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ثبت نام داوطلبانی که شرایط مدنظر شورای نگهبان راندارندقانونی نیست
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اگر کسی ثبت نام 
بکند و شرایط مدنظر شورای نگهبان را نداشته باشد ثبت نام 
او قانونی و معتبر نیست، گفت: امیدواریم مصوبه اخیر اجرا و 

مدارک گرفته شود.

حقوقدان  عضو  ره پیک  سیامک  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ویژه خبری در خصوص مصوبه  نگهبان در گفتگوی  شورای 
نگهبان  در سال ۹۶ شورای  نگهبان گفت:  انتخاباتی شورای 
شرایطی را در مورد سن و مدرک داوطلبان انتخابات ریاست 

جمهوری تصویب کرد.
وی افزود: در مجلس گذشته کاری رو این موضوع انجام نشد 
در مجلس یازدهم طرحی برای اصالح قانون انتخابات تهیه شد 

اقتباسی از نظریه شورای نگهبان بود.
رأی مجلس در مورد حداقل سن ۴۰ سال و حداقل مدرک 
فوق لیسانس بود. چند بار این طرح رفت و آمد کرد تا نظر 

شورای نگهبان تأمین شد.
ره پیک گفت: هیأت نظارت مجمع تشخیص در مورد این 
مصوبه اعالم کرد طبق سیاست های کلی، باید شورای نگهبان 
به شرایط داوطلبان ورود کند و در اختیارات مجلس نیست. لذا 
شرایطی که در مجلس تصویب شده بود و شورا هم پذیرفته بود 

در مصوبه انتخاباتی شورا، مبنا قرار گرفت.
وی در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکـه آیا ایـن مصوبه 
انتخاباتـی شـورای نگهبـان بـرای حـذف جریان خاصـی بوده 

اسـت گفت: نگاه شـورای نگهبان این نیسـت، به عنـوان مثال 
االن کسـی یک سـال یا دو سـال کم دارد در دوره بعد می آید.

طبـق گزارشـات اگر ایـن مصوبه محدودیتی ایجـاد کرده برای 
همـه گروه هـا و جناح هـا بوده اسـت.

ره پیک تاکید کرد: قانون با شیوه قانونی فرق دارد، قانون آن 
چیزی است که مجلس تصویب می کند، شیوه قانونی طریقی 
است که مستند و مشروع است؛ مصوبه انتخاباتی شورا قانون 

نبود بلکه استفاده از شیوه قانونی بود.
وی ادامه داد: سیاست های کلی اصرار کرده که در زمان ثبت 

نام شرایطی گذاشته شود که صالحیت های اولیه کشف شود.
ره پیک در مورد شرط جایگاه سرلشکری اظهار داشت: در 
همین مصوبه ذکر شده مدارک و شواهد عینی که ذکر شده 
داللت بر صالحیت نهایی نمی کند و حداقلی برای ثبت نام است.

وی در مورد احتمال وجود استثنا از این شرایط ادامه داد: 
این مصوبه قاعده عمومی است، این شرایط نوعی برای ثبت نام 
ذکر شده، از طرف دیگر تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر 
بودن از اختیارات شورای نگهبان است، این شرایط ثبت نام 
است و در نهایت تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن 
با شوراست، بحثی که مطرح بود مبنی بر اینکه با این شرایط 
دست شورا بسته می شود، بنابراین اگر مستندات ارائه شود که 
فردی همه شرایط را دارد غیر از چند مورد باید به شورا شکایت 

کند در صورتی که شورا تشخیص داد می تواند ثبت نام کند.
ره پیک گفت: شورای نگهبان اعالم کرده که باید این مصوبه 
طبق سیاست های کلی انتخابات و قانون اساسی اجرا شود در 
نهایت به هر شکلی که ثبت نام انجام شود باید مدارک در شورا 

بررسی شود.
وی گفت: اگر کسی ثبت نام بکند و این شرایط را نداشته 
باشد ثبت نام او قانونی و معتبر نیست. امیدواریم این مصوبه اجرا 

شود و مدارک گرفته شود.
یک آقایی کلیپی ضبط کرده که چرا گواهی سو پیشینه 
پیشینه  سو  گواهی  کسی  جمهور  رئیس  از  می خواهند، 
نمی خواهد، باید دقیق حرف بزنند، ما از داوطلبان گواهی سو 

پیشینه می خواهیم نه از رئیس جمهور.
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دو قطبی سازی های انحرافی به جایی نخواهد رسید
گفــت:  اســالمی  موتلفــه  حــزب  دبیــرکل 
ــی، از  ــازی انحراف ــی س ــه جــای دو قطب ــان ب اصالح طلب
عملکــرد منفــی خــود عذرخواهــی کننــد و انتخابــات را 

