمعیتــی و در چارچــوب طــرح مصــوب ایــن ســکونتگاه ها 

مجــاز خواهــد بــود
۷. طرح هــای جامــع و هــادی مصــوب شــهرها و 
روســتاهای واقــع در محــدوده حوضــه آبریــز ســد طالقــان 
در صــورت عــدم مغایــرت بــا راهبردهــای »طرح ســاماندهی 
ــود.  حوضه هــای آبریــز« کمــاکان مــالک عمــل خواهنــد ب
در صــورت مغایــرت، اخــذ مصوبــه شــورای عالی شهرســازی 
)در مــورد شــهرها( و شــورای برنامه ریــزی و توســعه 
ــای  ــت. طرح ه ــروری اس ــتاها( ض ــورد روس ــتان )در م اس
جامــع شــهری جدیــد نیــز بــا رعایــت راهبردهــای »طــرح 
ــی  ــورای عال ــط ش ــز« توس ــای آبری ــاماندهی حوضه ه س
شهرســازی و معمــاری و طرح هــای هــادی روســتایی جدید 
توســط شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان بــه تصویــب 
خواهنــد رســید. در ایــن ارتبــاط الزم اســت اســناد راهنمــا 
ــران  ــعه و عم ــزی توس ــات برنامه ری ــول و الزام ــامل اص ش
شــهر و روســتاهای واقــع در حوضــه آبریــز ســد طالقــان در 
»طــرح ســاماندهی حوضه هــای آبریــز« تهیــه و ارائــه شــود.

ــه  ــا توجــه ب ۸. شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ب

اهمیــت مالحظــات پدافنــد غیرعامــل، بــر ضــرورت انجــام 
اقدامــات الزم بــرای افزایــش تعــداد ایســتگاه های ســنجش 
ســنجش  مــورد  شــاخص های  تعــداد  و  آب  آلودگــی 
درایســتگاه های مذکــور در منطقــه، توســط ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و وزارت نیــرو، بــه عنــوان یکــی از 

ــد. ــد می کن ــرح تأکی ــکام ط اح
۹. نظـر بـه اینکـه کمبـود منابع اعتبـاری برای احـداث و 
تکمیل شـبکه فاضـالب در منطقه یکی از اصلـی ترین موانع 
تأمیـن امنیـت آب در منطقـه تشـخیص داده شـد، شـورای 
عالـی شهرسـازی بـر لـزوم تأمیـن اعتبـارات الزم بـه منزلـه 

شـرطی از شـروط تحقـق احـکام طـرح تأکیـد می کند.
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده الزم اســت 
ــی و  ــناد نهای ــرح، اس ــده ط ــاور تهیه کنن ــان مش مهندس
مــالک عمــل طــرح بــه شــرح زیــر را بــرای حوضــه آبریز 
ســد طالقــان، جهــت طــی مرحلــه ابــالغ ظــرف مــدت 
یــک مــاه از اعــالم مصوبــه بــه دبیرخانــه شــورای عالــی 
ــه  ــامل: نقش ــه ش ــد ک ــه کن ــاری ارائ ــازی و معم شهرس
پهنه بنــدی  نقشــه  فضایــی،  توســعه  سیاســتگذاری 
اســتفاده از اراضــی، ضوابــط و مقــررات اســتفاده از 
ــی طــرح  ــای( اجرای اراضــی، نظــام )ســاختار و راه کاره

ــود. ــد ب خواه

ترانزیت؛ فرصتی که از آن غافلیم
در حالـی کـه مدیرعامـل راه آهـن اعـالم کـرده حجـم 
ترانزیت ریلی سـال ۹۹ نسـبت به سـال قبل از آن، ۳۰ درصد 
افزایش داشـته اسـت، ترانزیت ریلی در سـال ۹۸ بسیار اندک 

و ناچیـز و در حـد ۶۵۰ هـزار تـن بوده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، سـوم اردیبهشـت مـاه سـال 
جاری، سـعید رسـولی معـاون وزیـر راه و مدیرعامل شـرکت 
راه آهـن جمهـوری اسـالمی ایـران طـی گفت وگویـی اعالم 
کـرد: در سـال گذشـته شـرکت راه آهـن بـا تالش هـای بـی 
وقفـه و به رغـم شـیوع ویـروس کرونـا و تشـدید تحریم هـا، 
توانسـت با توسـعه همـکاری با سـایر کشـورها و به خصوص 
راه آهن کشـورهای همجوار و منطقه ای و اسـتمرار همکاری با 
سـازمان های بین المللـی ریلی گام های مثبـت و قابل توجهی 

در توسـعه ترانزیـت کاال از طریـق ریل بـردارد.
معاون وزیر راه و شهرسـازی افزود: در سـال گذشته به رغم 
مسـدود شـدن مرزها با کشـورهای همسـایه به دلیل پاندمی 
کرونـا کـه ۴ مـاه به طول انجامید، تالش شـد تـا حمل و نقل 
ریلی و مبادله کاال در این برهه مهم با کشـورهای همجوار به 
شـکل مطلوبی ادامه پیـدا کند، به گونه ای که شـرایط مبادله 
قطارهـای بـاری در حمل ونقل بین المللی طبـق پروتکل های 
بهداشـتی فراهم شـد و افزایش قابل توجهی را در حمل ونقل 

ریلی شـاهد بودیم.

  افزایش 30 درصدی ترانزیت ۹۹ نسبت به ۹8
وی اضافـه کـرد: حمـل و نقل ترانزیتـی راه آهن ایـران در 
سـال گذشـته نسـبت به سـال قبل، ۲۹ درصد رشـد داشـت 
و صـادرات از طریـق راه آهـن ایران نیز در ایـن مدت ۵ درصد 
افزایـش یافـت. همچنیـن در مرز ریلی کشـورمان بـا ترکیه، 
بـا افزایـش و تجهیـز نـاوگان و توسـعه زیرسـاخت های ریلی، 
حجـم حمـل و نقـل بین المللـی بـه بیـش از ۶۵۰ هـزار تـن 

رسـید کـه رکـورد ۱۰ سـال اخیر جابجا شـد.

  مقایسـه ترانزیـت ریلی در ۹۹ با سـال های ۹5، 
۹6 و ۹۷

ایـن در حالـی اسـت که مطابق بـا گزارش عملکـرد دولت 

در بخـش حمـل و نقـل که توسـط سـازمان برنامـه و بودجه 
منتشـر شـده، میزان ترانزیت ریلی در سـال ۱۳۹۸ نسبت به 
سـال ۱۳۹۵، ۴۴ درصد و نسـبت به سـال های ۹۶ و ۹۷، ۶۲ 

درصد کاهش داشـته اسـت.
بنابرایـن افزایـش ۳۰ درصـدی میـزان ترانزیـت ریلـی در 
سـال ۹۹ نسـبت به سـال ۱۳۹۸ در حالی اسـت که حمل بار 
ترانزیتـی ریلـی در سـال ۹۸، پایین ترین رکورد در سـال های 

گذشـته را به خـود اختصاص داده اسـت.

  پيشـرفت 30 درصـدی نسـبت بـه عـددی که 
تقریبـاً صفر اسـت

الزم بـه ذکر اسـت کـه حتی میـزان حجم ترانزیت شـده 
توسـط ریـل در سـال های ۹۶ و ۹۵ کـه ۱.۶ میلیـون تن بوده 
اسـت نیـز بـا توجـه بـه وضعیـت منطقـه ای ایـران و اهمیت 
نقش کشـور در زمینه اتصال سـایر کشـورها به یکدیگر اساساً 

نیست. مناسب 
در همین رابطه محمدجواد شـاهجویی، کارشناس اقتصاد 
حمـل و نقـل در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر اظهـار کـرد: ایران 
می توانـد بـا فعـال سـازی کریدورهـا و مسـیرهای ترانزیتـی 
خـود، یکـی از مهمتریـن رقبای کانال سـوئز محسـوب شـود 
کـه هـم اکنـون بیـش از ۱ میلیـارد تـن بـار در سـال از آن 
عبور می کند و توانسـته اسـت درآمد پایدار ۶ میلیـارد دالری 
در سـال بـرای کشـور مصـر ایجـاد کنـد. در حالـی کـه ایران 
می توانـد بـا فعال کـردن ترانزیت زمینـی خود اعـم از جاده و 
ریلـی، تمرکز عبور بار از طریق کانال سـوئز را به سـمت پهنه 

جغرافیایـی خود معطـوف کند.
شـاهجویی افـزود: بـرای اینکـه ایـران بتوانـد در چنیـن 
مقیاسـی بـه مسـاله ترانزیـت ورود کند، شـبکه حمـل و نقل 
ریلـی بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن گزینه های حمـل و نقل 
بـه صرفـه و حجیـم مطرح می شـود؛ به بیـان دیگر اگـر ایران 
بخواهد در منطقه و در حوزه ترانزیت وارد رقابت جدی شـود، 
می بایسـت در بخـش حمـل و نقـل ریلـی عملکـردی کامـاًل 
متفـاوت بـا امـروز از خـود بـه جـای بگـذارد. امـروزه شـاهد 
هسـتیم کـه افزایـش آمـار ترانزیتـی ریلی سـال ۹۹ نسـبت 

بـه سـال ۹۸ که خـود بدترین عملکـرد در ادوار گذشـته بوده 
اسـت، با افتخار توسـط مدیرعامل راه آهن اعالم می شـود. در 
حالـی کـه اساسـاً اعداد حمل بـار ترانزیتـی در مقیاس های ۱ 
تـا ۲ میلیون تن برای راه آهن کشـوری مثـل ایران واقعاً هیچ 

بـه حسـاب می آید.

  تحریم هـا و کرونـا؛ توجيه یا دالیـل واقعی صفر 
شـدن ترانزیت ریلی؟

این کارشـناس حمـل و نقل ادامه داد: مسـئوالن وزارت 
راه و شهرسـازی و همچنیـن مسـئوالن و مدیـران شـرکت 
راه آهـن، دالیـل کاهـش حجـم ترانزیت ریلی در کشـور را 
مسـائلی از قبیـل تحریم هـا، مشـکالت نقـل و انتقـال پول، 
بـه وقـوع پیوسـتن سـیل در سـال ۱۳۹۸ و بسـته شـدن 
مـرز اینچـه بـرون اعـالم می کننـد. شـاید این دالیـل برای 
توجیـه کاهـش ترانزیـت ریلـی از ۱.۶ میلیـون تن بـه ۰.۶ 
میلیـون تـن در سـال ۹۸ تا حـدی قابل قبول باشـد. اما به 
اعتقـاد مـن، ریشـه ای تریـن دلیلـی که بـرای پاییـن بودن 
نـرخ ترانزیـت ریلـی ایـران که در صورت توسـعه درسـت و 
مدیریـت منطقـی می توانـد ظرفیتـی بالغ بـر ۱۰۰ میلیون 
تـن در سـال را بـه خـود اختصـاص دهـد، وجـود دارد، 
بهـره وری پاییـن شـبکه حمـل و نقـل ریلی کشـور و عدم 

اسـتفاده بهینـه از دارایی هـای ریلی کشـور اسـت.
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صنعت هوانوردی دست به دامن صندوق توسعه
در حالــی وزیــر راه قــول اعطــای تســهیالت بــه ایرالین ها 
از محــل صنــدوق توســعه ملی بــرای نوســازی نــاوگان و حل 
و فصــل مشــکالت جاری شــان را داده کــه برخــی ایرالین هــا 

تــوان بازپرداخــت اقســاط وام قبلــی را هــم ندارند.

ــول  ــر راه ق ــی وزی ــر، در حال ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اعطــای تســهیالت بــه ایرالین هــا از محــل صنــدوق توســعه 
ملــی بــرای نوســازی نــاوگان و حــل و فصل مشــکالت جاری 
شــأن را داده کــه برخــی ایرالین هــا تــوان بازپرداخت اقســاط 
وام قبلــی را هــم ندارنــد. بــرای نمونــه ایــران ایــر نــه تنهــا 
تــوان بازپرداخــت اقســاط ایــن وام را نــدارد بلکــه در پرداخت 

حقــوق و دســتمزد پرســنل خــود نیــز مانــده اســت.
صنعـت هوانـوردی در ماه هـای اخیر با حـال و روز خوبی 
مواجـه نیسـت؛ در حالی کـه محدودیت های کرونایی فشـار 
مضاعفـی بـه شـرکت های هواپیمایـی وارد کـرده، اما سـتاد 
ملـی کرونـا بـا حـذف محدودیـت فـروش صندلی هـای هر 
پـرواز تا حداکثـر ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما، موافق نیسـت. 
فقـط در فروردیـن و اردیبهشـت مـاه سـال گذشـته بالـغ 
بـر ۵ هـزار میلیـارد تومـان خسـارت و عـدم النفـع متوجـه 
ایرالین هـای داخلـی شـد؛ بـه طـوری کـه مقصود اسـعدی 
سـامانی دبیر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی از وارد آمدن 
خسـارت ۴ هـزار میلیـارد تومانـی در فروردیـن مـاه سـال 
گذشـته بـه دلیل توقف کامـل پروازها در نـوروز ۹۹ به دلیل 
آغاز شـیوع کرونـا و همچنین هزار میلیـارد تومان عدم النفع 
ایرالین هـای ایرانی در اردیبهشـت ۹۹ به دلیل انجام نشـدن 

پروازهـا خبـر داده بود.

  همــا 500 ميليــارد تومــان وام کرونایــی را چــه 
کــرد؟

بــر اســاس اعــالم معاونــت اقتصــادی ریاســت جمهــوری، 
۲ هــزار و ۵۵۴ میلیــارد تومــان تســهیالت کرونایــی در ســال 
ــود  ــه می ش ــد. گفت ــت ش ــا پرداخ ــه ایرالین ه ــته ب گذش
ــوان  ــه عن ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــهم هواپیمای س
ــوده اســت. ایرالیــن حامــل پرچــم ۵۰۰ میلیــارد تومــان ب

  چرخــش 180 درجــه ای موضــع وزیــر راه 
ــاه ــرف 4 م ظ

وزیــر راه و شهرســازی در حالــی اوایل اردیبهشــت امســال 
ــا  ــت حقوق ه ــر در پرداخ ــل تأخی ــه دلی ــا ب ــنل هم از پرس
ــه  ــد ک ــی می کن ــرکت عذرخواه ــن ش ــودن ای ــان ده ب و زی
ــا  ــا ب ــاه ســال گذشــته در خصــوص اینکــه آی اواخــر دی م
ــروش  ــرای ف ــی ب ــرکت های هواپیمای ــار ش ــه اجب ــه ب توج
ــان  ــا زی ــا، ایرالین ه ــت هواپیم ــد ظرفی ــا ۶۰ درص ــت ت بلی
ــی  ــچ ایرالین ــر هی ــود: خی ــه ب ــر؟ گفت ــا خی ــتند ی ده هس
زیــان ده نیســت. مــا مهــر مــاه از شــرکت ها خواســتیم کــه 

صورت هــای مالــی خــود را بــرای بررســی بــه وزارت راه ارائــه 
ــد. ــام نداده ان ــن کار را انج ــون ای ــه تاکن ــد ک دهن

ــا االن  ــد ت ــان ده بودن ــزود: اگــر ایرالین هــا زی اســالمی اف
و  راه  وزارت  بــه  را  حسابرسی شــده  مالــی  صورت هــای 

شهرســازی ارائــه می کردنــد تــا پــس از بررســی یــک کمیته 
کارشناســی اگــر دیدیــم اینهــا واقعــاً زیــان ده هســتند بــرای 
آنهــا چــاره ای بیندیشــیم. ایــن در حالی اســت کــه هیچکدام 
را  حسابرسی شــده  مالــی  صورت هــای  ایرالین هــا،  از 

نیاوردنــد و اســتقبال هــم نکردنــد.

  پيشــنهاد جدیــد وزیــر راه: ایرالین هــا از 
ــد ــی وام بگيرن ــعه مل ــدوق توس صن

محمــد اســالمی در پیشــنهاد جدیــدی کــه در خصــوص 
ــه  ــی ارائ ــرکت های هواپیمای ــادی ش ــت اقتص ــود وضعی بهب
کــرده، مشــکالت اقتصــادی ایرالین هــا را گــردن تحریم هــا 
انداختــه و بــا اشــاره بــه وضعیــت نه چنــدان مطلــوب صنعت 
هوانــوردی کشــور در دوران تحریــم گفتــه اســت: تحریم هــا 
ــون  ــواردی چ ــازنده م ــرکت های س ــود ش ــده ب ــث ش باع
ــن  ــد. در عی ــغ کنن ــی دری ــای ایران ــات را از ایرالین ه قطع
حــال ایــن شــرایط باعــث شــده بــود کــه تهیــه هواپیمــا نیــز 

بســیار دشــوار باشــد.
وزیــر راه اشــاره غیــر مســتقیمی هــم بــه مذاکــرات وین و 
احتمــال احیــای برجــام داشــته و می افزایــد: امــروز بــا توجــه 
بــه تغییراتــی کــه در حــال رخ دادن اســت و شــرایط جدیدی 
کــه حاصــل می شــود، همــه شــرکت های هواپیمایــی کشــور 
مکلــف هســتند از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ضمــن رفع 
ــعه  ــا و توس ــه هواپیم ــه تهی ــبت ب ــی، نس ــکالت کنون مش

نــاوگان خــود اقــدام کننــد.
اســالمی در خصــوص نوســازی نــاوگان هوایــی نیــز اظهار 
ــه  ــد نســبت ب ــرده اســت: وزارت راه و شهرســازی می توان ک
تهیــه تســهیالت از صنــدوق توســعه ملــی برای شــرکت های 

هواپیمایــی اقــدام کند.

  آزموده را آزمودن خطاست
دل بســتن مجــدد وزارت راه بــه مذاکــرات جــاری ویــن و 
امیــدواری بــه نوســازی نــاوگان هوایــی در حالــی اســت کــه 
پیــش از ایــن هــم وزارت راه برنامــه ریــزی کــرده بــود تــا در 
پســابرجام )ســال ۹۴( ۲۰۰ فرونــد هواپیمــای جدیــد بــرای 
ایــران ایــر از ایربــاس، بوئینــگ و ای تــی آر از محــل فاینانس 
ــا ۳  ــل تنه ــه در عم ــد ک ــداری کن ــرکت ها خری ــن ش همی
فرونــد ایربــاس و ۱۳ فرونــد هواپیمــای ســبک و محلــی ای 
ــا وام شــرکت های  ــس ی ــه از محــل فاینان ــم ن ــی آر آن ه ت
ــدوق  ــا، بلکــه از محــل تســهیالت صن ــده هواپیم تولیدکنن

توســعه ملــی وارد کشــور شــد.

  مدیرعامــل همــا: پــول نداریــم اقســاط 
صنــدوق توســعه ملــی را بدهيــم

کاپیتـان علیرضا برخـور مدیرعامل ایران ایر اواخر اسـفند 
سـال گذشـته از فرارسیدن سررسید اقسـاط تسهیالت خرید 
ایـن هواپیماها به صندوق توسـعه ملی خبـر داده و گفته بود: 
فروردیـن مـاه ۱۴۰۰، سررسـید اولیـن قسـط به مبلـغ ۳۳۰ 
میلیـارد تومـان اسـت کـه تـوان پرداخـت اقسـاط را نداریم و 

نمی توانیـم اقسـاط را پرداخت کنیم.
بــه گفتــه مدیرعامــل هواپیمایــی جمهوری اســالمی، کل 
تســهیالت هواپیماهــای برجامــی ۵۴۰ میلیــون دالر بوده که 
در حــال حاضــر سررســید شــده و پرداخــت آن بــرای ایــران 

ایــر غیــر ممکن اســت.

ــران  ــتراتژی مدی ــوردی: اس ــناس هوان   کارش
وزارت راه در خریــد هواپيمــای برجامــی اشــتباه بود

داوود ربیعــی کارشــناس اقتصــاد هوانــوردی در گفت وگو 
بــا خبرنــگار مهــر دربــاره مشــکالت فعلــی برخــی ایرالین هــا 
اظهــار کــرد: صنعــت هوانــوردی در کشــور مــا عالوه بــر آنکه 
یــک صنعــت زیربنایــی اســت، یــک صنعــت اســتراتژیک هم 
محســوب می شــود؛ صنــدوق توســعه ملــی هــم یــک منبــع 
مالــی بــرای توســعه صنایع اســتراتژیک محســوب می شــود.

ــازی  ــهیالت نوس ــای تس ــرای اعط ــا ب ــه داد: ام وی ادام
ــرکت های  ــه ش ــد ب ــای جدی ــد هواپیماه ــا خری ــاوگان ی ن
هواپیمایــی، بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه میــان 
شــرکت هایی کــه ســاختار و سیســتم دولتــی ماننــد همــا 
دارنــد بــا ایرالیــن هایــی کــه توانســته اند ســاختار اقتصــادی 
مناســبی پیــاده ســازی کــرده و کامــالً خصوصــی هســتند، 

ــل شــد. ــاوت قائ تف
ــت در  ــن صنع ــزود: ای ــوردی اف ــت هوان کارشــناس صنع
ــا اســتانداردها و ســاختارهای بخــش  صورتــی کــه بتوانــد ب
ــود،  ــا اداره می ش ــت در دنی ــن صنع ــی ای ــی واقع خصوص
قابلیــت ســرمایه گــذاری را داشــته و ایرالیــن هایــی کــه این 
ــد و تســهیالت  ــی پیــاده ســازی کرده ان ــه خوب ســاختار را ب
کرونایــی از صنــدوق توســعه ملــی دریافــت کردنــد، در حــال 

بازپرداخــت تســهیالت کرونایــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه مســئوالن وزارت راه در زمــان برجــام 
تعلــل کردنــد و نتوانســتند بــرای نوســازی نــاوگان هوانــوردی 
ــد، گفــت: وزارت راه در آن  ــن فرصــت بهــره ببرن کشــور از ای
زمــان فکــر می کــرد ایــن فرصــت همیشــگی و ماندگار اســت 
ــن  ــم از ای ــا ه ــایر ایرالین ه ــد س ــازه ندادن ــه اج ــن اینک ضم
فرصــت بهــره ببرنــد و صرفاً ایــران ایــر آن هــم در روی کاغذ و 

بــا امضــای سیاســتمداران صاحــب هواپیمــا شــد.

ــه  ــمندانه ب ــد هوش ــعه بای ــدوق توس   وام صن
ایرالین هــا داده شــود

ربیعــی شــاکله صنعــت هوانــوردی را شــامل ســه دســته 
دولتــی، شــبه دولتــی یــا شــبه حکومتــی و خصوصــی نامید 
و افــزود: قبــول دارم تحریم هــا و کرونــا ســرعت رشــد 
ــن  ــم در همی ــاز ه ــا ب ــرده ام ــم ک ــوردی را ک ــت هوان صنع
شــرایط می بینیــم کــه برخــی ایرالین هــای خصوصــی کــه 
اســتراتژی مناســبی بــرای توســعه بــازار دارنــد، توانســته اند 

بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
وی یکــی از مشــکالت اصلــی صنعــت هوانــوردی را زیــان 
انباشــته ایرالین هــا دانســت و ادامــه داد: ایرالین هــای شــبه 
ــت  ــات مدیری ــکل ثب ــا مش ــی ب ــبه حاکمیت ــا ش ــی ی دولت
ــا تغییــرات سیاســی،  ــه رو هســتند و ب و نبــود ســاختار روب

ــران آن هــم تغییــر می کننــد. ناگهــان همــه مدی
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اما و اگرهای بازگشت لوازم خانگی خارجی به ایران 
طی روزهای گذشته در مورد بازگشت یا عدم بازگشت 
شرکت های لوازم خانگی خارجی به کشور بحث هایی مطرح 
شده، اما فعاالن صنعت تاکید دارند نباید بازار کشور را دو 

دستی تقدیم برندهای خارجی کرد.
مذاکرات وین در جریان است و برخی معتقدند ممکن است 
بخشی از تحریم ها و محدودیت هایی که طی سال های گذشته 
علیه کشورمان ایجاد شده بود را از میان بردارد که در این بین 
شاید بتوان گفت بازگشت شرکت هایی همچون سامسونگ، ال 
جی و … که به تبعیت از تحریم های آمریکا از کشور خارج شده 

بودند، محتمل خواهد بود.
مسئوالن  میان  را  متفاوتی  واکنش های  احتمال،  این 
برانگیخته است؛ سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل 
کشور اخیراً با تاکید بر اینکه اجازه بازگشت به این شرکت ها 
نخواهیم داد، گفته است: »این دو شرکت )سامسونگ و ال جی( 
در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند؛ در حوزه قضائی 
اجازه نمی دهیم این نوع شرکت ها بخواهند به کشور بازگردند 
و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود 

نخواهد داشت.«
معاون  نیارکی،  صادقی  مهدی  ماجرا  دیگر  طرف  در  اما 
امور صنایع وزیر صمت که به نظر می رسد موافق بازگشت 
شرکت های خارجی است، می گوید: »ما در وزارت صمت و در 
سیاست های کالن دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان 
برندهای کره ای لوازم خانگی را نشدنی می دانیم. باید آنها در 
کشور سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را 
جبران کنند. حتماً حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم 

داشت و از برندهای ملی پشتیبانی خواهیم کرد.«
ناگفته پیداست که در زمان فعالیت این برندهای کره ای 
در ایران، به دلیل ضعف سیاست گذاری دستگاه های متولی، 
متأسفانه صنعت لوازم خانگی داخلی مجالی برای نفس کشیدن 
نداشت و علیرغم اینکه این برندهای کره ای مکلف بودند اقدام 
به تولید در داخل ایران کنند، عموماً با دور زدن مقررات، عماًل 
اقدام به واردات محصوالت نهایی می کردند. اما طی دو سال 
گذشته با خروج این شرکت ها از ایران، حدود ۱۵۰ شرکت 
داخلی تولیدکننده لوازم خانگی مجال رشد پیدا کردند و با 
توسعه خطوط تولید و افزایش اشتغال زایی، توانستند به سرعت 
جای خالی این برندها در بازار داخل را پر کنند. این افزایش 
تولید داخلی، سال گذشته بسیار چشمگیر بود و تولیدکنندگان 
داخلی با افزایش سرمایه گذاری توانستند رکوردی تازه در این 

زمینه به ثبت برسانند.
موضوعی که با زمزمه دو باره بازگشت برندهای کره ای به 

بازار ایران، در معرض تهدید قرار گرفته است.

  بازار را نباید دودستی تقدیم برندهای کره ای کنيم
لوازم  انجمن صنایع  ارتباط، عباس هاشمی دبیر  این  در 
داشت:  اظهار  مهر،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  ایران  خانگی 
برقراری تعامالت و ارتباط سازنده با دنیا اجتناب ناپذیر است. 
نمی توان گفت که دور کشور دیوار بکشیم و با هیچ شرکت 
و کشور خارجی ارتباط برقرار نکنیم زیرا این مساله موجب 
می شود از نظر تکنولوژی از دنیا عقب بمانیم؛ شاید بتوان از 
نظر کمی تولید داخل را ارتقا داد اما از نظر بهبود کیفی نیاز به 

تعامل با دنیا داریم.
هاشمی گفت: زمانی که شرکت های خارجی در ایران حضور 
داشتند، وزارت صمت سیاست هایی را برای حضور مؤثرتر این 
شرکت ها در کشور ابالغ کرد اما در زمان اجرای این سیاست ها، 

تحریم ها تشدید و این شرکت ها از کشور خارج شدند.
وی افزود: از جمله سیاست های ابالغی می توان به استقرار 
بخش دانش بنیان، تحقیق و نوآوری و R&D شرکت های 
خارجی در ایران، فراهم کردن زمینه برای صادرات محصوالت 
تولید شده با برند آنها، ورود قطعه سازان داخلی به شبکه تأمین 

قطعات آنها و دادن قالب های به روز محصوالت به قطعه سازان 
داخلی اشاره کرد. این سیاست ها نه تنها منجر به ارتقای بومی 
سازی حداکثری در کشور می شد بلکه بازارهای هدف صادراتی 
را نیز گسترش می داد که همانطور که گفته شد پیش از اجرای 
این سیاست ها، این شرکت ها تحت تأثیر تشدید تحریم های 

آمریکا، از کشورمان خارج شدند.
هاشمی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در غیاب این 
شرکت ها، علی رغم همه مشکالتی که کشور داشت، صنعت 
لوازم خانگی داخلی توانسته به نوعی به یک سری پیشرفت 
دست پیدا کند که البته هنوز با محصوالت تکنولوژیک برتر 
دنیا فاصله داریم؛ اما به هر حال در قطعات، بومی سازی خوبی 

انجام شده است.

  شرکت های خارجی ملزم به سرمایه گذاری در 
کشور شوند /   سرمایه گذاری 3 ميليارد دالری بوش در 

ترکيه

بازگشت  برای  باید  لغو تحریم،  ادامه داد: در صورت  وی 
شرکت های خارجی الزاماتی را در نظر بگیریم و برای آن یک 
برنامه مشروط و هوشمندانه طراحی کنیم تا از این طریق بازار 
کشور را دودستی تقدیم برندهای معروف نکنیم چراکه در این 
صورت، زحماتی که در این مدت برندهای داخلی و قطعه سازان 

کشور کشیده اند آسیب می بیند.
هاشمی با تاکید بر اینکه باید مطابق با سیاست های کالن 
اقتصادی کشور پیش برویم و به صورت مشروط از تعامالت 
استقبال کنیم، گفت: یکی از مهم ترین الزاماتی که باید مدنظر 
قرار دهیم لزوم سرمایه گذاری برندهای خارجی در کشور است. 
البته این موضوع مستلزم فراهم کردن زمینه و استانداردهایی 
است که در همه جای دنیا رعایت می شود، چراکه سرمایه گذار 
برای سرمایه گذاری ریسک را نمی پذیرد و باید فضا کامالً فراهم 
باشد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: شرکت آلمانی 
بوش در کشور ترکیه ۳ میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم 
انجام داده است؛ این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذار 
برای سرمایه گذاری شرایط را می سنجد و در صورت وجود 

فضای نامناسب اقدام به سرمایه گذاری نمی کند.

  الزام شرکت های خارجی به توسعه صنعت قطعه 
سازی و آموزش

وی افزود: عالوه بر آن، باید الزاماتی در نظر گرفته شود که 
توسعه صنعت قطعه سازی، R&D، آموزش های مارکتینگ، 
سطوح  به  مربوط  آموزش های  حتی  و  تولیدی  آموزش های 
مدیریتی به صورت پایدار در قرارداد با خارجی ها گنجانده شود.

هاشمی تاکید کرد: همچنین این شرکت ها باید در تحقیق و 
توسعه و دادن قالب های مختلف و به روز نیز اقدام کنند تا تولید 
داخل صادرات محور شود و بازارهای هدف صادراتی گسترش 

یابند.

  عدم ارتباط با دنيا، فقط به رشد کّمی توليد کمک 
می کند

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص اینکه 
ورود شرکت های خارجی، به تولیدکنندگان آسیب می زند 
یا خیر، تصریح کرد: در زمان غیبت شرکت های خارجی، 
تولیدکنندگان داخلی به دلیل پر کردن سهم بازار و خالئی 
که ایجاد شده بود، به لحاظ کمی و افزایش تولید پیشرفت 

داشتند که امری طبیعی بود اما از نظر کیفی هنوز با دنیا 
فاصله داریم.

وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که تولید صرف کفایت 
نمی کند و باید به دنبال تولید و توسعه پایدار محصوالت باشیم تا 
مصرف کننده تمایل به خرید داشته باشد. نکته مهم این است که 
اگر تعامالت نباشد، تولیدکننده در درازمدت آسیب می بیند چراکه 
تولیدکننده به زعم خود می بیند که به همه چیز دست یافته اما از 
آن طرف تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری 

حرکت می کند.
هاشمی تاکید کرد: باید مطابق با شرایط کشور با خارجی ها 
قرارداد منعقد کنیم زیرا این ارتباط کمک می کند که تولیدکننده 

داخلی خود را ارتقا دهد و رشد پایداری را نصیب کشور کند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: اینکه بگوییم 
به هیچ وجه نباید ارتباط برقرار کنیم درست نیست؛ شاهد 
این موضوع نیز صنعت خودروسازی کشور است. آیا با وجود 
انحصاری که در این صنعت ایجاد شد، پیشرفت قابل مالحظه ای 
را شاهد بودیم؟ وی افزود: تعامالت سازنده، هوشمندانه و مثبت 
مطابق با شرایط و مصالح مردم و کشور باید طراحی شود چراکه 
و زحمات  برسیم  مثبتی  نتایج  به  این صورت می توانیم  در 

تولیدکننده داخلی نیز آسیب نبیند.
سميه رسولی
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گزارش ویژه ...

واشنگتن تحریم های ایران را لغو خواهد کرد؟
اظهارنظرهای اعضای کابینه  بایدن و توصیه های پرشمار 
لغو  که  می دهد  نشان  آمریکا  در  تصمیم ساز  فکری  محافل 
تحریم های بانک مرکزی ونهادهای مهم کشورمان در دستور 

کار دولت بایدن قرار ندارد.
سال  چهار  در  ترامپ  دونالد  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ریاست خود بر کاخ سفید، در قالب کارزاری موسوم به »فشار 
حداکثری«، به طرز بی سابقه ای بر تحریم های ایران افزود. یکی 
از اقدامات مهم وی در این دوره، تحریم مجدد برخی نهادها 
ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اما این بار ذیل 

عنوان »تروریسم« بود.

بر خالف  بایدن،  نشان می دهد که دولت  شواهد متعدد 
گفته ها و وعده های اعالمی خود، در صدد ادامه همان سیاست 
فشار حداکثری ترامپ است. دولت جدید آمریکا به خصوص 
روی حفظ تحریم های ذیل عنوان تروریسم، تأکید ویژه ای دارد.

تحریم های  درباره  آمریکا  وزیر خارجه  بلینکن«  »آنتونی 
با  »مبازره  عنوان  ذیل  تحریم های  به خصوص  غیرهسته ای، 
تروریسم« آمریکا علیه ایران گفت: »ما تحریم های غیرهسته ای 
را به عنوان اهرمی برای بدرفتاری های ایران در سایر موضوعات 

)غیرهسته ای( حفظ کرده و ادامه خواهیم داد «.)۱(
و ی همچنین در جلسه رأی اعتماد کنگره ی آمریکا در 
پاسخ به این سوال که »آیا به نظر شما برداشتن تحریم های 
تروریستی که در حال حاضر علیه بانک مرکزی، شرکت ملی 
نفت، بخش مالی و بخش انرژی ایران اعمال شده است، در 
راستای منافع ملی آمریکاست؟« این گونه پاسخ داد: »خیر. 
من فکر می کنم هیچ چیزی نمی تواند مانع این شود که ما هر 
کار ممکن، ازجمله هر تحریم ممکن را برای حمایت ایران از 

تروریسم در نظر بگیریم «.)۲(
اخیراً »وندی شرمن« نیز در جلسه رأی اعتماد خود در 
کنگره، روی همین موضوع تأکید کرد. شرمن در پاسخ به این 
سوال که »آیا به حفظ تحریم های بانک مرکزی ایران متعهد 
از  که  دهم  انجام  کاری  نمی خواهم  »من  گفت:  هستید؟« 
پشتیبانی بی نظیر سپاه از بی ثباتی در منطقه حمایت کند و ما و 

شرکای ما را در معرض خطر قرار دهد«. )۳(
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی 
مدعی شده است که دولت بایدن آماده است اقداماتی را برای 
بازگشت به توافق هسته ای بردارد و برای این منظور »تحریم 

های مرتبط با هسته ای« را لغو کند. )۴(
عبارت »تحریم های مرتبط با هسته ای« در مذاکرات برجام 
هم به کار برده شد و منظور آمریکایی ها از این عبارت این است 
که تحریم های دیگری به بهانه های مختلف از جمله حمایت 
از تروریسم وجود دارد که مسئله آنها از بحث هسته ای ایران 

جداست.
برداشتن  قصد  آمریکا  که  می دهد  نشان  اظهارات  این 
تحریم های مهمی نظیر تحریم بانک مرکزی را ندارد. اساساً 

می توان گفت که به دالیل فنی، اختیار لغو آن دسته از تحریم ها 
که ذیل قانون کاتسا تعریف شده اند، با دولت آمریکا نیست.