بــه مذاکــرات برجامــی پیونــد نزننــد.
ــان  ــداهلل بادامچی ــر، اس ــزاری مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
در مواضــع هفتگــی خــود، بــا اشــاره بــه فعالیــت 
ــت: عملکــرد اصــالح  ــان اصالحــات در انتخابات،گف جری
ــاد  ــه، ایج ــوه مجری ــته در ق ــال گذش ــان در ۸ س طلب
تــورم وحشــتناک و معیشــت ســخت و برعکــس شــدن 
ــرای  ــب، ب ــان اصالح طل ــور جری ــای رئیس جمه وعده ه
بــرای  جریان هــای سیاســی حامــی دولــت جایــی 
ــر اســت  ــان بهت ــه نگذاشــته اســت و اصــالح طلب توجی
ــت  ــردم از مل ــه م ــرار از پاســخگویی ب ــن ف ــه جــای ای ب

ــد. ــی کنن عذرخواه
وی ادامـه داد: اصـالح طلبـان کار را به جایی رسـانده 
انـد کـه مسـکن و اجاره مسـکن، تنظیـم درآمـد و هزینه 
زندگـی مـردم را در وضعیـت بسـیار بدی قـرار داده اند و 
حتـی مـرغ و تخم مـرغ که غذای عـادی مردم اسـت نیز 

دچار مشـکل کـرده اند.

و  خارجــی  سیاســت  کارکــرد  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــت  ــادی دول ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــرد سیاس ــز عملک نی
ــان اصــالح  ــرای دولــت و جری ــه ب ــل ارائ دســتاوردی قاب

ــدارد. ــی ن ــی و اعتدال ــان افراط طلب
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی تصریــح کــرد: 
مــردم امــروز بــه جــای توجــه بــه دوقطبی هــای کاذب، 
ــتند  ــوری هس ــس جمه ــاب رئی ــوای انتخ ــال و ه در ح
کــه بتوانــد در گام دوم انقــالب، کشــور و ملــت را از 
مشــکالت نجــات داده و کشــور را در داخــل و خــارج در 
ــد. ــت کن ــت مدیری ــت و مصلح ــزت، حکم ــوب ع چارچ

بادامچیــان در ادامــه در خصــوص شــرایط احــراز 
صالحیــت نامزدهــای ریاســت جمهــوری گفــت: کســی 
کــه می خواهــد رئیــس جمهــور شــود و ســوگند بخــورد 
کــه قانــون اساســی را پاســداری می کنــد بایــد بــه 
قانــون و نهادهــای قانونــی و اختیاراتــی کــه قانــون 

ــذارد. ــرام بگ ــا داده احت ــه آن ه ــی ب اساس
وی افــزود: جایــگاه رفیــع شــورای نگهبــان در قانــون 
اساســی پاســداری از جمهوریــت و اســالمیت نظــام 

ــی اســت. ــگاه مهم ــن جای اســت و ای
وی ادامــه داد: التــزام بــه قانــون اساســی یــک اصــل 
سرنوشت ســاز اســت. کســانی کــه بــا اختیــارات قانونــی 
ــد در  ــت می کنن ــاد مخالف ــن نه ــون در ای ــال قان و اعم
واقــع بــا جمهوریــت و اســالمیت نظــام مســئله دارنــد و 
ــرادی  ــردم، اف ــه آزادی و مشــارکت م ــه بهان ــوان ب نمی ت

ــه و ارکان و  ــت فقی ــل والی ــی، اص ــون اساس ــا قان ــه ب ک
ــد  ــت کرده ان ــالمی مخالف ــوری اس ــام جمه ــول نظ اص
ــرای ریاســت جمهــوری نامــزد کــرد و انتظــار داشــت  ب

کــه آن هــا تاییــد شــوند.
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی بــرای اصــالح 
طلبــان کــه ایــن گونــه افــراد را در فهرســت نامزدهــای 

ــرد. ــف ک ــار تاس ــد اظه ــرده ان ــام ب ــود ن خ
بادامچیــان گفــت: انتخابــات ۱۴۰۰ هــم در شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا و هــم در انتخــاب رئیــس 
ــا شــناخت کافــی  جمهــور نقــش سرنوشت ســاز دارد و ب
ــالح  ــان اص ــدی جری ــی و ناکارآم ــی عرضگ ــت از ب مل
ــی  ــالش برخ ــل، ت ــی عم ــدگان ب ــعار دهن ــی و ش طلب
بــه جایــی  انحرافــی  قطبــی ســازی های  دو  بــرای 

ــید. ــد رس نخواه
وی تاکیــد کــرد: بــرای ملــت کارآمــدی و ناکارآمــدی 

در انتخابــات آینــده مســئله اصلــی اســت.
ــگاه  دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی در خصــوص ن
ــاره اجمــاع  ــات ریاســت جمهــوری درب حــزب در انتخاب
ــادی،  ــا کار جه ــد و ب ــد و متعه ــره کارآم ــک چه روی ی
ــات  گفــت: انشــاءاهلل نیروهــای جبهــه انقــالب در انتخاب
۱۴۰۰ بــا یــک صــدا، یــک برنامــه و یــک تیــم کارآمــد 
انتخاباتــی  خداپســندانه  و  ســالم  رقابت هــای  وارد 

ــد شــد. خواهن
ــام  بادامچیــان گفــت: اگــر آیــت اهلل رئیســی ثبــت ن
ــر ایشــان تفاهــم  ــای ارزشــگرا ب ــه و نیروه ــد موتلف کنن
ــت  ــد سیاس ــام نکنن ــت ن ــه ثب ــی ک ــد و در صورت دارن
ــن  ــح از بی ــح و ارج ــات اصل ــگرایان انتخاب ــی ارزش کل
احــراز صالحیــت شــده ها توســط شــورای محتــرم 