  مانعی به نام کنگره و قانون کاتسا
به طور مشخص، فرایند لغو آن دسته از تحریم ها که بر مبنای 
فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ )مبارزه با تروریسم( اعمال شده اند، کمی 
پیچیده تر است. در بخش ۱۰۵ قانون کاتسا )۵(، کنگره دولت 
آمریکا را موظف کرده است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم شناسایی کرده و ذیل 
تحریم های دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ قرار دهد. همچنین براساس 

این قانون، دولت موظف شده است که این کار را برای تمام 
نهادها، دفاتر، وابسته ها و... سپاه نیز انجام دهد.

»بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران«، »شرکت ملی نفت 
ایران«، »شرکت ملی نفت کش ایران« و »صندوق توسعه ی ملی 
ایران« چند نمونه بسیار مهم از نهادهایی هستند که به بهانه 
مبارزه با تروریسم و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم 
شده اند )۶(. مسئله تحریم های تروریستی این است که بسیار 
شدیدتر از تحریم های دیگر آمریکا عمل می کنند و حتی نهادی 
که تحت این نوع تحریم قرار بگیرد، در تراکنش بشردوستانه 
نیز نمی تواند نقش داشته باشد. به همین جهت باقی ماندن 
تحریم های غیر مرتبط با هسته ای مانع از بهره مندی ایران از 

مزایای برجام حتی در یک سطح حداقلی خواهد شد.

  توصيه های محافل فکری
کارشناسان محافل فکری آمریکا، به خصوص آن هایی که 
نسبت چندانی با سیاست های اعالمی دولت بایدن ندارند )۷(، 
بارها درباره این موضوع قلم فرسایی کرده و تالش کرده اند تا 
حساسیت کنگره نسبت به رفع تحریم های تروریستی علیه 

ایران را باال نگه دارند.
»بنیاد دفاع از دموکراسی ها« )اف. دی. دی( در یادداشتی 
درباره لزوم دفاع بایدن و کنگره از تحریم های تروریستی علیه 
ایران، می نویسد: »کنگره باید این پیام فراجناحی را به دولت 
بایدن ارسال کند که فارغ از موضع مشارکت کنندگان در برجام، 
اکثریت قاطع کنگره موافق این هستند که هیچ گونه تخفیف در 
تحریم های تروریستی به ایران داده نشود. این سیاست همچنین 
هم راستا با سخنان بلینکن در جلسه استماع کنگره و اظهارات 

گذشته وی است «.)۸(
یادداشت،  این  از  پس  ماه  یک  صهیونیستی  البی  این 
نباید  بایدن  با عنوان »دولت  مقاله ای دیگر در همین راستا 
منتشر  شود«،  قائل  تحریمی  تخفیف  تروریسم،  حوزه  در 
و در آن، به خصوص روی لزوم ادامه تحریم تروریستی بانک 
مرکزی ایرانتأکید کرد: »دولت جدید و حامیان آن باید در برابر 
فشارها ]برای رفع تحریم های تروریستی ایران[ مقاومت کرده 
و تحریم های تروریستی آمریکا، به خصوص تحریم تروریستی 

بانک مرکزی ایران را حفظ کنند .«)۹(
»کنث کاتزمن« در مقاله ای که شورای آتالنتیک آن را منتشر 
کرد، ضمن تحلیل تحریم های تروریستی آمریکا علیه ایران، این 
دسته از تحریم ها را بخشی کوچک و ناکافی از اقدامات آمریکا 
برای مهار ایران می داند و می نویسد: »بحث گسترده تر می تواند 
حول محور این سوال شکل بگیرد که آیا سیاست آمریکا در قبال 
ایران مبنی بر اعمال باریکه ای از تحریم های مبارزه با تروریسم، 
برای غلبه بر راهبرد پیچیده ایران در راستای دستیابی به نفوذ 

در خاورمیانه کافی است یا خیر«. )۱۰(

  تصویر بزرگ تحریم ها
اظهارنظرهای اعضای کابینه بایدن و توصیه های پرشمار 
لغو  که  می دهد  نشان  آمریکا  در  تصمیم ساز  فکری  محافل 
تحریم های تروریستی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
برخی دیگر از نهادهای مهم کشور، در دستور کار دولت بایدن 

قرار ندارد.
به خصوص، وجود قانون کاتسا، اختیار هرگونه تصمیم گیری 
درباره تحریم های تروریستی آمریکا را تا حد زیادی به کنگره 
تفویض کرده است و دست دولت برای لغو این دسته از تحریم ها 

چندان باز نیست.
باید در نظر گرفت که  را هم  این مسئله  از طرف دیگر 
آمریکا در حال خروج نظامی از آسیای غربی با هدف تمرکز بر 
روی چین و روسیه است. این اتفاق تأثیر مثبت بر روی فشار 
تحریمی علیه ایران خواهد داشت. تضعیف حضور نظامی آمریکا 
در منطقه، پشتوانه سخت افزاری اعمال تحریم را متزلزل خواهد 
کرد؛ از این جهت می توان گفت که آمریکا نمی تواند این فشار 
تحریمی را تا مدت زیادی نگه دارد و به همین دلیل نیاز دارد 
این مسئله را به عنوان یک امتیاز به ایران بفروشد و در ازای آن 
در حوزه موشکی و منطقه ای از ایران امتیاز بگیرد. به همین 
دلیل است که البی هایی مانند FDD تالش می کنند کنگره 

را در راستای عدم برداشتن تحریم های تروریستی قانع کنند.
مسئله دیگر زمان است. وضعیت تجارت خارجی ایران رو 
به بهبود است و طبق اعالم رویترز، فروش نفت ایران در سال 
گذشته افزایش چشمگیر داشته است. هم چنین فعالیت های 
هسته ای، موشکی و منطقه ای ایران رو به جلو و روند پیشرفت 
آن مثبت است. این موارد به روشنی نشان می دهد که گذشت 
زمان به نفع ایران است و در صورت عجله نکردن، ایران می تواند 

امتیازهای قابل توجهی از آمریکا بگیرید.
با توجه به موارد مطرح شده در باال ایران باید لغو تمامی 
تحریم ها را مطالبه کند و هم چنین بازه زمانی مناسبی را برای 
راستی آزمایی لغو این تحریم ها در نظر بگیرد. در راستی آزمایی 
نیز نباید عجله کرد چرا که یکی از مسائل تضمین کننده توافق 
که  زمانی  تا  مقابل  طرف  قطعاً  است.  راستی آزمایی  همین 
راستی آزمایی ایران به انتها نرسیده است، از کارشکنی خودداری 
می کند. عالوه بر مدت زمان مورد نیاز برای تسویه تراکنش های 
بانکی و فروش نفت که طبق اظهار نظر کارشناسان حداقل 
۳ ماه تا ۶ ماه می باشد، پارامتر اعتماد شرکت های خارجی را 
نیز باید در نظر گرفت. بازه زمانی مناسب برای اینکه اعتماد 
شرکت های خارجی جلب شود بایستی حداقل شش ماه باشد؛ 
زمانی که دولت ترامپ تصمیم به خروج از برجام گرفت، ۶ 
ماه به شرکت ها فرصت داد که حساب خود را با طرف ایرانی 
تسویه کنند و از ایران خارج شوند. بنابراین زمان ۶ ماه برای 
نظر می رسد. عدم  به  و منطقی  معقول  زمان  راستی آزمایی 
تخطی تیم مذاکره از سیاست قطعی در لغو تمامی تحریم ها و 
راستی آزمایی آنها می تواند نتایج امیدوارکننده ای را برای کشور 
به همراه داشته باشد. اما در صورت کوتاه آمدن از این سیاست، 

سیاست تحریمی ایاالت متحده هم چنان ادامه خواهد داشت.
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کشاورزان زیر بار سونامی پیاز کمر خم کردند!
ســناریوی مــازاد تولیــد صیفی جــات، در ســایه بی تفاوتــی 
مســئوالن، انــگار قــرار اســت هــر ســال تکــرار و کشــاورزان 
زیــادی، زیــر بــار ایــن ســونامی کمرشــان خــم و تولیدشــان 

نابــود شــود.
تقریبــاً هــر ســال، در فصــل برداشــت صیفی جات شــاهد 
تکــرار ســناریویی هســتیم کــه گویــا قــرار نیســت اقدامــی 
ــا  ــرای اصــالح آن صــورت بگیــرد. تولیــد مــازاد، فقــدان ی ب
از دســت رفتــن بازارهــای صادراتــی، ضعــف صنایــع تبدیلــی 
و تکمیلــی، ضعــف سیســتم ســردخانه و انبــارداری و در آخر 
از بیــن رفتــن محصــول کشــاورزان و زیــان ســنگین آنهــا و 
کاهــش تولیــد محصــول در ســال بعــد، آفــت بزرگــی اســت 
کــه مســئوالن بخــش کشــاورزی تاکنــون نتوانســته اند بــرای 

ــند. آن تدبیری بیاندیش
هــر ســال شــاهد هســتیم کــه تولیــد یــک محصــول 
ــه  ــد و قیمــت آن ب ــش می یاب ــه شــدت افزای در کشــور ب
ــرای  ــت آن ب ــی برداش ــه حت ــد ک ــت می کن ــدازه ای اف ان
ــت،  ــدی کش ــت و در دور بع ــه نیس ــه صرف ــاورزان ب کش
ــد آن محصــول را  ــان، تولی ــرار زی ــرس تک کشــاورزان از ت
ــود  ــه و صع ــود عرض ــا کمب ــازار ب ــد و ب ــش می دهن کاه
ــه مصــرف کننــدگان مواجــه می شــود.  قیمــت و فشــار ب
در ایــن میــان ضعــف سیاســت های تجــاری بخــش 
کشــاورزی نیــز هــر از گاهــی باعــث ممنوعیــت صــادرات 
ــی روی زمیــن  و زمیــن گیــر شــدن تولیــد انبــوه صادرات
کشــاورزان و زیــان آنهــا می شــود. امســال نیــز ایــن اتفــاق 
بــرای برخــی صیفی جــات از جملــه پیــاز رخ داده و باعــث 
گرفتــاری بســیاری از تولیدکننــدگان شــده اســت. امســال 
نیــز بــا ایــن ســناریوی تکــراری مواجــه هســتیم و هــر روز 
ــازی  ــای مج ــانه ها و فض ــادی در رس ــر زی ــم و تصاوی فیل
ــود را دور  ــول خ ــاورزان محص ــه کش ــود ک ــر می ش منتش
ــأن  ــترنج ش ــودی دس ــاالن، ناب ــد و ســرگردان و ن می ریزن

ــد. ــا می کنن را تماش
در همیــن زمینــه محمدعلــی پیراســته، رئیــس هیئــت 
مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی جنــوب 
ــا اشــاره بــه تولیــد  کرمــان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، ب
ــد  ــت خری ــت: قیم ــان، گف ــوب کرم ــه جن ــاز در منطق پی
ــا هزینــه تمــام شــده تولیــد آن نیــز برابــری  پیــاز حتــی ب
نمی کنــد بــه عنــوان مثــال پیــاز ســفید تــوری زده مینــروا 

ــود. ــه ش ــان فروخت ــران ۲,۰۰۰ توم در ته
وی اضافــه کــرد: هزینــه حمــل بــار تــا تهــران بیــش از 
ــرای هــر کیلوگــرم محصــول اســت ضمــن  ــان ب هــزار توم
اینکــه در پیــک برداشــت بــار جنــوب کرمــان اصــالً کامیــون 

ــود ــت نمی ش یاف
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول در هــر کامیــون ۱۰ تنــی 

تنهــا یــک میلیــون تومــان بــرای کشــاورزان باقــی مانــد.
ــذر و ســایر نهاده هــای  ــی ب ــه گران ــا اشــاره ب پیراســته ب
تولیــد، گفــت: نــرخ اجــاره زمیــن مرغــوب بیــن ۴۰ تــا ۴۵ 
ــز  میلیــون تومــان و هزینــه کاشــت، داشــت و برداشــت نی

بیــش از ۴۰ میلیــون تومــان اســت.

ــنامه  ــک بخش ــا ی ــوان ب ــاورزان را نمی ت   کش
قانــع کــرد

ــوی  ــده از س ــرح ش ــث مط ــه مباح ــش ب وی در واکن
برخــی مســئوالن مبنــی بــر اینکــه برنامــه الگــوی کشــت به 
کشــاورزان منطقــه ارائــه شــده امــا کشــاورزان آن را رعایــت 
ــئله  ــن مس ــا ای ــال ب ــر س ــا ه ــرد: م ــح ک ــد، تصری نکرده ان
مواجــه هســتیم نکتــه اینجاســت کــه نمی تــوان کشــاورزان 
منطقــه را بــا ابــالغ یــک بخشــنامه بــه تغییــر الگوی کشــت 
ــه  ــاخت هایی دارد ک ــه زیرس ــاز ب ــن کار نی ــرد ای ــع ک قان

هیچکــدام از آنهــا فراهــم نیســت.
ــا  ــان ب ــوب کرم ــه جن ــرد: منطق ــح ک ــته تصری پیراس
داشــتن ۳۰۰ هــزار هکتــار ســطح زیرکشــت و ۴.۵ میلیــون 
تولیــد می توانــد بــه افزایــش تولیــد در کشــور کمــک کنــد 
ــد  ــاق می افت ــه اتف ــن زمین ــه در ای ــی ک ــا بی خردی های ام
ــته  ــال گذش ــال س ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوار می کن کار را دش
ــادرات  ــیر ص ــته مس ــالیان گذش ــی س ــردان ط ــر دولتم اگ
ــن  ــد در حــال حاضــر شــاهد چنی ــوار می کردن ــاز را هم پی

ــم. ــه نبودی ــی در منطق مصیبت های
ــن فعــال بخــش خصوصــی گفــت: منطقــه جیرفــت  ای
ــار،  ــا جنــوب کرمــان در تولیــد ســه محصــول خی کهــن ی
ســیب زمینی طــرح اســتمرار و پیاز مقــام اول کشــور را دارد.

ــال در  ــورد امس ــن رک ــفانه همی ــت: متأس ــته گف پیراس
ــان  ــرر و زی ــث ض ــت کالن باع ــی مدیری ــدم آگاه ــار ع کن

ــت. ــده اس ــدگان ش تولیدکنن
وی تاکیــد کــرد: در بحــث الگــوی کشــت امســال ۳۰ در 
صــد کمتــر از میــزان تعییــن شــده گوجــه فرنگــی کشــت 
ــرای کشــاورزان فاجعــه ســاز  شــده چــون ســال گذشــته ب
ــا ایــن حــال امســال هــم فاجعــه ای دیگــر در  ــود ب شــده ب

راه اســت.

ــش از 140  ــار بي ــر هکت ــد در ه ــه تولي   هزین
ــت! ــون اس ميلي

ایــن مقــام مســئول گفــت: هزینــه اجــاره زمیــن، بــذر، 
ــارچ کــش، وجیــن،  ــور، کاشــت، داشــت، برداشــت، ق تراکت
کارگــری، تــوری و ... بــرای هــر هکتــار بیــش از ۱۴۰ میلیون 

ــود. ــان می ش توم
ــه  ــکا علی ــای آمری ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــع آن  ــه تب ــت دالر و ب ــری قیم ــه براب ــش س ــران و افزای ای
ــذر(،  ــم، ب ــود، س ــاورزی )ک ــای کش ــت نهاده ــش قیم افزای
ادوات، کارگــر، کارتــن ســبد و غیــره، هزینــه تولیــد افزایــش 

ــت. ــته اس ــام آوری داش سرس
پیراســته ادامــه داد: همچنیــن عــدم کار کارشناســی در 
صــادرات، عــدم حمایــت از کشــاورز، شــیوع کرونــا، تعطیلــی 
رســتوران ها، تاالرهــا و مراســم مذهبــی و هزینه بــاالی حمل 
و نقــل، گرفتاری هــای زیــادی را بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد 

کــرده اســت.

  سونامی پياز کشاورزان را می برد
ــترده  ــی گس ــار دالل ــات در کن ــن اتفاق ــزود: ای وی اف
ــان از  ــا کشــاورزان جنــوب کرم ــه باعــث شــده ت در منطق
ــکاری  ــریع تر راه ــه س ــر هرچ ــوند و اگ ــاقط ش ــتی س هس
بــرای آن اندیشــه نشــود پیامــدش نامشــخص خواهــد بــود 
و ایــن ســونامی ســنگین کشــاورزان را نابــود خواهــد کــرد.

ــودن مســئوالن  ــان، منفعــل ب ــن می ــب در ای ــه جال نکت
اســت کــه مشــخص نیســت چــه زمانــی قــرار اســت اقدامــی 
بــرای ســاماندهی وضــع موجــود انجــام دهنــد، همــه ســاله 
ــی و گوجــه  ــاز، ســیب زمین ــود پی ــا کمب ــد و ی ــازاد تولی م
ــه  ــت و هم ــور ماس ــکالت کش ــی ترین مش ــی از اساس فرنگ
ــرای حــل ایــن مشــکل  ــت هیــچ اقدامــی ب ســاله نیــز دول
نمی کنــد و تنهــا اقــدام آنــان خریــد توافقــی ایــن محصوالت 

ــازل از کشــاورزان اســت. ــای ن ــا قیمت ه ب

  اجرای الگوی کشت به کجا رسيد؟
همچنیــن اجــرای طــرح الگــوی کشــت کــه بــه اعتقــاد 
ــع  ــاماندهی وض ــه س ــد ب ــان می توان ــیاری از کارشناس بس
موجــود کمــک کنــد، در هالــه ای از ابهــام باقــی مانده اســت. 
ــای  ــن وعده ه ــی تری ــت از اصل ــوی کش ــرح الگ ــرای ط اج

ــه در  ــت ک ــاورزی اس ــاد کش ــر جه ــاوازی، وزی ــم خ کاظ
تاریــخ ۲۰ فروردیــن ۱۳۹۹ کــه در جلســه رأی اعتمــاد 
ــا  ــت ب ــخن می گف ــالمی س ــورای اس ــس ش ــود در مجل خ
اشــاره بــه اینکــه عــدم تناســب در تولیــد برخــی محصــوالت 
بایــد مدیریــت شــود، دلیــل ایــن نامتناســب بــودن توزیــع 
و  تولیــد  تفــاوت قیمــت در  محصــوالت کشــاورزی و 
ــش  ــی در بخ ــع اطالعات ــتم جام ــدان سیس ــه را فق عرض
ــامل  ــتم ش ــن سیس ــرد: ای ــار ک ــوان و اظه ــاورزی عن کش
ــزان  ــت، می ــر کش ــطح زی ــر س ــی نظی ــات حاکمیت اطالع
اراضــی کشــاورزی، کاداســتر بخــش کشــاورزی، هواشناســی 
کشــاورزی و ده هــا اطالعــات دیگر اســت کــه بایــد در اختیار 

ــرد. ــرار بگی ــران بخــش ق ــرداران و مدی ــره ب به
ــن  ــرای تدوی ــه ای ب ــن سیســتم زمین ــزود: ای خــاوازی اف
ــر  ــت ب ــوی کش ــه الگ ــت ک ــرزمینی اس ــش س ــند آمای س
ــود.  ــرا می ش ــی و اج ــن، طراح ــند تدوی ــن س ــاس ای اس

ــاب  ــا اصح ــود ب ــری خ ــت خب ــن در نشس وی همچنی
ــود  ــده ب ــزار ش ــال ۱۳۹۹ برگ ــاه س ــه در خردادم ــانه ک رس
عنــوان کــرد کــه برنامه الگــوی تولیــد محصوالت کشــاورزی 
تدویــن شــده اســت و از کشــت پاییــزه ابــالغ می شــود. در 
ــرانه،  ــرف س ــه مص ــوط ب ــث مرب ــام مباح ــه تم ــن برنام ای
پتانســیل های تولیــد و عرضــه و تقاضــا دیــده شــده کــه در 

ــود. ــالغ می ش ــتان ها اب ــه اس ــزه ب ــت پایی کش
ــا ۵  ــا بیــان اینکــه حــدود ۴ ت وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
ــرح  ــن ط ــر روی تدوی ــاورزی ب ــاد کش ــال در وزارت جه س
ــرح  ــن ط ــت: در ای ــت، گف ــده اس ــت کار ش ــوی کش الگ
ــه  ــود ک ــته ش ــا کاش ــی کج ــه محصول ــده چ ــخص ش مش
ــه همــت  ــن کار ب بیشــترین عملکــرد را داشــته باشــد و ای
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــاورزی ص ــاد کش ــت وزارت جه معاون

ــه  ــاد ب ــرر، وزارت جه ــای مک ــد از وعده ه   بع
نتيجــه رســيد کــه امــکان اجــرای الگوی کشــت در 

کشــور نيســت!
خــاوازی همچنیــن اذعــان کــرده بــود کــه طــرح فنــی 
در وزارت جهــاد آمــاده شــده امــا اینکــه عملیاتــی شــود بــه 
الزامــات ســنگینی نیــاز دارد و نیــاز داریم قانــون گذاری هایی 
در ایــن حــوزه صــورت بگیــرد. مــا فعــالً بــرای کشــت پاییــزه 
ــم  ــالغ می کنی ــد را اب ــوی تولی ــک الگ ــتانداری ها ی ــه اس ب
ــه طــرح الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی را  و در ادام
تکمیــل و الیحــه آن را بــه دولــت و ســپس بــه مجلــس ارائه 

می کنیــم.
وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن در تیرمــاه در مجلــس 
ــاه برنامــه  ــود کــه از مهرم شــورای اســالمی اعــالم کــرده ب
ــالغ  ــاورزی را اب ــاد کش ــدی وزارت جه ــت تولی ــوی کش الگ
ــق مجلــس شــورای اســالمی  ــم از طری ــا بتوانی ــم ت می کنی

الزامــات قانونــی آن را تأمیــن کنیــم.
بــا ایــن حــال بــا گذشــت هشــت مــاه از مهرمــاه ۱۳۹۹ 
ــئوالن  ــت و مس ــرح نیس ــن ط ــرای ای ــری از اج ــوز خب هن
وزارت جهــاد کشــاورزی بعــد از وعده هــای مکــرر؛ بــه تازگــی 
متوجــه شــده اند کــه زیرســاخت های طــرح در کشــور 

آمــاده نیســت.
ــود در  ــر خ ــار نظ ــن اظه ــه در تازه تری ــن وزارت خان ای
ایــن زمینــه اعــالم کــرده اســت: در شــرایط ویــژه اقتصــادی 
کشــور و تحریم هــای اعمال شــده، روابــط بین الملــل حتــی 
ــراز و  ــار ف ــایه دچ ــورهای همس ــاری و کش ــرکای تج ــا ش ب
ــرای  ــکان اج ــه ام ــوده ک ــار ب ــل انتظ ــر قاب ــیب های غی نش
الگــوی کشــت بهینــه را دچــار چالش هــای جــدی نمــوده 

اســت!
زهرا مهدوی
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تنگی مجرای نخاع؛ عالئم، دالیل، تشخیص و درمان
گزارش تحليلی ...

 تنگــی مجــرای نخــاع عمــوال بــه واســطه آرتریــت رخ 
مــی دهــد کــه موجــب باریــک شــدن فضــای بیــن مهــره 

هــا و زیــر فشــار قــرار گرفتــن نخــاع مــی شــود.
تنگــی مجــرای نخــاع شــرایطی اســت کــه بــه واســطه 
ــر  ــرات و زی ــتون فق ــاع در س ــرای نخ ــدن مج ــک ش باری

ــرار گرفتــن نخــاع رخ مــی دهــد. فشــار ق

 ســتون فقــرات انســان در حفــظ وضــع اندامــی و 
ــک  ــرات از ی ــی دارد. ســتون فق ــش مهم ــا نق ــداری م پای
ردیــف از اســتخوان هــا بــه نــام مهــره کــه تــا گــردن بــاال 
مــی رونــد، تشــکیل شــده اســت. در واقــع ایــن بخــش از 
بــدن هماننــد ســتونی عمــل مــی کنــد کــه امــکان صــاف 
ــد. ــی ده ــه انســان م نشســتن، چرخــش و پیچــش را ب

ســتون فقــرات بخشــی بســیار حســاس از بــدن انســان 
اســت زیــرا اعصــاب از بیــن مهــره هــا عبــور کــرده و امکان 
ارســال ســیگنال هــا بــه مغــز و دیگــر قســمت هــای بــدن 
را فراهــم مــی کننــد. اســتخوان و بافــت هــای اطــراف از 
ایــن اعصــاب محافطــت مــی کننــد. اگــر آنهــا صدمــه دیده 
ــرایط  ــن ش ــوند، ای ــص ش ــار نق ــی دچ ــر طریق ــه ه ــا ب ی
ــی ماننــد راه رفتــن، تعــادل، و  ــر عملکردهای ــد ب مــی توان

احســاس اثرگــذار باشــد.
ــت  ــطه آرتری ــه واس ــوال ب ــاع معم ــرای نخ ــی مج تنگ
ــن  ــای بی ــدن فض ــک ش ــب باری ــه موج ــد ک ــی ده رخ م
ــی شــود.  ــن نخــاع م ــرار گرفت ــر فشــار ق ــا و زی ــره ه مه
ــر  ــد در ه ــی توان ــوده و م ــد معمــوال تدریجــی ب ــن رون ای
جایــی از ســتون فقــرات رخ دهــد. تنگــی مجــرای نخــاع 
مــی توانــد اعصــاب را زیــر فشــار قــرار داده و موجــب بــروز 

ــم دیگــر شــود. عالئ

  انواع تنگی مجرای نخاع
ــف از تنگــی مجــرای نخــاع وجــود دارد  ــوع مختل دو ن
کــه شــامل تنگــی مجــرای نخــاع گردنــی و تنگــی مجــرای 
نخــاع کمــری مــی شــوند. ایــن دو نــوع بــر اســاس مــکان 
شــکل گیــری در ســتون فقــرات دســته بنــدی شــده و این 
امــکان وجــود دارد کــه یــک فــرد بــه بیــش از یــک نــوع 

مبتــال باشــد.
تنگــی مجــرای نخــاع گردنــی زمانــی رخ مــی دهــد که 
ــردن شــکل  ــرات در گ ــک شــدن مجــرای ســتون فق باری

ــری  ــاع کم ــرای نخ ــی مج ــه تنگ ــرایطی ک ــرد، در ش بگی
ــری  ــاع کم ــرای نخ ــی مج ــد. تنگ ــی ده ــر رخ م در کم

ــت. ــاع اس ــرای نخ ــی مج ــکل تنگ ــایع ترین ش ش

  عالئم تنگی مجرای نخاع گردنی
ــه شــدت آن  ــم ناشــی از تنگــی مجــرای نخــاع ب عالئ

ــن  ــواهد ای ــد، ش ــی باش ــی حداقل ــر تنگ بســتگی دارد. اگ
شــرایط در یــک اســکن ام آرآی یــا ســی تی اســکن دیــده 
خواهــد شــد، در شــرایطی کــه ممکــن اســت هیــچ نشــانه 
ــه  ــم ب ــر، عالئ ــوارد دیگ ــد. در م ــته نباش ــود نداش ای وج
ــاب  ــکان و اعص ــه م ــه ب ــا توج ــه و ب ــکل گرفت ــج ش تدری

ــود. ــد ب ــاوت خواهن ــه، متف ــرار گرفت ــر ق تحــت تاثی
ــی  ــا عالئم ــب ب ــی اغل ــاع گردن ــرای نخ ــی مج در تنگ
ــا  ــدن ی ــوزن ش ــوزن س ــاس س ــی، احس ــی حس ــد ب مانن
ــرد  ــویم. ف ــی ش ــه م ــا مواج ــا و پاه ــت ه ــف در دس ضع
ممکــن اســت بــه واســطه ناتوانــی در حفــظ درســت تعادل 
ــا مشــکالتی در راه رفتــن نیــز مواجــه شــود. از آنجایــی  ب
کــه تنگــی در ناحیــه گــردن رخ داده اســت، اغلــب موجــب 
ــی  ــدید، تنگ ــوارد ش ــد. در م ــد ش ــز خواه ــردن درد نی گ
ــرد  ــالل در عملک ــب اخت ــد موج ــی توان ــی م ــاع گردن نخ
مثانــه یــا روده شــده و احســاس نیــاز بــه دفــع ادرار یــا بــی 

ــی داشــته باشــد. اختیــاری را در پ

  عالئم تنگی مجرای نخاع کمری
عالئــم مرتبــط بــا تنگــی مجــرای نخــاع کمــری شــامل 
ــا  ــا احســاس ســوزن ســوزن شــدن در پاه ــی حســی ی ب
مــی شــود. همچنیــن، ضعــف در پاهــا، درد یــا گرفتگــی در 
یــک یــا هــر دو پــا هنــگام ایســتادن طوالنــی مــدت یــا راه 
رفتــن کــه معمــوال هنــگام خــم شــدن بــه ســمت جلــو یــا 
نشســتن تســکین مــی یابــد از دیگــر عالئــم ایــن شــرایط 
هســتند. جــای شــگفتی نیســت کــه تنگــی مجــرای نخــاع 

کمــری موجــب کمــر درد نیــز مــی شــود.
افــراد مبتــال بــه تنگــی مجــرای نخــاع هنــگام نشســتن 
ــتادن و راه  ــا ایس ــد، ام ــی کنن ــه م ــکین درد را تجرب تس

ــاره درد همــراه اســت. ــا آغــاز دوب رفتــن ب

  دالیل تنگی مجرای نخاع

تنگــی مجــرای نخــاع مــی توانــد بــه دالیــل مختلفــی 
ــت  ــرد. دو دلیــل شــایع افزایــش ســن و آرتری شــکل بگی
هســتند. آرتریــت مــی توانــد بــه واســطه آســیب دیدگــی 
ــد  ــا، و رش ــتخوان ه ــن اس ــظ بی ــاده محاف ــروف، م غض
اســتخوان هــا شــکل بگیــرد. بــا افزایــش ســن، بدن انســان 
برخــی فرآیندهــای انحطاطــی را تجربــه مــی کنــد، و بافت 
هــا در ســتون فقــرات ممکــن اســت ضخامــت بیشــتری 
یافتــه و اســتخوان هــا بزرگ تــر شــوند کــه ایــن شــرایط 

بــه اعصــاب فشــار وارد مــی کنــد.
ــد  ــرایطی مانن ــب ش ــن موج ــش س ــن، افزای همچنی
اســتئوآرتریت )آرتــروز( و آرتریــت روماتوئیــد مــی شــود 
ــد  ــی توان ــده و م ــاب ش ــروز الته ــب ب ــر دو موج ــه ه ک
زمینــه ســاز تنگــی مجــرای نخــاع شــود. اســتئوآرتریت 
مــی توانــد بــه بــروز تغییــرات در دیســک، ضخیــم شــدن 
ــتخوانی  ــد اس ــد زوائ ــرات و رش ــتون فق ــای س ــاط ه رب
ــر نخــاع و  ــد ب ــز مــی توان ــن شــرایط نی منجــر شــود. ای

ــد. ــار وارد کن اعصــاب فش

ــی  ــد موجــب تنگ ــی توانن ــه م ــرایطی ک   ش
ــوند ــاع ش ــرای نخ مج

ــر افزایــش ســن و آرتریــت، شــرایط دیگــری  ــزون ب اف
ماننــد نقائــص ســتون فقــرات هنــگام تولــد، باریکــی نخــاع 
ــا اســکولیز،  ــه طــور طبیعــی، انحنــای ســتون فقــرات ی ب
بیمــاری پــاژه اســتخوان، کــه موجــب تخریــب غیــر عــادی 
اســتخوان و رشــد مجــدد آن مــی شــود، تومورهــای 
اســتخوانی و آکندروپــالزی کــه نوعــی کوتولگــی اســت نیز 

مــی تواننــد موجــب تنگــی مجــرای نخــاع شــوند.
ــه  ــر گون ــه ه ــوان ب ــی ت ــوه م ــل بالق ــر دالی از دیگ
آســیب دیدگــی کــه ممکــن اســت موجــب شکســتگی یــا 
التهــاب ســتون فقــرات شــود یــا بیــرون زدگــی دیســک 

اشــاره کــرد.

  عوامل خطرآفرین
برخــی عوامــل خطرآفریــن خــاص مــی تواننــد خطــر 
ابتــال بــه تنگــی مجــرای نخــاع را افزایــش دهنــد. همــان 
گونــه کــه پیشــتر اشــاره شــد، ســن و آرتریــت دو دلیــل 
اصلــی تنگــی مجــرای نخــاع هســتند. در نتیجــه، افــرادی 
ــر  ــرض خط ــد در مع ــن دارن ــال س ــش از ۵۰ س ــه بی ک

ــد. ــه ایــن شــرایط قــرار دارن ــرای ابتــال ب بیشــتری ب
ــر  ــراد جوان ت ــد در اف ــی توان ــاع م ــرای نخ ــی مج تنگ
ــرایط  ــا ش ــد، ام ــی رخ ده ــرات انحطاط ــطه تغیی ــه واس ب
دیگــر ماننــد آســیب دیدگــی، بدشــکلی مــادرزادی ســتون 
ــک بیمــاری ژنتیکــی کــه رشــد اســتخوان و  ــرات، و ی فق
ماهیچــه را در سراســر بــدن تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد 
نیــز مــی تواننــد خطــر ابتــال بــه تنگــی مجــرای نخــاع را 

افزایــش دهنــد.