می باشــد. نگهبــان 
ــا اشــاره بــه  وی در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو ب
ــال و  ــدس ح ــال روز ق ــت: امس ــدس گف ــی ق روز جهان
هــوای خاصــی داشــت. کرونــا اجــازه نــداد مثــل 
ســال های قبــل راهپیمایــی برگــزار شــود، ولــی در 
ــا شــکوه خــود برگــزار شــد  جهــان اســالم روز قــدس ب
و رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــالب راهــی جدیــد بــرای 
انتفاضــه فلســطین گشــود کــه در نزدیــک شــدن آزادی 
قــدس شــریف و نجــات مظلومــان و آوارگان فلســطینی 

ــت. ــد داش ــی خواه ــر قطع تأثی
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی تاکیــد کــرد: امــروز 
بــه برکــت بیــداری اســالمی بحــران و آشــفتگی در درون 
ــران  ــن بح ــت و ای ــکار اس ــاًل آش ــغالگر کام ــم اش رژی
ــن  ــز در بی ــاکنان و نی ــدید س ــی ش ــل نارضایت ــه دلی ب
غاصبــان ســرزمین فلســطینیان و حکومــت غیرمشــروع 

ــتمگر صهیونیســتی مشــهود اســت. و س
و  آمریکایی هــا  اکنــون  داد:  ادامــه  بادامچیــان 
ــه ضــرر منافــع  اروپایی هــا هــم رژیــم صهیونیســتی را ب
ــای  ــا طرح ه ــه ب ــد و مذبوحان ــه می یابن ــرب در منطق غ
ــگاه در  ــن پای ــظ بقایــای ای ــی حف ــل در پ ــی حاص ب
حــال فروریــزی خــود هســتند کــه برعکــس در ســقوط 
برابــر  در  ذلیــل  و  اســتکبار  بــه  وابســته  حاکمــان 

می کنــد. تســریع  صهیونیســم 
وی افــزود: تغییــر معادلــه ســنگ بــا موشــک و قطــع 
ــه ســازمان های بیــن المللــی، زمینــه را  امیــد بیهــوده ب
بــرای همــه پرســی از صاحبــان فلســطین آمــاده کــرده 

اســت.
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی تصریــح کــرد: 
ــی در  ــه پرس ــزاری هم ــالمی از برگ ــه اس ــزب موتلف ح
اراضــی فلســطین حمایــت دارد و آن را از طریــق احــزاب 

ــرد. ــد ک ــری خواه ــط پیگی مرتب

ــت و انتفاضــه  ــاً مقاوم ــرد: قطع ــه ک ــان اضاف بادامچی
ــه  ــه گون ــهادت، هم ــاد و ش ــام، جه ــط قی ــت خ و تقوی
حمایــت از مظلومــان و تــالش بــرای نجــات قــدس 
ــت. ــران اس ــغال گ ــراج اش ــکار اخ ــن راه ــریف بهتری ش

وی تاکیــد کــرد: راه نجــات فلســطین و فلســطینیان 
ــه  ــرای هم ــدس ب ــرزمین مق ــن س ــردم ای ــه دســت م ب
ــود  ــی خ ــر اساس ــا تغیی ــه ب ــت ک ــمانی اس ــان آس ادی
ــم  ــده رق ــت در آین ــر سرنوش ــی را در تغیی ــر اله تقدی

ــد. بزنن
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی در ادامــه در پاســخ 
ــت  ــت: دول ــن گف ــرات وی ــورد مذاک ــوالی در م ــه س ب
اشــتباه بزرگــی را در پیونــد زدن سیاســت خارجــی بــه 
ــد وزارت  ــه نبای ــد ک ــب ش ــی مرتک ــای انتخابات رقابت ه
خارجــه و شــخص رئیــس جمهــور ایــن اشــتباه تاریخــی 
ــی در  ــایش های جزئ ــد گش ــه امی ــد و ب ــرار کنن را تک
ــرر  ــز ض ــه ج ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــد کاذب ــرات، امی مذاک
بــرای خودشــان حاصلــی نــدارد. همــان طــور کــه امیــد 
بــه سیاســت بــرد- بــرد جــز ضــرر بــرای دولــت نداشــت.