  تشخيص تنگی مجرای نخاع
در برخــی مــوارد تنگــی مجــرای نخــاع موجــب هیــچ 
ــا  ــکن ام آرآی ی ــک اس ــا در ی ــود، ام ــی ش ــی نم عالمت
ــرای  ــود. ب ــی ش ــاهده م ــواهد آن مش ــکن ش ــی تی اس س
ــاره  ــش درب ــد پرس ــک چن ــرایط، پزش ــن ش ــخیص ای تش
ســابقه پزشــکی بیمــار مطــرح کــرده و تصویربــرداری پرتــو 
ــد. ــی کن ــز م ــکن را تجوی ــی تی اس ــا س ــس، ام آر آی ی اک

  درمان تنگی مجرای نخاع
چنــد روش مختلــف بــرای درمــان تنگــی مجــرای نخاع 
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وجــود دارنــد. دارو بــه عنــوان گزینــه نخســت مد نظــر قرار 
مــی گیــرد. از آنجایــی کــه کمــر و گــردن درد دو نشــانه 
ــار ممکــن اســت مصــرف آســپرین،  شــایع هســتند، بیم
اســتامینوفن، و ایبوپروفــن را بــرای تســکین کوتــاه مــدت 
درد مــد نظــر قــرار دهــد. از داروهــای دیگــر کــه ممکــن 
اســت توســط پزشــک تجویــز شــوند مــی تــوان بــه شــل 
ــرای  ــای ضــد تشــنج ب ــا داروه ــه ی ــای ماهیچ ــده ه کنن
تســکین اسپاســم هــای ماهیچــه و اعصــاب آســیب دیــده 

اشــاره کــرد.
گزینــه درمــان بعــدی تزریق کورتویکواســتروئید اســت. 
پزشــک تزریــق اســتروئیدی ماننــد پردنیــزون در کمــر یــا 
گــردن را انجــام خواهــد داد. اســتروئیدها التهــاب را کاهش 
ــه دلیــل عــوارض جانبــی،  ــا ایــن وجــود، ب مــی دهنــد. ب

تــالش مــی شــود کمتــر از آنهــا اســتفاده شــود.
از گزینــه هــای درمــان دیگــر مــی تــوان بــه داروهــای 
بــی حســی، ورزش، وســایل کمکــی ماننــد آتــل یــا والکــر 
اشــاره کــرد. در مــوارد شــدید، ممکــن اســت انجــام عمــل 
ــرای  جراحــی مــد نظــر قــرار بگیــرد. ایــن گزینــه تنهــا ب
افــرادی کــه بــا دشــواری در راه رفتــن یــا مشــکالت اجابت 
ــی شــود.  ــع ادرار مواجــه هســتند، انتخــاب م ــزاج و دف م
ــا عمــل جراحــی مرتبــط هســتند، از ایــن رو،  خطراتــی ب
ــه  ــن گزین ــاره انتخــاب بهتری ــا پزشــک خــود درب ــد ب بای

درمــان صحبــت کنیــد.

  چــه کارهایــی مــی توانيــد در خانــه انجــام 
دهيــد

بـرای کمک به بهبود شـرایط تنگی مجـرای نخاع برخی 
اقدامـات را مـی توانید در خانه انجام دهیـد. یکی از بهترین 
گزینـه هـا انجام ورزش اسـت. ایـن کار نباید با صرف فشـار 
یـا زمـان زیـاد همراه باشـد. تنهـا ۳۰ دقیقه پیـاده روی یک 

روز در میـان نیـز می تواند مفید باشـد.
همچنیــن، شــما مــی توانیــد از کمپــرس هــای ســرد 
یــا گــرم اســتفاده کنیــد. گرمــا بــه شــل شــدن ماهیچــه 
هــا کمــک مــی کنــد، در شــرایطی کــه ســرما التهــاب را 
کاهــش مــی دهــد. شــما مــی توانیــد بــا توجــه بــه ایــن 
ــن  ــت، از ای ــا رخ داده اس ــاع کج ــرای نخ ــی مج ــه تنگ ک
کمپــرس روی گــردن یــا کمــر خــود اســتفاده کنیــد. اگــر 
بــه کمپــرس دســترس نداریــد مــی توانیــد دوش آب گــرم 

را امتحــان کنیــد.
ــق  ــوب از طری ــی خ ــع اندام ــن وض ــن، تمری همچنی
صــاف ایســتادن، نشســتن روی یــک صندلــی مناســب، یــا 
ــد مفیــد  ــش ســفت مــی توان خوابیــدن روی تشــک و بال
ــد،  ــی کنی ــد م ــنگین را بلن ــیا س ــه اش ــی ک ــد. زمان باش
ــه  همــواره زانوهــای خــود را خــم کــرده و فشــار اضافــه ب

ــد. ــر خــود وارد نکنی کم

  ورزش برای تنگی مجرای نخاع
در شـرایطی کـه تنگـی مجرای نخـاع موجب کمـر درد 
و گاهـی اوقـات دشـواری در حرکـت مـی شـود، امـا انجـام 
ورزش و بـه طـور کلـی تحـرک داشـتن برای سـالمت کلی 
انسـان ضـروری اسـت. ورزش مـی توانـد انعطـاف پذیری و 
تعـادل را بهبود بخشـیده و توانایی فرد برای تحرک بیشـتر 
را افزایـش دهـد. افراد مبتال به تنگی مجـرای نخاع باید روز 
خـود را بـا انجام حرکات کششـی آغـاز کرده و چنـد بار در 

روز ایـن کار را تکـرار کنند.
ــاع ورزش  ــرای نخ ــی مج ــه تنگ ــال ب ــش از ابت ــر پی اگ
نمــی کردیــد، آغــاز ایــن فعالیــت اهمیــت دارد، امــا نبایــد 
بــه خــود فشــار وارد کنیــد. بــا چنــد دقیقــه ورزش در روز 
آغــاز کــرده و بــه تدریــج مــدت زمــان آن را بــه ۳۰ دقیقــه 
ــام ورزش  ــر انج ــانید. اگ ــه برس ــه روز در هفت در روز و س
بیــش از حــد دردنــاک اســت مــی توانیــد تمرینــات خــود 
ــام  ــن در آب انج ــرار گرفت ــد. ق ــام دهی ــتخر انج را در اس

حــرکات را تســهیل مــی کنــد.
بــرای آشــنایی بــا ورزش هــا و تمرینــات کششــی خاص 
ــر و شــکم  ــای کم ــت ماهیچــه ه ــه تقوی ــرای کمــک ب ب
بایــد بــا پزشــک یــا فیزیوتــراپ خــود مشــورت کنیــد. در 
مــوارد شــدید، ممکــن اســت اســتفاده از آتــل کمــر بــرای 

پشــتیبانی بیشــتر نیــاز باشــد.
منبع: عصر ایران

صبح از خواب بیدار می شوم. در گوشم احساس هواگرفتگی 
و سنگینی می کنم. با خودم می گویم مشکل خاصی نیست و 
می کنم  می گذرد. حس  روزی  چند  می یابد.  بهبود  مرور  به 
صداهایی که می شنوم کمتر شده است. بعد از مدتی صدای زنگی 
آزاردهنده هم به آن اضافه می شود. وضوح صداهای محیط هر 
روز کمتر و آزاردهنده تر می شود و وضوح و شفافیت قبل را ندارند.

به گزارش بهداشت نیوز، شاید تصور کنید با یک مشکل ساده 
گوش روبه رو هستید که با دارو برطرف می شود، اما این بار قضیه 
فرق می کند و مشکل جدی تر از این حرف هاست. تاکنون هر چه 
از سکته شنیده ایم، بیشتر مربوط به سکته های قلبی و مغزی 
بوده، اما شاید عبارت سکته گوش برایتان ناآشنا باشد و حتی 
از وجود چنین مشکلی تعجب کنید. اما پزشکان معتقدند گاهی 
ممکن است گوش انسان هم سکته کند که اگر به موقع به دادش 
نرسید، شنوایی را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد و حتی 
می تواند بیمار را تا مرز ناشنوایی پیش ببرد. دکتر محسن نراقی، 
رئیس انجمن تحقیقات راینولوژی و جراح و متخصص گوش و 
حلق و بینی از عالئم و درصد موفقیت روش های درمانی در سکته 

گوش می گوید.
کری ناگهانی که در اصطالح عوام به »سکته گوش« شناخته 
می شود، عارضه ای است که فرد به طور ناگهانی و در مدت زمان 
بسیار کوتاهی شنوایی خود را از دست می دهد. کاهش شنوایی 
به دلیل آسیب وارده به سیستم گوش داخلی رخ می دهد و دیگر 
آسیب به پرده گوش مطرح نیست. در صورتی که شدت شنوایی 
فرد در بازه زمانی کمتر از سه روز ۳۰ دسی بل در بیش از دو 

فرکانس کاهش یابد و پزشک نتواند علت خاصی برای کم شنوایی 
حسی - حرکتی فرد پیدا کند، به آن عارضه، سکته گوش یا کری 

ناگهانی می گویند. 

  علت ناشناخته ای که غوغا می کند
از آنجا که هر چیزی علتی دارد، برای ایجاد کری ناگهانی 
ضایعات  ویروسی،  عوامل  کرده اند.  ذکر  متفاوتی  دالیل  هم 
بروز  علل  عمده ترین  از  حلزونی  غشای  پارگی  یا  عروقی 
کم شنوایی حسی-عصبی به شمار می رود اما در بسیاری موارد 
حتی به رغم بررسی های مختلفی که پزشک انجام می دهد، 
هیچ دلیل خاصی برای آن پیدا نمی کند. کاهش خون رسانی 
یا اکسیژن رسانی به سلول های حساس گوش داخلی بیشترین 
احتمالی است که برای کری شنوایی می توان در نظر گرفت. اما 
برخی معتقدند بیماری های سیستم ایمنی یا التهاب ناشی از 
ویروس ها هم ممکن است کری ناگهانی را ایجاد کند. هم زنان و 
هم مردان به یک اندازه در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند 
و بیشتر در جوانان و دوران میانسالی مشاهده می شود. بیشتر 
مبتالیان به کری ناگهانی اولین بار بعد از بلند شدن از خواب، 
متوجه سنگینی گوش می شوند. گاهی هم افراد ممکن است 
با قرار دادن گوشی تلفن یا هدفون روی گوش اولین بار تجربه 
کاهش شنوایی را داشته باشند و گاهی نیز افراد ابتدا صداهای 
بلند یا وزوز گوش را در گوش خود حس می کنند و سپس 
افت شنوایی اتفاق می افتد. قرار گرفتن در معرض صداهای بلند 
مانند کارگرانی که با صداهای مختلف و بلند سر و کار دارند و 
نیز استفاده از هدفون یا هندزفری با صدای بلند عواملی هستند 
که کاهش شنوایی تدریجی را به همراه دارند و علتی برای بروز 

کری ناگهانی محسوب نمی شود.

  زمان طالیی را از دست ندهيد
کری ناگهانی جزو موارد اورژانسی محسوب می شود به طوری 
که مبتالیان به کاهش شنوایی بالفاصله باید بعد از مشاهده عالئم 
ذکر شده، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنند تا به 
صورت اورژانسی تحت درمان قرار گیرند. در واقع، زمان طالیی 

برای درمان کری ناگهانی فقط در ۷۲ ساعت اول شروع عالئم 
است. این عارضه نیازی به عمل جراحی ندارد اما درمان دارویی به 
ویژه در همان ساعت های اول تا حد زیادی می تواند افت شنوایی 
را بیماران کم کند. زمانی طالیی درمان به این دلیل اهمیت دارد 
که هر چه بیمار زودتر تحت درمان قرار گیرد، احتمال بهبود و 
برگشت کاهش شنوایی او افزایش می یابد اما با از دست رفتن 

زمان و دیرتر مراجعه کردن، شانس درمان را کم می کند.

  باید به درمان اميد داشت
مؤثرترین درمانی که می توان برای کری ناگهانی مورد استفاده 
قرار داد، استروئیدها یا همان کورتون ها هستند. دقیقاً مشخص 
نیست استروئیدها چگونه این عارضه را درمان می کند، اما در 
بیمارانی که دچار عفونت، التهاب یا بیماری های وابسته به سیستم 
ایمنی می شوند، مؤثر عمل می کند. معموالً در تجویز استروئیدها 
از مقادیر باالیی استفاده می شود که بیمار باید تحت نظر پزشک 
آن ها را مصرف کند. پزشک در طول درمان، به دلیل عوارض 
استروئیدها، وضعیت بیمار را به دقت مورد بررسی قرار می دهد 
و در صورتی که بهبودی مشاهده شود، درمان تا مدتی ادامه 
پیدا کرده و آهسته آهسته آن را قطع می کند. در مواردی که 
درمان های دارویی مؤثر نباشند، پزشک در آخرین مرحله، اقدام 
به تزریق کورتون در داخل گوش می کند که این درمان هم تا 
حدودی می تواند مؤثر باشد، اما تجویز کورتون خوراکی مهم ترین 

بخش درمان به شمار می رود.
معموالً شنوایی یک سوم بیماران چند روز بعد از شروع درمان 
به طور کامل به حالت طبیعی برمی گردد. کاهش شنوایی در 
یک سوم دیگر از بیماران به مرور بهبود می یابد، اما مانند قبل 
نمی شود. در این میان، یک سوم باقیمانده بیماران هرگز بهبود 
نمی یابند و کاهش شنوایی در آن ها تداوم دارد. چنانچه کاهش 
شنوایی با سرگیجه و افت شنوایی شدید همراه باشد، احتمال 
بهبودی بیمار تا حد زیادی کاهش می یابد. اگر روند بهبود بیمار 
از شروع عالئم تا شروع بهبودی، طوالنی تر باشد، احتمال این که 
بیمار درمان شود، کمتر می شود. معموالً در بیمارانی که طی چند 

روز به درمان پاسخ می دهند، احتمال بهبودی باالتر است.
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گزارش تحليلی ...

بهترین روش نگهداری سیب زمینی چیست؟
ــار کــردن و نگهــداری  ــن روش انب دکتــر ســالم: بهتری
ــیاری از  ــی در بس ــیب زمین ــت؟ س ــی چیس ــیب زمین س
ــی رود و  ــمار م ــه ش ــی ب ــر اصل ــک عنص ــا ی ــگ ه فرهن
ــوردن آن  ــردم از خ ــه م ــال اســت ک ــش از ۱۰٬۰۰۰ س بی
ــیم  ــار از پتاس ــه سرش ــر اینک ــالوه ب ــد. ع ــی برن ــذت م ل
هســت، منبــع بزرگــی از کربوهیــدرات هــا و فیبرهــا نیــز 
بــه شــمار مــی رود. ایــن غــده هــای خوشــمزه را بــه روش 
هــای مختلفــی مــی تــوان تهیــه کــرد، امــا معمــوالً آن هــا 
را بــه صــورت پختــه شــده، آب پــز، کبابــی، ســرخ شــده و 
یــا خشــک شــده اســتفاده مــی کننــد. نگهــداری صحیــح 
از ســیب زمینــی مــی توانــد عمــر مفیــد و مدت نگهــداری 
ــد آن  ــش ازح ــدن بی ــراب ش ــد و از خ ــش ده آن را افزای

جلوگیــری کنــد.

ــی  ــام در مکان ــی خ ــيب زمين ــداری س   نگه
ــک ــرد و خن س

دمــای نگهــداری، تأثیــر قابــل توجهــی را بــر روی طول 
عمــر ســیب زمینــی خواهــد گذاشــت. زمانــی کــه ســیب 
زمینــی خــام را بیــن دمــای ۴۳ تــا ۵۰ درجــه فارنهایــت، 
معــادل ۶ تــا ۱۰ درجــه ســانتی پایــه نگهــداری مــی کنید، 
مــی توانیــد چندیــن مــاه بــدون اینکــه خــراب شــوند، آن 

هــا را انبــار کنیــد.
ــر  ــا، از دمــای یخچــال، کمــی گــرم ت ــزان دم ــن می ای
ــا،  ــی را در انباره ــدوده دمای ــن مح ــوان ای ــی ت ــت و م اس
ــک  ــای ســرد و خن ــک ه ــا آلون ــا ی ــا، گاراژه ــن ه زیرزمی
پیــدا کــرد. ذخیــره کــردن ســیب زمینــی در ایــن چنیــن 
ــه  ــی را ک ــه زدن ســیب زمین ــد جوان ــی توان ــرایطی، م ش
ــی  ــدن آن م ــیدگی و فاسدش ــم پوس ــن عالئ ــی از اولی یک

ــه تأخیــر بینــدازد. باشــد ب
ــی در  ــیب زمین طبــق یــک تحقیــق، نگهــداری س
دمــای ســرد، در مقایســه بــا دمــای اتــاق، مــی توانــد بــه 
میــزان چهــار برابــر، بــه عمــر ســیب زمینــی اضافــه کنــد. 
نگهــداری ســیب زمینــی در دماهــای پاییــن  نیــز باعــث 
مــی شــود کــه مقــدار ویتامیــن C موجــود در آن، بیشــتر 

حفــظ شــود.
ــیب  ــداری س ــه نگه ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق

زمینــی  در دمــای خنــک و ســرد، بــه مــدت چهــار مــاه، 
مــی توانــد تــا ۹۰% از ویتامیــن C موجود در ســیب زمینی 
را حفــظ کنــد، درصورتــی کــه نگهــداری آن در دمــای گرم 
تــر از اتــاق، در حــدود ۲۰% از ویتامیــن C آن هــا را پس از 

گذشــت یــک مــاه کاهــش مــی دهــد.
نگهــداری ســیب زمینــی در دمایــی کــه کمــی بیشــتر 
ــرای افزایــش عمــر  ــی ب ــک روش عال از یخچــال باشــد، ی
مفیــد ســیب زمینــی اســت و بــه حفــظ ویتامیــن C آن 

نیــز کمــک مــی کنــد.

  نگهــداری ســيب زمينــی در جــای تاریــک و 
بــه دور از نــور

ــت  ــر روی پوس ــنت، ب ــور فلورس ــا ن ــید ی ــور خورش ن
ســیب زمینــی اثــر مــی گــذارد و باعــث تولیــد کلروفیــل 
ــبز  ــگ س ــه رن ــی را ب ــیب زمین ــت س ــود و پوس ــی ش م
ــث  ــه باع ــی ک ــد. کلروفیل ــی کن ــل م ــایندی تبدی ناخوش

ــی شــود، ضــرری  ــی م ســبز شــدن پوســت ســیب زمین
نــدارد، امــا قــرار گرفتــن در معــرض نــور آفتــاب مــی توانــد 
منجــر بــه تولیــد مقادیــر زیــادی مواد شــیمیایی ســمی به 

ــام ســوالنین شــود. ن
بســیاری از مــردم، ســیب زمینــی هــای ســبز شــده را 
بــه دلیل ســطح باالتــری از ســم ســوالنین، دور مــی ریزند. 
ســوالنین مــزه تلخــی را در ســیب زمینــی ایجــاد مــی کند 
و در افــرادی کــه نســبت بــه آن حساســیت دارنــد باعــث 
احســاس ســوزش در دهــان یــا گلــوی آن هــا مــی شــود.

همچنیــن اگــر در مقادیــر باالیــی اســتفاده شــود، مــی 
ــهال  ــتفراغ و اس ــوع، اس ــبب ته ــد و س ــمی باش ــد س توان
شــود. چندیــن مــورد مــرگ در ایــن رابطــه، نیــز گــزارش 

شــده  اســت.
ــدود  ــاره مح ــورها درب ــیاری از کش ــال، بس ــن ح ــا ای ب
ــاری  ــای اجب ــتورالعمل  ه ــوالنین، دس ــدار س ــردن مق ک
دارنــد. ایــن مقــدار در ســیب زمینــی هایــی کــه بــه فروش 
مــی رســند بایــد زیــر ۹۱ میلــی گــرم در هــر پونــد یعنــی 
ــر کیلوگــرم باشــد کــه جــای  معــادل ۲۰۰ میلــی گــرم ب

نگرانــی نــدارد.
ســوالنین تقریبــاً در پوســت و به میــزان ۱/۸ اینــچ )۳/۲ 

میلــی متــر( در گوشــت ســیب زمینــی جمــع مــی شــود. 
تراشــیدن پوســت و گوشــت ســبز شــده زیــر آن، مــی تواند 

مقــدار زیــادی از ایــن ســم را از بیــن ببــرد.

  ســيب زميــن خــام را در یخچــال یــا فریــزر 
نگهــداری نکنيــد

ــداری  ــرای نگه ــک ب ــای ســرد و خن ــه دم ــی ک درحال
ــداری در  ــا نگه ــد، ام ــی باش ــده آل م ــی ای ــیب زمین س
یخچــال و فریــز مناســب نیســت. دمــای خیلــی پائیــن و 
ســرد نیــز باعــث شــیرین شــدن ســیب زمینــی مــی شــود 
و زمانــی ایــن اتفــاق مــی افتــد کــه نشاســته تبدیــل بــه 

قنــد مــی شــود.
ــد باعــث ایجــاد مــواد ســرطان  کاهــش قنــد مــی توان
زایــی ماننــد آکریــل آمیدهــا شــود و بهتــر اســت کــه برای 
ــا در  ــی ه ــن ســطح، ســیب زمین ــه داشــتن ای ــن نگ پائی
ــی  ــه شــوند. ســیب زمین ــا پخت ــی ســرخ و ی ــای باالی دم

خــام را هرگــز نبایــد در فریــزر نگهــداری کــرد.
زمانــی کــه ســیب زمینــی در معــرض یــخ زدگــی قــرار 
مــی گیــرد، آب داخــل ســیب زمینــی منبســط  شــده و 
کریســتال هایــی را تشــکیل مــی دهــد کــه ســاختارهای 
دیــواره ســلولی را تجزیــه مــی کننــد. ایــن حالــت باعــث 
مــی شــود کــه در زمــان یــخ زدایــی، خمیــری شــکل و بــه 

دردنخــور شــوند.
ســیب زمینــی خــام نیــز زمانــی کــه در معــرض هــوای 
ســرد فریــزر قــرار مــی گیــرد، تغییــر رنــگ داده و قهــوه ای 
مــی شــود. علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه آنزیــم هایــی 
کــه منجــر بــه قهــوه ای شــدن ســیب زمینــی مــی شــوند، 
هنــوز در ســیب زمینــی وجــود دارنــد و حتــی در دمــای 

انجمــاد نیــز فعــال هســتند.
زمانــی کــه ســیب زمینــی هــا بــه طــور کامــل یــا تــا 
حــدی پختــه شــوند، بهتــر اســت کــه منجمــد شــوند زیــرا 
فرآینــد پخــت، آنزیــم هایــی کــه ســبب قهــوه ای شــدن 
ســیب زمینــی مــی شــوند را بــی اثــر مــی کننــد و از تغییر 

رنــگ آن هــا جلوگیــری مــی کنــد.

  سـيب زمينـی هـا را درون یـک ظـرف بدون 
سـرپوش یا کيسـه هـای کاغـذی قـرار دهيد

ــیب  ــت در س ــع رطوب ــگیری از تجم ــور پیش ــه منظ ب
زمینــی کــه منجــر بــه خــراب شــدن آن مــی شــود، مــی 
ــدون ســرپوش  ــا را در ظــروف ب ــی ه ــد ســیب زمین توانی
ــا در کیســه هــای کاغــذی نگهــداری کنیــد. بهتریــن  و ی
ــان داشــتن هــوا ایــن اســت کــه آن هــا  ــرای جری روش ب
را در یــک ظــرف بــدون ســرپوش و یــا در پاکــت کاغــذی 

نگهــداری کنیــد.
ســیب زمینــی هــا را در ظــروف دربســته ماننــد کیســه 
ــه ای دردار  ــروف شیش ــا ظ ــپ دار ی ــتیکی زی ــای پالس ه
قــرار ندهیــد زیــرا هــوا درون ایــن ظــروف جریــان نــدارد. 
جریــان نداشــتن هــوا، باعــث جمــع شــدن رطوبــت 
آزادشــده از ســیب زمینــی هــا مــی شــود و بــه رشــد کپک 

هــای قارچــی و باکتــری هــا کمــک مــی کنــد.

  ســيب زمينــی هــا را قبــل از انبــار کــردن، 
نشــورید

ازآنجایــی کــه ســیب زمینــی در زیرزمیــن رشــد مــی 
کنــد، غالبــاً بــر روی پوســت خــود مقــداری خــاک دارنــد. 
تمیــز کــردن ایــن خــاک از روی ســیب زمینــی هــا قبــل از 
انبــار کــردن، کاری وسوســه انگیــز اســت، امــا اگــر آن ها را 
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خشــک نگــه داریــد، مانــدگاری بیشــتری دارنــد.
خشــک نگــه داشــتن ســیب زمینــی هــا بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه شســتن آن هــا، میــزان رطوبــت را افزایــش مــی 
دهــد و بــه رشــد قــارچ هــا و باکتــری هــا کمــک مــی کند. 
تــا زمانــی کــه قصــد اســتفاده از آن هــا راداریــد دســت نگه 
داشــته و ســپس آن هــا را بشــورید و بــا بــرس تمییز کننده 
ــه  ــا هرگون ــد ت ــتش را بگیری ــبزیجات، پوس ــوص س مخص

آلودگــی و کثیفــی باقــی مانــده را از بیــن ببــرد.
اگـر در مورداسـتفاده از آفـت کـش هـا نگرانـی دارید، با 
محلـول ۱۰ درصـد سـرکه یا نمک، مـی توانید بیـش از دو 
برابـر میزان شستشـو بـا آب، این آلودگـی را از بیـن ببرید.

ــوالت،  ــایر محص ــا را از س ــی ه ــيب زمين   س
ــد ــه  داری دور نگ

بســیاری از میــوه هــا و ســبزیجات، هنگامــی کــه مــی 
ــرم  ــه ن ــه ب ــد ک ــی کنن ــن از خــود آزاد م رســند، گاز اتیل
مانــدن میــوه هــا و افزایــش میــزان قنــد آن هــا کمــک می 
کنــد. اگــر ســیب زمینــی در مجــاورت ایــن میــوه هــای 
رســیده نگهــداری شــوند، باعــث جوانــه زدن و نــرم شــدن 

ســیب زمینــی هــای خــام مــی گــردد.
ــا و  ــوه ه ــی می ــی را در نزدیک ــیب زمین ــن، س بنابرای
ــه  ــاز و گوج ــیب، پی ــوز، س ــوص م ــه خص ــبزیجات ب س
فرنگــی نگهــداری نکنیــد، زیــرا مقــدار نســبتاً زیــادی اتیلن 
را آزاد مــی کننــد. درحالــی کــه هیــچ تحقیــق و مطالعه ای 
نشــان نــداده اســت کــه ســیب زمینــی را تــا چــه میزانــی 
بایــد از میــوه هــا یــا ســبزیجات رســیده دور نگــه داشــته 
شــوند، نگــه داشــتن آن هــا در یــک انبــار خنــک، تاریــک 

بــا تهویــه مطبــوع احتمــاالً مفیــد اســت.

  ســيب زمينــی هایــی کــه در خانــه پــرورش 
مــی دهيــد را قبــل از انبــار کــردن، بخيســانيد

ــازار محلــی خــود  ــراد، ســیب زمینــی را از ب بیشــتر اف
تهیــه مــی کننــد، امــا اگــر شــما خودتــان ســیب زمینــی 
ــار  ــن کــه آن هــا را انب ــرورش مــی دهیــد، قبــل از ای را پ
کنیــد، آن هــا را بخیســانید زیــرا عمــر مفیدشــان افزایــش 

پیــدا مــی کنــد.
ایــن فرآینــد شــامل نگهــداری در دماهــای نســبتاً بــاال 
اســت و ایــن دمــا معمــوالً ۶۵ درجــه فارنهایــت )۱۸ درجــه 
ــه  ــت ک ــد رطوب ــا ۹۵ درص ــت و ۸۵ ت ــراد( اس ــانتی گ س
باعــث مــی شــود ســیب زمینــی هــا بــه مــدت دو هفتــه 

ســالم باقــی بماننــد.
شـما مـی توانید از یک کمـد کوچک تاریـک و یا از یک 
ظـرف توخالـی با یک بخاری و یک کاسـه آب، یـا از یک فر 
خالـی بـا در نیمـه باز و یا روشـن کردن یک المـپ ۴۰ وات 

بـرای گرما و ایجاد رطوبت اسـتفاده کنید.
ــیب  ــت س ــدن پوس ــم ش ــث ضخی ــرایط باع ــن ش ای
زمینــی مــی شــود و هرگونــه آســیب جزئــی کــه در طــول 
ــت را  ــده اس ــی واردش ــیب زمین ــه س ــت ب ــل برداش عم
برطــرف مــی کنــد و پوســیدگی ســیب زمینــی هــا را در 
مــدت زمانــی کــه انبــار مــی شــوند، کاهــش مــی دهــد.

ــوان در یــک  ســیب زمینــی خیســانده شــده را مــی ت
مــکان خنــک و تاریــک کــه تهویــه خــوب و مناســبی دارد 

بــه مــدت طوالنــی، نگهــداری کــرد.

  ســيب زمينــی هــای خــام را یــک روز در آب 
ــداری کنيد نگه

ــیب  ــر س ــرش دادن، اگ ــدن و ب ــت کن ــد از پوس بع
زمینــی هــای خــام در معــرض هــوا قــرار بگیرنــد، 
ــل  ــن دلی ــه ای ــد. ب ــی دهن ــگ م ــر رن ــرعت تغیی ــه س ب
ــی  ــم پل ــام آنزی ــی بن ــاوی آنزیم ــی ح ــیب زمین ــه س ک

ــا اکســیژن واکنــش نشــان  فنــول اکســیداز اســت کــه ب
ــه رنــگ خاکســتری  می دهــد و مغــز ســیب زمینــی را ب

ــد. ــی کن ــل م ــوه ای تبدی ــا قه ی
ــیب  ــگ دادن س ــر رن ــوی تغیی ــد جل ــی توانی ــما م ش
زمینــی هــا را بگیریــد، بــه ایــن صــورت کــه ســیب زمینی 
ــداری آب  ــرش خــورده را در مق ــه و ب ــای پوســت گرفت ه
بگذاریــد و تــا زمانــی کــه مــی خواهیــد از آن هــا اســتفاده 

کنیــد، در جــای خنکــی نگهــداری نماییــد.
آب باعــث مــی شــود کــه هــوا بــه ســیب زمینــی هــا 
نرســد و همچنیــن از آنزیمــی کــه ســبب قهــوه ای شــدن 
ســیب زمینــی هــا مــی شــود جلوگیــری مــی کنــد. باایــن 
وجــود، اگــر ســیب زمینــی هــا بیشــتر از ۲۴ ســاعت در 
آب باقــی بماننــد، آب زیــادی جــذب مــی کننــد و آبــدار و 
بــی مــزه مــی شــوند. فقــط زمانــی از ایــن روش اســتفاده 
کنیــد کــه خواســته باشــید ســیب زمینــی هــا را در همان 

روز بپزیــد.
ــا را  ــی ه ــیب زمین ــر، س ــی ت ــداری طوالن ــرای نگه ب
دربســته بنــدی هــای بــدون هــوا نگهــداری کنیــد. در ایــن 
ــده و درب آن  ــارج ش ــته خ ــوای درون بس ــام ه روش، تم
ــا ایــن روش  ــه یکدیگــر چســبیده مــی شــود. ب محکــم ب
مــی توانیــد ســیب زمینــی هــا را بــه مــدت یــک هفتــه در 

یخچــال نگهــداری کنیــد.

ــه    نگهــداری ســيب زمينــی پختــه شــده ب
ــا چهــار روز در یخچــال مــدت ســه ی

ــه  ــد ب ــی توانی ــه شــده را م ــی هــای پخت ســیب زمین
مــدت چنــد روز در یخچــال نگهــداری کنیــد. باایــن وجود، 
قــرار دادن ســیب زمینــی هــا در یخچــال، ممکــن اســت 
باعــث آبکــی و یــا چســبنده شــدن آن هــا شــود بــه ایــن 
دلیــل کــه نشاســته موجــود در ســیب زمینی تغییر شــکل 

داده و بــه محــض ســرد شــدن، آب آزاد مــی کننــد.
پختـن  و سـرد کردن سـیب زمینی، تشـکیل نشاسـته 
نوعـی  مقـاوم  نشاسـته  دهـد.  مـی  افزایـش  را  مقـاوم 
کربوهیـدرات اسـت کـه انسـان ها نمـی تواننـد آن را هضم 
و جـذب کننـد. ایـن موضوع مـی تواند بـرای افـراد مبتالبه 
قنـد خـون، خـوب و مفیـد باشـد، بـه دلیل اینکه شـاخص 
گلیسـمی را تـا حـدود ۲۵ درصـد کاهش می دهـد و مقدار 

قنـد خـون را پـس از خـوردن، کمتـر مـی کند.
ــه ســالمت روده کمــک  ــاوم، ب ــن نشاســته مق همچنی
مــی کنــد، چراکــه باکتــری هــای روده، آن را تخمیــر کرده 
و اســیدهای چــرب بــا زنجیــره کوتــاه تولیــد مــی کننــد. 
ایــن امــر بــه اســتحکام و ســالمتی پوشــش داخلــی روده 

بــزرگ کمــک مــی کنــد.
ســیب زمینــی هــای پختــه و ســرد شــده، برخــی فواید 
ســالمتی را دارا هســتند و بــه منظور پیشــگیری از فســاد و 
بــروز مســمومیت غذایــی، بایــد ظــرف مــدت ســه یــا چهار 

ــوند. روز خورده ش

ــه  ــده را ب ــه ش ــای پخت ــی ه ــيب زمين   س
ــد ــداری کني ــزر نگه ــال در فری ــک س ــدت ی م

اگــر بــرای خــوردن ســیب زمینــی پختــه شــده ظــرف 
مــدت چنــد روز آینــده هنــوز برنامــه ریــزی نکردیــد، بهتــر 
اســت کــه آن هــا را در فریــزر نگهــداری کنیــد. نگهــداری 
ــزر، از قهــوه ای  ســیب زمینــی هــای پختــه شــده در فری
شــدن آن هــا جلوگیــری مــی کنــد، چــون فرآینــد پختــن 
باعــث از بیــن رفتــن آنزیــم هایــی مــی شــود کــه عامــل 

تغییــر رنــگ آن هــا مــی شــود.
ســیب زمینــی پخته شــده نیــز ماننــد تمــام محصوالت 
یــخ زده، درصورتــی کــه در داخــل فریــزر، از جریــان هــوا 
ــی آورد. از  ــری دوام م ــی ت ــدت طوالن محافظــت شــود، م

ــا ظــرف مخصــوص نگهــداری  یــک کیســه پالســتیکی ی
مــواد غذایــی اســتفاده کنیــد و قبــل از بســته بنــدی، تمام 

هــوای داخــل آن را خــارج کنیــد.
ــی  ــیب زمین ــه س ــد ک ــی دهن ــان م ــات نش تحقیق
منجمــد و پختــه تــا یــک ســال و بــدون هیــچ تغییــری در 

ــد. ــی مانن ــی م ــت، ســالم باق کیفی
زمانــی کــه مــی خواهیــد ســیب زمینــی هــا را 
بخوریــد، قبــل از گــرم کــردن، بــه مــدت یــک شــب در 
یخچــال بگذاریــد تــا از حالــت انجمــاد خــارج شــوند. ایــن 
ــه  ــا ســیب زمینــی هــا نســبت ب کار باعــث مــی شــود ت
زمانــی کــه بــا ماکروویــو یــخ زدایــی مــی شــوند، بافــت 

ــری داشــته باشــند. بهت

  نکاتی برای انتخاب بهترین سيب زمينی
در زمــان خریــد ســیب زمینــی، ســیب زمینــی هــای 
تــازه و ســالمی را انتخــاب کنیــد زیــرا دوام بیشــتری دارند. 
در هنــگام انتخــاب و خریــد ســیب زمینــی، ویژگــی هــای 

زیــر را در نظــر داشــته باشــید:

  سيب زمينی های سفت را انتخاب کنيد
ســیب زمینــی هــای نــرم، خــراب هســتند و کیفیــت 
ــفت را  ــای س ــی ه ــیب زمین ــن س ــد، بنابرای ــی دارن پائین

ــگ روشــنی داشــته باشــند. ــه رن ــد ک انتخــاب کنی

ــاف و  ــت ص ــی باپوس ــی های ــيب زمين   س
ــد ــداری کني ــی را خری صيقل

ســیب زمینــی هایــی کــه به علــت هوای ســرد، آســیب 
مــی بیننــد، پوســتی حفــره دار بــا مراکــز قهــوه ای رنــگ 
دارنــد، بنابرایــن بــه دنبــال ســیب زمینــی هایی باشــید که 

بافــت صیقلــی و صافــی داشــته باشــند.