ــای  ــام و نهاده ــردم، نظ ــرف م ــزود: ح ــان اف بادامچی
قانونــی و نماینــدگان ملــت حــرف قطعــی رهبــری 
ــپس  ــا، س ــم ه ــه تحری ــو هم ــدا لغ ــت؛ ابت ــم اس معظ
ــی  ــدات برجام ــام تعه ــم انج ــد ه ــی و بع ــتی آزمای راس

ــاد. ــاد و نیافت ــاق می افت ــال ۹۴ اتف ــد در س ــه بای ک
ــش رو  ــات پی ــا در انتخاب ــت م ــر مل ــت: اگ وی گف
ــزه و دارای  ــا انگی ــد، ب ــدر، کارآم رییــس جمهــوری مقت
پشــتوانه مردمــی و حزبــی و دارای طــرح و برنامــه 
اقدامــی وعملــی را انتخــاب نمایــد، آمریــکا و اروپــا 
ــه را رهــا کننــد و  ــد کــه سیاســت های زورگویان مجبورن

ــد. ــرام بگذارن ــران احت ــت ای ــه مل ــوق حق ــه حق ب
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی بــا اظهــار تاســف از 
ــی تکــرار همــان  ــل صوت ــف در فای اینکــه ســخنان ظری
ــود در  ــت: نمی ش ــار داش ــت اظه ــکا اس ــای آمری حرف ه
دیپلماســی خارجــی همــان خواســته دشــمن را پیگیــری 
ــد در  ــل و تقلی ــاد در تحلی ــام آن را اجته ــد ن ــرد و بع ک

عمــل گذاشــت.
ــت  ــردن جنای ــوم ک ــا محک ــه ب ــان در ادام بادامچی
ــکا  ــر کجــا آمری ــار داشــت: ه ــل اظه تروریســتی در کاب
ــت.  ــر اس ــردم در خط ــت م ــی دارد، امنی ــور نظام حض
ــده ای از  ــان، ع ــارک رمض ــاه مب ــه در م ــی ک جنایتکاران
ــاک  ــه خ ــاه را ب ــوز روزه دار و بیگن ــش آم ــران دان دخت
ــتند  ــزدوری هس ــل م ــا عوام ــند، قطع ــون می کش و خ
ــه  ــش در منطق ــد خوی ــد پلی ــرای مقاص ــکا ب ــه آمری ک

ــت. ــرده اس ــازماندهی ک س
ــا تســلیت شــهادت تعــدادی از دانــش آمــوزان  وی ب
و شــهروندان کابــل در ایــن جنایــت افــزود: ملــت 
ــت  ــظ حاکمی ــتار حف ــتان خواس ــور افغانس ــارز و غی مب
ــای  ــروج نیروه ــلمان و خ ــور مس ــن کش ــتقالل ای و اس
آمریکایــی می باشــند کــه جــز هزینه هــای مالــی و 
ــیده  ــتم کش ــور س ــن کش ــرای ای ــتاوردی ب ــی، دس جان

ــد. ــته ان نداش
دبیــرکل حــزب موتلفــه اســالمی تاکیــد کــرد: 
ــر  ــی و ســران غــرب در براب ــن الملل ــع بی ســکوت مجام
ایــن جنایــت هــم بیانگــر ادعــای دروغ و نــگاه تبعیــض 

ــت. ــر اس ــوق بش ــاره حق ــا درب ــز آن ه آمی
ــات  ــی طاع ــئلت قبول ــا مس ــان ب ــان در پای بادامچی
وعبــادات و دعاهــای مســلمانان در مــاه مبــارک رمضــان 
پیشــاپیش عیــد ســعید فطــر را بــه، ولــی امــر مســلمین، 

مــردم ایــران و ملــل مســلمان تبریــک گفــت.
سيد مهدی حسينی
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یک میلیارد دالر ارز برای تأمین واکسن اختصاص داده شده است
معـاون اول رئیس جمهـور بـا بیـان اینکه میزان واکسـن 
وارداتـی نشـان می دهـد کـه در زمینـه تأمیـن و خریـد 
واکسـن خارجی جهشـی رخ داده اسـت، گفت: یک میلیارد 
دالر ارز بـرای تأمیـن واکسـن اختصـاص داده شـده اسـت.

اسـحاق جهانگیـری صبـح )دوشـنبه( همزمان بـا هفته 
هـالل احمر در مراسـم افتتاح و رونمایـی از خانه های هالل، 
با اشـاره بـه اینکه ایران همـواره با تهدیدات سـوانح طبیعی 
و اجتماعـی متعـدد و متنوعـی روبـرو بـوده اسـت، تصریـح 
کـرد: ایـن تهدیدهـا می توانـد همـه ابعـاد زندگـی مـردم را 
تحـت تأثیـر قـرار دهـد که بایـد برای حـل ایـن بحران ها و 

مواجهـه بـا تهدیـدات چاره اندیشـی کرد.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه مهمتریـن 
و  توانمنـد سـازی جامعـه  بحران هـا  بـرای حـل  مسـئله 
نهادهای حکومتی درزمان مواجهه با آنهاسـت، خاطر نشـان 
کـرد: بایـد اصلـی ترین سـوال بـرای نخبـگان و مسـئوالن 
کشـور ایـن باشـد کـه چگونه بایـد جامعـه را توانمنـد کرد 
تـا عـوارض حوادث طبیعـی و بحران هـا به حداقل برسـد و 

زندگـی مـردم تهدید نشـود.