  ســيب زمينــی هایــی کــه ضــرب خوردگی و 
یــا کبــودی بــر روی پوســت دارنــد را نخرید

گاهـی مواقـع، بـه علـت حمـل ونقل نامناسـب، سـیب 
زمینـی هـا آسـیب مـی بیننـد. سـیب زمینی های آسـیب 

خـورده را نخریـد زیـرا بـه سـرعت فاسـد می شـوند.

  از خریــد ســيب زمينــی هــای دارای جوانــه، 
اجتنــاب کنيــد

یکــی از اولیــن نشــانه هــای فاسدشــدن و خرابی ســیب 
ــه همیــن دلیــل از  ــه زدن آن مــی باشــد، ب زمینــی، جوان
خریــد ســیب زمینــی هــای جوانــه زده خــودداری کنیــد. 
همچنیــن مــی توانیــد برخــی ســیب زمینــی هــای عجیب 
ــش  ــا بنف ــی ی ــت آب ــه گوش ــی ک ــد آن های ــب مانن وغری

دارنــد را نیــز امتحــان کنیــد.
ــواع رنگــی ســیب  مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه ان
ــای ســنتی  ــی ه ــواع ســیب زمین ــه ان ــی، نســبت ب زمین
ــیدان  ــی اکس ــتری آنت ــیار بیش ــر بس ــفیدرنگ، مقادی س

ــد. دارن

  نکته نهایی در مورد نگهداری سيب زمينی
آگاهــی داشــتن از بهتریــن روش نگهــداری ســیب 
ــد عمــر مفیــد آن هــا را افزایــش داده و  زمینــی مــی توان

ــد. ــم کن ــی را ک ــواد غذای ــات م ضایع
ســیب زمینــی هــای نپختــه را در یــک مــکان خنــک 
و تاریــک کــه هــوای زیــادی در آن جریــان داشــته باشــد 

نگهــداری کنیــد امــا در یخچــال نگذاریــد.
ــی  ــیب زمین ــدن س ــوه ای ش ــگیری از قه ــرای پیش ب
هــای پوســت گرفتــه و بــرش خــورده، آن هــا را درون آب و 

یــا در کیســه هــای بــدون هــوا نگهــداری کنیــد.



شنبه 18 اردیبهشت ماه  1400    شماره  235 46 هفتهانهم

Weekly Title one  no 235   Saturday  8 May 2021 

گزارش تحليلی ...

کدام مسواک
مانع پوسیدگی
دندان می شود؟

از زمانـی کـه مسـواک برقی وارد بازار شـد همیشـه این 
سـوال وجـود داشـت کـه اسـتفاده از مسـواک برقـی بهتـر 

اسـت یا مسـواک دسـتی؟
بـه گـرازش بهداشـت نیـوز: آن هایی کـه طرفـدار تغییر 
نیسـتند، همچنان از مسواک های دسـتی استفاده می کنند 
لـذت  تـازه  و گجت هـای  تکنولوژی هـا  از  کـه  و کسـانی 
می برند، سـراغ مـدل برقی مسـواک ها می روند. امـا واقعیت 
چیسـت؟ کـدام یـک از ایـن مسـواک  ها دهـان و دنـدان ما 
را سـالم تر نگـه می دارنـد و نمی گذارنـد بخـش زیـادی از 
پس انـداز یـا درآمدمان خرج پـر کردن دندان، عصب کشـی 
یا حتی کشـیدن آن شـود؟ چند سـالی اسـت که محققان 
تـالش می کننـد جنبه هـای مختلـف اسـتفاده از هـر کدام 
از ایـن مسـواک ها، برقـی یـا دسـتی را به مشـتریان نشـان 
دهنـد تا آن هـا بتوانند انتخاب بهتری داشـته باشـند. با هم 
نگاهی بیندازیم به مقایسـه مسـواک برقی و مسواک دستی 
تـا بتوانیـم بهترین را برای حفظ سـالمت دهـان و دندانمان 
انتخـاب کنیـم. ابتـدا بـا مسـواک برقـی شـروع می کنیم و 

سـراغ مسـواک دسـتی می رویم.

  هيچ گرانی بی حکمت نيست؟
بـرای  زیـادی  ویژگی هـای  برقـی  مسـواک  طرفـداران 
ایـن نـوع مسـواک در نظـر می گیرنـد که شـامل مـوارد زیر 

می شـود:
احسـاس خیلی خوبـی می دهد: نتایج تحقیقات منتشـر 
شـده توسط »اتحادیه دندانپزشـکان آمریکا«، ADA، نشان 
می دهد مسـواک برقـی روی ۸۰ درصـد از مصرف کنندگان 
تاثیـر مثبتـی داشـته اسـت. افـراد معموال بعـد از اسـتفاده 
از ایـن مسـواک ها متوجـه تمیـزی بیشـتر دندان هایشـان 
می شـوند و احسـاس خـوب تمیـزی پیـدا می کننـد. ایـن 
احسـاس اگـر همراه با نخ کـردن دندان و اسـتفاده از  دهان 

شـویه باشـد، بیشـتر هم می شود.
بـه مـا هشـدار می  دهـد: در حالی کـه ممکن اسـت موقع 
اسـتفاده از مسـواک دستی فشـار زیادی روی سـطح دندان 
بیاوریم یا خیلی زود دسـت از مسـواک کردن برداریم، انواع 
متنوعـی از مسـواک های برقـی نمی گذارنـد زیـر دو دقیقـه 
سـر و تـه مسـواک زدن را هـم بیاوریـم و هـر بـار که فشـار 
زیـادی بـه دندان وارد کنیـم به ما هشـدار می دهند که این 

سـرعت یا فشـار بـرای دنـدان زیاد اسـت و باید کم شـود.
»آناسـتازیا  دکتـر  اسـت:  دندان پزشـکان  تاییـد  مـورد 
تورشـتا«، دندان پزشـک اسـت و اعتقاد دارد مسـواک برقی 
قبلـه آمـال دندان پزشـکان اسـت. او می گویـد: » مسـواک 
برقـی مـا را بـه تمـام هدف هایی که بـرای سـالمت دهان و 
دنـدان بیمار مـد نظر داریم، می رسـاند. تورم لثـه را کاهش 
می دهـد، حساسـیت دندانـی را کـم می کنـد و پالک هـا را 
کـه باعـث پوسـیدگی می شـوند از دنـدان پـاک می کنـد.« 

مسـئله اینجاسـت کـه بعضـی از بیمـاران بـه علـت گرانتر 
بـودن ایـن مدل نسـبت به مدل دسـتی نسـبت بـه انتخاب 
آن تردیـد می کننـد؛ در حالی کـه »هـر سـرمایه گذاری برای 

حفظ سـالمت دنـدان ارزشـش را دارد.«
پـر قـدرت امـا نـرم عمـل می کنـد: مسـواک های برقـی 
عـالوه بـر اینکـه قدرت زیـادی دارنـد و از ویبـره و چرخش 
بـرای تمیـز کردن سـطح دندان ها اسـتفاده می کننـد، مانع 
آسـیب دیدگی مینـای دندان می شـوند. به عبـارت دیگر در 

عیـن پرقـدرت بـودن بـا مالیمت عمـل می کنند.
برایتـان  شـاید  می کننـد:  تمیـز  را  دندان هـا  تک تـک 
جالـب باشـد بدانید بـرای تمیز کـردن پشـت دندان ها الزم 
اسـت بین ۱۰ تا ۱۵ بار فرچه مسـواک را رویشـان بکشـید 
کـه قطعا کاری خسـته کننده اسـت؛ اما مسـواک های برقی 
ایـن کار را بـه مراتـب آسـان تر می کنند. بهتریـن مدل های 
مسـواک برقـی تمـام پالک هـای دندانی را هـدف می گیرند 

و سراغشـان می رونـد.
راحـت اسـتفاده می شـوند: واقعیت این اسـت که ممکن 
اسـت ندانیـم دسـتمان را در چـه زاویه ای حرکـت دهیم تا 
تمـام سـطوح دندان هایمان را تمیز کنیم یـا حتی بدانیم اما 
بـر حسـب عادتـی که از کودکـی در ما شـکل گرفته، گاهی 
وقت هـا یادمـان بروددرسـت مسـواک بزنیـم. مسـواک های 
برقـی امـا ایـن کار را بـرای ما آسـان می کنند و تمـام کاری 
کـه الزم اسـت انجام دهیم رفتـن از دندانی به سـراغ دندان 

دیگر اسـت.
بـرای افراد مسـن یا بیمار مناسـب هسـتند: کسـانی که 
از آرتـروز رنـج می برنـد یـا بـه بیماری هـای حرکتـی دچار 
هسـتند ارتبـاط خیلـی خوبـی بـا مسـواک برقـی برقـرار 
می کنند چون بیشـتر کار را خود مسـواک انجـام می دهد و 

آن هـا نیـاز به انجـام فعالیـت زیـادی ندارند.
نوشـیدنی های  و  چـای  قهـوه،  سـیگار،  اسـت:  لکه بـر 
رنگـی روی دندان هـای مـا لکه هایـی بـه جـا می گذارند که 
پاک کـردن آن هـا نیاز به اسـتفاده از انواع خمیـر دندان های 
زغالـی و جرم گیـر دارد. جالـب اسـت بدانید یکـی از مزایای 
مسـواک های برقـی ایـن اسـت کـه می تواننـد بـه کمـک 
خمیر دندان هـای جرم گیـر بیاینـد و لکه هـای دندانـی را از 
بیـن ببرنـد. در نهایـت چیـزی که باقـی می مانـد لبخندی 
زیباتـر بـا دندان هایـی سـفیدتر اسـت. نکته مهم این اسـت 
کـه تعـداد دفعـات اسـتفاده از خمیر دنـدان جرم گیـر باید 
بـا مشـورت دندان پزشـک انجام شـود اما بـرای اسـتفاده از 

مسـواک برقـی محدودیتـی وجود نـدارد.
دوسـت بچه هاسـت: بچه هـا معمـوال مقاومـت عجیبـی 
پـای  امـا کافـی اسـت  بـه مسـواک زدن دارنـد؛  نسـبت 
مسـواک برقـی کودکانـه با طرح هـای جالـب و هیجان انگیز 
وسـط بیایـد و موقع اسـتفاده هـم متوجه احسـاس غلغلک 
ظریفـی شـوند که مسـواک ایجـاد می کنـد. آن وقت اسـت 

کـه ماموریـت غیرممکن تشـویق بچه هـا به مسـواک زدن، 
ممکـن می شـود.

بـرای ارتودنسـی مناسـب اسـت: یکـی از بهتریـن انـواع 
سـیم های  گذاشـتن  کار  از  بعـد  می توانـد  کـه  مسـواک 
ارتودنسـی بـه کمـک تمیـز نگـه داشـتن دنـدان بیایـد، 
مسـواک برقـی اسـت. عدم رعایت بهداشـت دهـان و دندان 
آن هـم زمانـی کـه دندان هـا سیم کشـی شـده اند، باعـث 
ایجـاد لکه هـای سـفید روی آن هـا می شـود. بـرای خواندن 
سـایر ویژگـی هـای مسـواک برقـی میتوانید به ایـن آدرس 

کنید. مراجعـه 

  پس تکليف مسواک دستی چه می شود؟
بـا خواندن ویژگی های مسـواک برقی، شـاید بـا خودتان 
فکر کنید باید فاتحه اسـتفاده از مسـواک دستی را بخوانید؛ 
امـا واقعیت اینطور نیسـت. به تایید »انجمن دندان پزشـکان 
انـواع مسـواک های سـخت و نـرم کـه دسـتی  آمریـکا«، 
هسـتند دقیقـا می توانند به انـدازه مسـواک های برقی موثر 
واقـع شـوند؛ امـا شـرط دارد. شـرطش این اسـت کـه نحوه 
درسـت مسـواک زدن را بلد باشـیم؛ درست مسـواک کنیم، 
نـخ دنـدان بکشـیم و از دهان شـویه کمـک بگیریـم. خوبی 
مسـواک برقـی این اسـت که بخـش زیادی از بلـد نبودن ما 
در مسـواک زدن را جبران می کند و خودش قسـمت عمده 
کار را انجـام می دهـد؛ وگرنـه اگر خودمـان حوصله به خرج 
دهیم و وقت کافی برای مسـواک زدن داشـته باشـیم، فرقی 
نـدارد سـراغ مدل هـای برقـی برویم یا دسـتی. اگـر انتخاب 
شـما بـه هر دلیلی مسـواک دسـتی اسـت، موقـع خرید به 

نـکات زیر دقـت کنید:
نرمی و سـختی فرچه: اگر دندانتان حسـاس اسـت سراغ 
مسـواک نـرم یـا نهایتا متوسـط بروید. اسـتفاده از مسـواک 
سـخت فقط در صورتی توصیه می شـود که دندان پزشکتان 

آن را تایید کرده باشـد.
انـدازه فرچـه: فرچه هـای کوچـک نواحـی غیـر قابـل 
دسترسـی دندان را بهتـر از فرچه های یک  سـره بزرگ تمیز 
می کنـد؛ امـا بـه زمـان بیشـتری برای مسـواک کـردن نیاز 

پیـدا خواهیـد کرد.
وجود ماسـاژور: بخش پالسـتیک مانند بعضی مسواک ها 
بـه عنـوان ماسـاژ دهنده لثـه به کار مـی رود که بـا توجه به 

نیازتـان می توانید سـراغش برویـد یا نروید.
سـری متحرک: فرچه یا سـری متحـرک کارکرد بهتری 
نسـبت به فرچه ثابـت دارد و دندان هـا را بهتر پاک می کند.

به خاطر داشـته باشـید برای خرید مسـواک هرگز سراغ 
دسـت فروش ها یـا مسـواک هایی از برندهـای ناشـناخته و 
نامعتبـر نرویـد. مسـواک را از داروخانه هـا یـا فروشـگاه های 

معتبـر بخرید. سـالمت دندان شـوخی بردار نیسـت.
منبع: تبیان
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عضــو هیئــت مدیــره انجمــن گفتاردرمانــی گفــت: بلــع 
ــه طــی ســه  ــده اســت ک ــک مکانیســم پیچی ــی ی طبیع

ــرد. ــورت می گی ــروی ص ــی و م ــی، حلق ــه دهان مرحل
جــالل بختیــاری، عضــو هیئــت مدیــره انجمــن 
گفتاردرمانــی در آســتانه برگــزاری همایــش ســالیانه 
ــا اختــالل بلــع اظهــار داشــت:  گفتاردرمانــی در ارتبــاط ب
بلــع بــه عنــوان نخســتین مرحلــه گــوارش نقــش 
بســیار مهمــی در تغذیــه و ســالمت انســان دارد و در 
ــر شــود  ــالل و تغیی ــار اخت ــع دچ ــرد بل ــه عملک صورتی ک
بــه بــروز ســوءتغذیه، کــم آبــی بــدن، عفونــت ریــه ناشــی 
از آسپیراســیون و در مــواردی حتــی مــرگ و یــا تغییــر در 

ــد. ــد ش ــرد خواه ــی ف ــت زندگ کیفی
وی افــزود: بلــع طبیعــی یــک مکانیســم پیچیــده اســت 
کــه در طــول آن غذایــی کــه در دهــان گذاشــته می شــود 
ــا  ــد ت ــر می کن ــوری تغیی ــت ط ــم و غلظ ــاظ حج از لح
بتوانــد بــه راحتــی از طریــق حلــق و مــری بــرای مراحــل 
بعــدی گــوارش وارد معــده شــود؛ ایــن فراینــد طــی 
مراحلــی کــه عبارتنــد از مراحــل دهانــی، حلقــی و مــروی 

ــود. ــام می ش انج
ایــن عضــو هیئــت مدیــره انجمــن گفتاردرمانــی 
ادامــه داد: اختــالل بلــع بــه علــت بیماری هــای مختلفــی 
ــکته های مغــزی، پارکینســون، ضربه هــای  همچــون س
ــر و  ــرطان های س ــر و س ــی، MS، آلزایم ــزی و نخاع مغ
گــردن ایجــاد می شــود. عــالوه بــر ایــن ســالمندی نیــز بــه 
علــت تغییــرات فیزیولوژیــک و ســاختاری، تغییراتــی را در 
ایــن عملکــرد حیاتــی بــه وجــود مــی آورد و منجــر بــه بروز 

ــود. ــراد می ش ــن اف ــع )دیســفاژی( در ای ــالل بل اخت
بختیــاری گفــت: عالئــم اختــالل بلــع معمــوال شــامل 
ــد  ــا بع ــوردن ی ــذا خ ــن غ ــرر حی ــای مک ــرفه های ه س
ــو و  ــذا در گل ــردن غ ــر ک ــاس گی ــوردن، احس ــذا خ از غ
احســاس خفگــی، باقــی مانــدن غــذا در حفــره دهــان، بــاال 
رفتــن دمــای بــدن و احســاس گــر گرفتگــی بعــد از غــذا 
ــوردن  ــاب از خ ــه و اجتن ــرر ری ــای مک ــوردن، عفونت ه خ
ــل و  ــای آجی ــت، مغز ه ــد گوش ــاص مانن ــواد خ ــی م برخ

غیــره اســت.
وی بیــان داشــت: مطالعــات مختلــف نشــان داده کــه 

ــایع تر  ــالمندان ش ــت س ــع در جمعی ــالل بل ــیوع اخت ش
ــیوع  ــه ش ــه طوری ک ــت. ب ــنی اس ــای س ــه گرو ه از بقی
اختــالل بلــع در افــراد بــاالی ۵۰ ســال ۲۵ درصــد گــزارش 
شــده و در ســالمندانی کــه در بخش هــای مختلــف 