وی بـا تاکیـد بر اینکه هیچ دولـت و حکومتی به تنهایی 
در قالـب نظـام بروکراسـی رسـمی قـادر بـه حـل بحران ها 
نیسـت، گفـت: بار حـل ایـن بحران ها از یک سـو بـر دوش 
دولـت و نهادهـای حکومتـی و از سـوی دیگـر وابسـته بـه 

مشـارکت و همبسـتگی مردم اسـت.
جهانگیـری تاکیـد کـرد: دولـت و حکومت بایـد فعال، با 
برنامه و آینده نگری سیاسـت های الزم را پیاده سـازی نماید 
تـا جامعـه در زمـان بروز بحران هـا بی پناه نباشـد. موفقیت 
در ایـن امر تکیه بر همبسـتگی و مشـارکت مـردم و جامعه 

دارد. مدنی 
معـاون اول رئیـس جمهـور گفـت: بایـد از ویژگی هـای 
منحصـر بـه فرد خیرخواهی، همبسـتگی و مشـارکت باالی 
مـردم بـه عنوان یک سـرمایه در اختیار حکومـت برای حل 

بحران هـا در کشـور اسـتفاده کنیم.
وی با اشـاره به حوادث زلزله کرمانشـاه و سـیل فروردین 
۹۸ و همچنین شـیوع بیماری کرونا در چهار سـال گذشته، 
افـزود: آنچـه کـه مشـهود اسـت و بسـیاری را در کشـور به 
وجـد آورد حضـور بـی سـابقه، بی نظیر و کارسـاز مـردم در 
زمـان بـروز این حـوادث بود تا جایـی که مردم سیسـتان و 
بلوچسـتان کـه خود در شـرایط سـخت زندگی و بـا حداقل 
امکانـات بـه سـر می برند بـه دنبـال آن بودند تـا کمک های 
مردمـی خـود را حتی بـه صورت حضـوری به دسـت مردم 

زلزله زده کرمانشـاه برسانند.
جهانگیری سـازماندهی و سـاماندهی نهادهای مسـئول 
در زمـان بـروز بحران هـا را از راهکارهـای مهـم مدیریـت 
ایـن  قابلیـت  بایـد  افـزود:  و  بـرد  نـام  در کشـور  بحـران 
سـازمان ها بویـژه جمعیـت هـالل احمـر را بـاال ببریـم و به 

همین منظور سـازمان مدیریت بحران و شـورای عالی برای 
سیاسـت گـذاری بـا یـک قانون خوب تشـکیل شـد تا همه 
نهادهـای نظـام و حاکمیتـی در زمان بحران هـا حضور مؤثر 

باشند. داشـته 
معـاون اول رئیـس جمهـور افـزود: بـه طـور مشـخص 
چنـد سـازمان در زمـان بحران هـا نقـش کلیـدی دارند که 
مهمتریـن ایـن سـازمان ها جمعیـت هـالل احمـر اسـت 
کـه بایـد بـه نقطـه ای برسـد تـا از قابلیت هـای بسـیار بـاال 

برخـوردار شـود.
وی بـا تاکیـد بر اینکه جمعیت هالل احمر در سـال های 
گذشـته کارنامه و سـابقه درخشانی داشته اسـت، ادامه داد: 
اقدامـات ایـن جمعیت تا جایی بوده که توانسـته در مسـئله 
سـاماندهی خـود ۵۴۰۰ خانـه هـالل در سراسـر کشـور به 

ویـژه در روسـتاهای دورافتـاده راه اندازی کند.
جهانگیـری همچنیـن با اشـاره به ایجـاد ۱۱ مرکز امداد 
و نجـات در مناطـق مختلـف کشـور و ایجـاد پایگاه هـای 
امـداد هوایـی و اورهـال بالگردهای امدادی توسـط جمعیت 
هـالل احمر، بر ضـرورت افزایـش بالگردها و تجهیـزات این 
جمعیـت، تاکیـد کـرد و گفـت: باید قابلیـت جمعیت هالل 
احمـر بـرای مقابلـه با حـوادث طبیعی به صـورت جدی باال 
رود تـا نـه تنهـا در داخل کشـور بلکـه در منطقه پرآشـوب، 
پـر تنـش و ملتهـب خاورمیانـه، کشـوری با ظرفیـت باالی 
ایـران بتوانـد در مـوارد و بحران های مختلف به مـردم ایران 
و منطقـه کمک رسـانی کند که البته جمعیـت هالل احمر 

در ایـن زمینه عملکرد بسـیار خوبی داشـته اسـت.
معـاون اول رئیـس جمهـور در بخش دیگری از سـخنان 
خـود، شـیوع بیمـاری کرونـا و مقابلـه بـا آن را یکـی از 
موضوعات جدی در دسـتور کار کشـور برشـمرد و ادامه داد: 
در اوایـل شـیوع ویـروس کرونـا تأمین تجهیـزات حفاظتی 
مـورد نیـاز مـردم، کادر پزشـکی و بیمارسـتان ها مهمترین 
دغدغه کشـور بـود اما کارنامـه بخش بهداشـت و درمان در 
تجهیـز تخت هـای بیمارسـتانی و آی سـی یـو و ابـزار مورد 
نیـاز مـردم در زمـان شـیوع کرونـا و در مـدت زمـان کوتاه 

بسـیار درخشـان بود.
وی با اشـاره به اینکه در روزهای نخسـتین شـیوع کرونا 
۲۰۰ هـزار ماسـک در روز تولیـد می شـد و دغدغـه کشـور 
ایـن بـود که چگونـه کادر درمان را به ماسـک تجهیز کنیم، 
افـزود: در آن زمـان و بـرای واردات ماسـک بـه کشـور مانع 
تراشـی های بسـیاری انجام می شـد اما االن عـالوه بر تأمین 
نیازهـای مـردم، صـادرات ماسـک انجام می شـود و به تولید 

روزانه ۲۷ میلیون ماسـک رسـیده ایم.
جهانگیـری بـا اشـاره بـه نظر سـنجی هـای انجام شـده 
در اوایـل شـیوع بیمـاری کرونـا در خصوص آسـیب پذیری 
مـردم، تاکیـد کـرد: پانـزده مـاه از شـیوع بیمـاری کرونا در 
کشـور گذشـته اسـت و همـه ابعـاد زندگـی مـردم را تحت 
تأثیـر قـرار داده اسـت و باید جامعـه را به گونـه ای مدیریت 

کنیـم تـا تمـام ایـن ابعـاد نظـارت و برنامه ریزی شـود.
معـاون اول رئیس جمهور ادامـه داد: مرحله اول مدیریت 
کرونـا در کشـور بـر عهـده سـتاد ملی کرونا اسـت کـه باید 
تـالش شـود هـر چـه سـریع تر واکسیناسـیون رایـگان و 

عمومـی در کشـور انجام شـود.
وی بـا بیـان اینکه بخشـی از بار انجام واکسیناسـیون در 
کشـور بـر دوش جمعیـت هـالل احمر اسـت، تصریـح کرد: 
میـزان واکسـن وارداتی نشـان می دهد کـه در زمینه تأمین 
و خرید واکسـن خارجی جهشـی رخ داده اسـت و در سـتاد 
هماهنگـی اقتصـادی دولت بحـث و صریحـاً تصمیم گیری 
شـد کـه با وجود تنگناهـای ارزی دولت تأمین واکسـن یک 

اولویـت باشـد و در همین راسـتا یک میلیـارد دالر ارز برای 
تأمین واکسـن کشـور اختصاص داده شـد.

جهانگیـری همچنیـن بحـران کـم آبـی را یکـی دیگر از 
دغدغه هـای کشـور عنـوان و تاکید کرد: ایـران در منطقه ای 
خشـک و بـا فشـار جـدی از نظـر منابع آبـی قـرار دارد که 
در سـخنرانی های قبلـی خـود بـه آن تاکیـد کـرده ام نبایـد 
اجـازه دهیـم برخی چالش هـا تبدیل به ابر چالـش و برخی 

بیماری هـا تبدیـل بـه بیماری مزمن در کشـور شـود.
معـاون اول رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه در دهه های 
گذشـته راهکارهـای مناسـب برای حل مسـئله کـم آبی در 
کشـور اتخاذ نشـده اسـت، ادامه داد: ایران همواره با مسـئله 
آب روبرو اسـت و سـال جـاری نیز میزان بارش ها به شـدت 
کاهـش یافـت و بـا خشکسـالی جـدی روبرو هسـتیم که از 
االن آثـار خـود را در همـه مسـائل اقتصـادی، اجتماعـی و 

فرهنگی نشـان خواهـد داد.
وی بـر ضـرورت همبسـتگی جامعـه بـرای مقابلـه بـا 
خشکسـالی در کشـور تاکید کرد و گفت: خشکسـالی یکی 
از مهمترین مسـائل در کشـور اسـت و ممکن است برخی از 
مـردم فکر کنند که آب مورد نیاز آنها توسـط سـایر مناطق 
کشـور برداشـت می شـود و به همیـن منظور در فشـار قرار 
گرفته انـد کـه باید صاحب نظـران، تریبـون داران و نخبگان 
کشـور در چنیـن مقطعی کمـک نمایند همبسـتگی مردم 

آسـیب نبینـد و مردم نسـبت بـه یکدیگر بدبین نشـوند.
جهانگیـری از وزارت نیـرو درخواسـت کـرد تا بـا اولویت 
بنـدی و برنامـه ریـزی مناسـب بـه گونـه ای اقـدام کند که 
آب آشـامیدنی مـورد نیـاز مـردم در سـال جاری با مشـکل 

روبرو نشـود.
معـاون اول رئیـس جمهـور ادامـه داد: سـازمان مدیریت 
بحـران نیز باید با کمک به کشـاورزان مشـکالت این بخش 
از جامعـه در زمینـه تأمیـن آب را حل نماید تا در این سـال 
خشکسـالی دچار مشـکل نشـوند. البته دولت نیز علی رغم 
وجـود مشـکالت و محدودیت هـا بـرای حـل ایـن مسـئله 

آمادگی کامـل دارد.
وی در ابتـدای سـخنان خـود هفتـه هـالل احمـر و روز 
جهانـی صلیـب سـرخ را بـه همه کسـانی کـه در ایـن نهاد 
بصـورت داوطلبانـه و یـا مسـئول مشـغول فعالیت هسـتند 

گفت. تبریـک 
جهانگیـری بـا بیـان اینکـه هـر چقـدر فرصـت پیـش 
بیایـد تا دربـاره خدمات ارزشـمند هـالل احمـر در حوادث 
مختلـف قدردانی کنیـم باز هم کم و اندک اسـت، ادامه داد: 
امدادگـران جمعیـت هـالل احمـر از اصلی تریـن نهادهایی 
هسـتند کـه همـواره در لحظـات اول حادثـه به انسـان های 
آسـیب دیـده و نیازمنـد کمک کمـک رسـانی می کنند که 
باید همواره سپاسـگزار اعضای جمعیت هالل احمر باشـیم.