ــت. ــد اس ــدود ۳۰ درص ــتند، ح ــتری هس ــکی بس پزش

ــه  ــزی ب ــکته مغ ــاران س ــد بيم   55 درص
ــتند ــال هس ــع مبت ــی از بل درجات

ــت:  ــی گف ــن گفتاردرمان ــره انجم ــت مدی ــو هیئ عض
ــد،  ــت دارن ــالمندان اقام ــز س ــه در مراک ــالمندانی ک در س
ــه  ــالمندانی ک ــد و در س ــع ۶۸ درص ــالل بل ــیوع اخت ش
ــد  ــا ۳۸ درص ــد ۱۳ ت ــی می کنن ــتقل زندگ ــور مس ــه ط ب
اســت، بیــش از ۵۵ درصــد بیمــاران ســکته مغــزی دچــار 
درجاتــی از اختــالل بلــع هســتند، همچنیــن ایــن اختــالل 
در بیمــاری پارکینســون بیــش از ۵۰ درصــد گــزارش شــده 
اســت و حــدود ۳۵ درصــد بیمــاران MS از ایــن اختــالل 

ــد. ــج می برن رن
وی گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه سـاختار های در گیـر در 
بلـع و گفتار مشـترک هسـتند بر اسـاس تمـام راهنما های 
بالینـی؛ ارزیابـی، تشـخیص و درمـان اختـالل بلـع دهانـی 

حلقـی به عهـده متخصصیـن گفتـار درمانی اسـت.
اینکــه خوشــبختانه در  بــه  بــا اشــاره  بختیــاری 
ســال های اخیــر اختــالل بلــع بیشــتر مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت، گفــت: گفتــار درمان هــا بعــد از ارزیابی هــای 
بالینــی و ابــزاری ماننــد ارزیابــی بلــع توســط آندوســکوپ 
ــه  ــم ک ــع باری ــکوپی بل ــو فلوروس ــا ویدئ ــوری و ی ــر ن فیب
ــوژی انجــام می شــود، شــدت  ــن رادیول توســط متخصصی
و نــوع مشــکل بیمــار را تشــخیص داده و بــر اســاس 
و  درمانــی  روش هــای  ارزیابی هــا،  و  معاینــات  نتایــج 
ــد  ــه کار می برن ــاران ب ــرای بیم ــی را ب ــی مختلف توانبخش
ــوژی،  ــرفت تکنول ــا پیش ــم ب ــر ه ــال های اخی ــه در س ک
روش هــای مختلفــی عــالوه بــر تمرینــات توانبخشــی بلــع 
ماننــد تحریــکات الکتریکــی عضــالت در گیــر در بلــع و یــا 
تحریــکات الکتریکــی نواحــی مغــزی درگیــر در بلــع بــرای 

ــی رود. ــه کار م ــاران ب ــروه از بیم ــن گ ــه ای کمــک ب
منبع: باشگاه خبرنگاران

ده غذایی که چربی های بدن را
می سوزانند

بهداشت نیوز: اگر از چربی  هایی که زیر پوستتان جا خوش 
کرده  اند خسته شده اید و می خواهید خوش اندام تر شوید، 
باید بدانید چاره  کار در نخوردن و سختی کشیدن نیست. شما 
باید به فکر تغذیه  سالم و داشتن تحرک بدنی باشید. البته باید 
بدانید هیچ ماده  غذایی یا روش معجزه  گری وجود ندارد که 
یک شبه شما را به هدفتان برساند. رسیدن به وزن ایده آل نیاز 

به اراده و برنامه  ریزی درست دارد.
در اینجا مواد غذایی مفید که به چربی سوزی و خوش 

 اندامی شما کمک زیادی می  کنند، معرفی شده اند:
دارچین: برخی مطالعات نشان می دهد که دارچین سطح 
قند خون را تثبیت می کند و اشتها را بخصوص در افراد مبتال 

به دیابت نوع دو مهار می نماید.
فلفل تند: فلفل حاوی یک ماده شیمیایی به نام کپسایسین 
است که برای جلوگیری از اشتها و افزایش سرعت سوخت و 

ساز مفید به نظر می رسد.
چای سبز: کاتچین موجود در چای سبز به از دست دادن 
وزن و تحریک بدن برای سوزاندن چربی کمک می کند. روزانه 
۴ تا ۶ فنجان چای سبز به عالوه ۱۸۰ دقیقه ورزش هوازی در 

هفته به از دست دادن چربی کمک زیادی می کند.
گریپ فروت: خاصیت چربی سوزی جادویی ندارد اما به شما 
در داشتن احساس سیری کامل کمک می کند و دلیلش هم این 
است که گریپ فروت حاوی فیبر محلول است و طول می کشد 
که هضم شود. یک لیوان آب گریپ فروت قبل از غذا اگر میل 
شود، احساس سیری می دهد و شما کالری کمتری در طول 
غذا خوردن دریافت می کنید. هندوانه: خوراکی های غنی از 
آب فضای بیشتری از روده را اشغال می کنند و سیگنالهایی در 
بدن ایجاد می شود که غذا به اندازه کافی دریافت شده است. 
بسیاری از میوه ها و سبزیجات خام سرشار از آب و مواد مغذی 
و کم کالری هستند. گالبی و سیب: این دو میوه نیز حاوی آب 

فراوان و فیبر هستند و به احساس سیری کمک می کنند.
تخم مرغ: برای الغری باید میزان کالری  های دریافتی  تان را 
کاهش دهید اما به پروتئین نیاز مبرم دارید. تخم  مرغ هم یکی از 
منابع طبیعی پروتئین است. مطالعات نشان می  دهد افرادی که 
رژیم غذایی سرشار از پروتئین دارند )یعنی ۴۰ درصد پروتئین و 
۳۰ درصد کربوهیدرات  ها( بعد از یک سال به میزان ۳۸ درصد 
چربی بیشتری نسبت به افرادی که کربوهیدرات  های بیشتری 
مصرف می  کنند )یعنی ۵۵ درصد کربوهیدرات و ۱۵ درصد 

پروتئین( از دست داده و الغرتر شدند.
گردو و بادام: گردو، بادام و کال میوه های صدفی یا پوسته 
دار باعث آب شدن چربی  های دور شکم می  شوند. متخصصان 
حوزه تغذیه معتقدند که مغزها و کال میوه  های پوسته دار تاثیر 
مثبتی روی تناسب اندام دارند به شرطی که در مصرف آن  ها 
زیاده  روی نکنید. دلیلش هم این است که این میوه  ها سرشار از 
فیبر، پروتئین و چربی  های مفید هستند که قادرند حساسیت 
بدن را نسبت به انسولین باال برده و به کاهش وزن کمک کنند.

ماهی آزاد: به عقیده  محققان امگا ۳ ماهی باعث کاهش 
توده  چربی بدن می شود. البته تاکنون به درستی مشخص 
نشده است این اسیدهای چرب با چه مکانیسمی به کاهش 
چربی  ها کمک می  کنند. محققان در جریان بررسی  های خود 
مشاهده کردند که امگا ۳ با اشتهای زیادی مقابله می کند و تا 
دو ساعت بعد از مصرف ماهی  های سرشار از این اسیدهای 

چرب گرسنگی به سراغتان نمی  آید.
شیر کم چرب: نتایج بررسی  های متعدد نشان می  دهد که 
کلسیم یک تاثیر اساسی روی سالمت بدن دارد. محصوالت 
لبنی مانند شیر، پنیر و همچنین ماست منبع فوق  العاده  

کلسیم هستند.
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عالئم عجیبی که نشان می دهد کبد در خطر است
سطح  گرفتن  نظر  در  بدون  مداوم  خستگی  احساس 
فعالیت جسمانی، ممکن است به واسطه بیماری کبد شکل 
گرفته باشد. خستگی مزمن یکی از نشانه های آشکار آسیب 

دیدگی کبد است.

که  است  انسان  بدن  اندام های  مهم ترین  از  یکی  کبد 
کارهای مختلفی را برای حفظ سالمت ما انجام می دهد. به 
عنوان یکی از بزرگ ترین اندام های بدن انسان، کبد مسئولیت 
عملکردهای متابولیک، مانند تبدیل مواد مغذی دریافتی از 
رژیم غذایی به شکلی قابل استفاده برای بدن و دفع مواد زائد 
و سموم پیش از این که موجب آسیب شوند را بر عهده دارد.

به  می کند  تالش  کبد  مشکل،  با  مواجهه  زمان  در 
ادامه  در  کند.  آگاه  این شرایط  از  را  ما  مختلف  روش های 
با برخی از مهم ترین نشانه های به دردسر افتادن این اندام 

کلیدی بیشتر آشنا می شویم:

  خارش پوست
اولیه - یک بیماری مزمن که  التهاب مجاری صفراوی 
مجاری صفرا در کبد را تخریب می کند - به طور معمول 
دارای عالئم مشهودی نیست، اما یکی از نخستین نشانه های 
آن خارش پوست است. خارش پوست ممکن است در نتیجه 
دالیل دیگر، مانند خشکی پوست نیز شکل بگیرد؛ اما زمانی 
که به شرایطی پایدار تبدیل می شود، بررسی دقیق تر شرایط 
اهمیت دارد زیرا می تواند نشانه ای از سیروز کبدی نیز باشد.

  زرد شدن پوست یا چشم ها
زرد شدن بخش سفید چشم ها یا پوست می تواند ترسناک 
باشد؛ اما توضیحی آشکار دارد: این شرایط به نام زردی یا 
یرقان شناخته می شود و به واسطه سطوح باالی بیلی روبین، 
رنگدانه ای زرد که توسط کبد ترشح می شود، در بدن رخ 
می دهد. این تغییر رنگ می تواند نشانه ای از آسیب دیدگی 
کبد به واسطه دالیل مختلف، مانند سیروز یا هپاتیت B باشد.

لرز دائمی که استفاده از چند پتو نیز بهبودی در آن حاصل 
نمی کند می تواند نشانه ای از کلستاز )Cholestasis( طی 
بیماری کبد باشد. این شرایط به واسطه کاهش جریان صفرا 

یا توقف کامل آن از کبد رخ می دهد

  افزایش وزن
اگر به ناگاه با افزایش بی دلیل وزن خود مواجه شده اید، 
باشد.  داشته  قرار  شرایط  این  پس  در  است  ممکن  کبد 
کبدی  سیروز  از  نشانه ای  می تواند  ناخواسته  وزن  افزایش 
باشد. سیروز کبدی بیماری است که به آرامی پیشرفت کرده 
و موجب جایگزینی بافت سالم کبد با بافت اسکار، مسدود 
شدن جریان خون در کبد و ناتوانی این اندام در ارائه عملکرد 

درست می شود.

  کاهش وزن
کاهش وزن ناگهانی نیز می تواند یکی از نشانه های آسیب 

دیدگی کبد باشد. کاهش وزن ناخواسته می تواند نشانه ای از 
سیروز کبدی و همچنین هپاتیتC، عفونتی ویروسی که به 

التهاب در کبد منجر می شود، باشد.

  قرمز شدن کف دست ها
قرمز شدن کف دست ها می تواند نشانه ای از بیماری کبد 
چرب غیرالکلی باشد. این بیماری به واسطه ذخیره چربی 

بیش از حد در سلول های کبد رخ می دهد.

  اختالل در خواب
الگوی  بر هم خوردن  دالیل مختلفی می توانند موجب 
خواب شما شوند، و بر اساس مطالعه ای که در سال ۲۰۱۲ در 
 Egyptian Journal of Chest Diseases نشریه
and Tuberculosis منتشر شد، سیروز کبدی یکی از 

مواردی است که می تواند خواب شبانه را مختل کند.

  مشکالت حافظه
اگر حافظه شما اخیراً به شدت دچار مشکل شده است، 
نارسایی کبد امکان دارد دلیل این شرایط باشد. در نارسایی 
کبد، این اندام نمی تواند سموم را به خوبی از خون حذف 
کرده و این شرایط می تواند به تجمع آن ها در مغز منجر شود 
که به نام انسفالوپاتی کبدی شناخته می شود. متأسفانه یکی 

از نتایج این شرایط از دست دادن حافظه است.

  احساس خستگی مداوم
احساس خستگی مداوم بدون در نظر گرفتن سطح فعالیت 
جسمانی، ممکن است به واسطه بیماری کبد شکل گرفته 
باشد. خستگی مزمن یکی از نشانه های آشکار آسیب دیدگی 
کبد است که بنابر مطالعه ای که در سال ۲۰۰۶ در نشریه 
 Canadian Journal of Gastroenterology
واسطه  به  می تواند  شد،  منتشر   and Hepatology

تغییرات در انتقال عصبی در مغز رخ دهد.

  بی اشتهایی
آیا دیگر همانند گذشته تمایلی به خوردن غذا ندارید؟ از 
دست دادن اشتها یکی دیگر از نشانه های شایع آسیب کبد 
باید زنگ  است و عدم احساس گرسنگی چیزی است که 

هشدار را برای شما به صدا درآورد.

  بزرگ شدن پستان ها
هشداردهنده  نشانه های  از  یکی  پستان ها  شدن  بزرگ 
بیماری کبد چرب غیرالکلی در مردان است. رشد بافت اضافه 
و  استروژن  هورمون های  در  تعادل  عدم  واسطه  به  پستان 

تستوسترون رخ می دهد.

  تغيير شخصيت
باشد و  تغییرات در شخصیت می تواند ترسناک  تجربه 
گاهی ممکن است این شرایط برای دیگران نسبت به خود 
بر  کبدی  انسفالوپاتی  تأثیر  همانند  باشد.  مشهودتر  فرد 
از دست رفتن حافظه، سمومی که در مغز جمع می شوند 
می تواند عملکرد روانی را تحت تأثیر قرار داده و فرد به گونه ای 

متفاوت نسبت به گذشته رفتار کند.

  کبودی
با افزایش سن، کبود شدن بدن راحت تر رخ می دهد زیرا 
پوست نازک تر می شود؛ اما اگر دلیلی برای کبودی هایی که 
روی بدن خود مشاهده می کنید، نمی یابید، ممکن است این 
نشانه ای از آسیب کبدی باشد. بیماری کبد می تواند موجب 

تکرر بیشتر کبودی ها شود.

  تورم پاها
بیماری کبد می تواند به دالیل مختلفی، مانند مصرف الکل 
و چاقی شکل بگیرد و یکی از نشانه های هشداردهنده آن 
چیزی است که شاید انتظار آن را نداشته باشید: تورم پاها. اگر 
با تورم در پاهای خود مواجه هستید و دلیل مشخصی برای 
آن وجود ندارد، برای بررسی دقیق به پزشک مراجعه کنید 

زیرا می تواند نشانه ای از بروز مشکلی جدی باشد.

  احساس سردرگمی
می تواند  کبد  نارسایی  واسطه  به  کبدی  انسفالوپاتی 
در توانایی درک انسان نیز اختالل ایجاد کند. این شرایط 
می تواند به احساس سردرگمی درباره چیزهایی که در حالت 

عادی برای شما مسئله ساز نبوده اند، منجر شود.

  درد بدن
اگر دلیلی برای احساس درد در بدن خود نمی یابید، یکی 
از دالیل احتمالی این شرایط می تواند التهاب مجاری صفراوی 
باشد که افزون بر خارش پوست می تواند به احساس درد در 

استخوان ها، ماهیچه ها یا مفاصل نیز منجر شود.
قرمز شدن کف دست ها می تواند نشانه ای از بیماری کبد 
چرب غیرالکلی باشد. این بیماری به واسطه ذخیره چربی 

بیش از حد در سلول های کبد رخ می دهد

  مواجهه با نفخ
اگر یک وعده غذایی بزرگ دلیل احساس نفخ در شما 
نیست، این شرایط ممکن است به واسطه تجمع مایع در 
شکم که به نام آسیت یا آب آوردگی شکم شناخته می شود، 
شکل گرفته باشد. از آنجایی که تورم شکم یکی از نشانه های 
برای  پزشک  به  مراجعه  است،  کبد  آسیب  هشداردهنده 

بررسی دقیق شرایط بهترین گزینه است.

  ادرار تيره
رنگ تیره ادرار می تواند موجب نگرانی فرد شده و البته 
یکی از نشانه های آشکار آسیب دیدگی کبد باشد. در شرایطی 
که سطوح بیش از حد بیلی روبین در بدن موجب زرد شدن 
پوست و چشم می شود، این ماده می تواند موجب تغییر رنگ 
ادرار نیز شود زیرا کلیه ها تالش می کنند آن را از طریق ادرار 

دفع کنند.

  ناتوانی در تمرکز
هر فردی در طول زندگی خود گاهی اوقات با ناتوانی در 
تمرکز مواجه می شود زیرا مغز به خوبی عمل نمی کند؛ اما اگر 
به طور منظم با دشواری در حفظ تمرکز مواجه هستید، این 

می تواند نشانه ای از بروز مشکل در کبد باشد.

  لرز دائمی
لرز دائمی که استفاده از چند پتو نیز بهبودی در آن حاصل 
نمی کند می تواند نشانه ای از کلستاز )Cholestasis( طی 
بیماری کبد باشد. این شرایط به واسطه کاهش جریان صفرا 

یا توقف کامل آن از کبد رخ می دهد.

  خشکی چشم یا خشکی دهان
مصرفی،  داروهای  یا  سن  جمله  از  مختلفی،  دالیل 
می توانند موجب خشکی چشم یا دهان شوند، اما این شرایط 
می تواند به واسطه دلیل جدی تر نیز شکل گرفته باشد. التهاب 
مجاری صفراوی اولیه یکی از دالیل شناخته شده خشکی 

چشم یا دهان و همچنین از عالئم اولیه بیماری کبد است.
منبع: عصر ایران