معـاون اول رئیـس جمهـور همچنین با اشـاره بـه منابع 
کـم نظیـر طبیعی، انسـانی و اجتماعی ایران ادامـه داد: باید 
بـا وجـود این منابـع ایـران را تبدیل به کشـوری پیشـرفته 

کنیـم و زندگـی خوب بـرای مـردم ایران فراهـم نمائیم.
وی بـا بیان اینکه در کمتر کشـوری ظرفیت باالی منابع 
معدنـی، موقعیت جغرافیایـی و نیروی جـوان تحصیل کرده 
در کنـار یـک همبسـتگی مردمـی قـرار می گیـرد، ادامـه 
داد: بایـد بـا وجـود چنیـن شـرایطی پیشـرفت های خوبـی 
در کشـور بـه وجـود می آمـد و قطعـاً بـا برطـرف کـردن 
اسـتفاده  ایـن ظرفیت هـا  از  نقص هـای موجـود می تـوان 

مطلوب تـر کـرد.
همچنیـن پیـش از سـخنان معـاون اول رئیـس جمهور 
حجـت االسـالم و المسـلمین معـزی نماینده ولـی فقیه در 



5هفته نامه تیتر یک     شنبه 25 اردیبهشت ماه  1400    شماره  236 

Weekly Title one  no 236   Saturday  15 May 2021 

مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان قانون گذاری نیست

هـالل احمـر با تاکید بـر اینکه آئین مقدس اسـالم نسـبت 
بـه امـداد و نجات انسـان ها اهتمـام ویـژه ای دارد، ادامه داد: 
جمعیـت هـالل احمر بـا هـدف خدمت بـه مـردم در قالب 
مردمـی پدیـد آمـد و بعـد از پیـروزی انقـالب اسـالمی نـه 
تنهـا تغییـر نام پیدا کـرد بلکه نشـان داد کـه همانند دیگر 
فعالیت هـا در جمهـوری اسـالمی ایـران از سرشـت مـردم 

سـاالری برخوردار اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه جمعیت هـالل احمر در کنـار دولت 
همـواره بـه دنبـال کمک رسـانی به مـردم ایران بوده اسـت 
گفـت: بایـد اعتبـار ایـن جمعیـت را در سراسـر کشـور باال 
ببریـم و مـردم همواره این جمعیـت را در اذهان خود حاضر 

ببیند.

کریـم همتـی رئیـس جمعیت هـالل احمـر نیز بـا ارائه 
توضیحاتـی دربـاره اقدامـات و دسـتاوردهای ایـن جمعیت 
بـه ویـژه در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا تاکیـد کـرد: این 
جمعیت در طرح شـهید سـلیمانی بعنوان یکی از سـه ضلع 

مهـم اجـرای این طـرح بود.
وی بـا اشـاره بـه اقدامات ایـن جمعیت در منطقـه ادامه 
داد: در حادثـه بنـدر بیـروت جمعیـت هـالل احمـر بعنوان 
اولیـن سـازمان امدادرسـان در لبنـان حضـور یافـت و بـا 
تأسـیس یـک بیمارسـتان صحرایـی به مـردم آسـیب دیده 

در ایـن حادثـه کمـک نمود.
وی ادامه داد: در چند سـال گذشـته به ۶ کشـور درگیر 
جنـگ در منطقـه و همه طرف های جنگ پیشـنهاد ارسـال 

کمک داشـته ایم.
وی بـا اشـاره بـه کمک هـای نقـدی و غیرنقـدی سـایر 
کشـورها و همچنیـن خیریـن بـه ایـن جمعیـت درزمـان 
حـوادث طبیعـی در کشـور، ادامـه داد: تمامـی این کمک ها 
بیـن گروه هـای هـدف تقسـیم شـد کـه البتـه دولـت نیـز 
پشـتیبانی ها و حمایت هـای خوبـی همـواره از این جمعیت 

است. داشـته 
در پایـان ایـن مراسـم نیز از کتاب حماسـه سـرخ که در 
زمینـه جانفشـانی های امدادگـران جمعیت هـالل احمر در 
دوران دفـاع مقـدس بـه نـگارش در آمـده اسـت بـا حضـور 

معـاون اول رئیس جمهـور جمهـور رونمایی شـد.
طيبه بيات

قائــم مقــام دبیــر شــورای نگهبــان گفــت: مصوبــه اخیر 
شــورای نگهبــان دربــاره معیارهــا و شــرایط رجل سیاســی، 
ــذاری  ــا، قانونگ ــودن نامزده ــر ب ــر و مدب ــی و مدی مذهب

نیســت.
ــان،  ــورای نگهب ــانی ش ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــان در  ــورای نگهب ــر ش ــام دبی ــم مق ــک قائ ــیامک ره پی س
ــات ســیزدهمین  ــر انتخاب ــای نظــارت ب ــش هیئت ه همای
ــر  ــش از ظه ــه پی ــوری ک ــت جمه ــات ریاس دوره انتخاب
ــزار شــد،  ــان برگ ــه در محــل شــورای نگهب )دوشــنبه( ک
بــا اشــاره بــه موضــوع قــدرت کــه برجســته ترین موضــوع 
در حوزه هــای سیاســی و اجتماعــی اســت، گفــت: چیــزی 
ــت؛  ــجام« اس ــود »انس ــدرت می ش ــاد ق ــث ایج ــه باع ک
ــزرگ کنــار هــم قــرار  یعنــی اگــر واحدهــای کوچــک و ب
ــه  ــام داد؛ چنانچ ــوان انج ــی می ت ــای بزرگ ــد کاره بگیرن
معمــار کبیــر انقــالب حضــرت امــام خمینــی )ره( بــا تولید 
انســجام، همدلــی بزرگــی بیــن مــردم ایجــاد کــرد تــا بــا 
دســت های خالــی و بضاعــت کــم کار بزرگــی را در بــه ثمــر 

رســاندن انقــالب اســالمی انجــام بدهنــد.
ــی اســت  ــی از طرق ــات یک ــه انتخاب ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــرد، اف ــد ک ــوان انســجام تولی ــیله آن می ت ــه به وس ک
انســجام بــرای هــر کشــوری حیاتــی اســت و انتخابــات بــا 

شــرایطی منشــأ تولیــد انســجام و اقتــدار کشــور اســت.
ــت:  ــار داش ــان اظه ــورای نگهب ــر ش ــام دبی ــم مق قائ
ــود  ــاظ ش ــد لح ــات بای ــزاری انتخاب ــه در برگ ــروطی ک ش
ــه اوال  ــت ک ــن اس ــد ای ــجام باش ــدار و انس ــأ اقت ــا منش ت
ــاد  ــردم اعتق ــی م ــد« یعن ــی باش ــد واقع ــات بای »انتخاب
ــی را  ــت اصل ــد سرنوش ــاس کنن ــند و احس ــته باش داش

خودشــان رقــم می زننــد.
ره پیــک بــا اشــاره بــه اینکــه دومیــن شــرط ایــن اســت 
کــه »انتخابــات بایــد بــا مشــارکت مــردم باشــد«، افــزود: 
مشــارکت در انتخابــات از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، 
چنانچــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بــر موضــوع مشــارکت 

ــته اند. ــد داش تأکی
ــات ســالم« نیــز  ــا بیــان اینکــه »برگــزاری انتخاب وی ب
ــت:  ــت، گف ــجام اس ــدار و انس ــأ اقت ــر منش ــروط دیگ از ش
ــای رأی  ــود را در صندوق ه ــردم رأی خ ــه م ــی ک از زمان
ــی کــه آراء شــمارش و اعــالم می شــود  ــا زمان ــد ت می ریزن
بایــد بــه نحوی باشــد کــه همــان آراء خوانــده شــده و اعالم 
شــود، یعنــی آراء مــردم بــه عنــوان حق النــاس اســت و باید 

بــه درســتی حفاظــت و امانتــداری شــود.
ــن  ــان گفــت: چهارمی ــر شــورای نگهب ــام دبی ــم مق قائ
شــرط ایــن اســت کــه »انتخابــات بایــد منجــر بــه ارتقــاء 
کارآمــدی، بهبــود شــرایط و حل مشــکالت کشــور شــود«؛ 

ــارکت  ــی مش ــد وقت ــد ببینن ــردم می خواهن ــه م ــرا ک چ
ــات  ــه انتخاب ــه نتیج ــا ک ــارکت آنه ــن مش ــد، ای می کنن
را رقــم می زنــد باعــث تغییــر اوضــاع شــده و ارتقــاء 
کارآمــدی و بهبــود شــرایط کشــور را بــه همــراه مــی آورد.

ــا بیــان اینکــه تغییــر یکــی از خاصیت هــای  ره پیــک ب
ــه  ــرایط ب ــاالری ش ــت: در مردم س ــت، گف ــات اس انتخاب
نحــوی اســت کــه سرنوشــت مــردم در دســتان خودشــان 
اســت و بــا مشــارکت در انتخابــات تصمیــم می گیرنــد بــا 

ایجــاد تغییــر وضعیــت را بهبــود ببخشــند.
ــان،  ــورای نگهب ــر ش ــه اخی ــه مصوب ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــور بعضی ه ــرد: تص ــح ک تصری
ــوده اســت؛  ــات ب ــرای شــب انتخاب ــه و ب ــه عجوالن مصوب
ــال ۱۳۹۲  ــک دور در س ــأله ی ــن مس ــه ای ــی ک در حال
در شــورای نگهبــان بحــث شــد و در خصــوص معیارهــا 
ــر  ــر و مدب ــی و مدی ــی، مذهب ــل سیاس ــرایط رج و ش
بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری نظراتــی داده شــد 
ــی  ــت های کل ــالغ سیاس ــا اب ــم ب ــال ۱۳۹۵ ه و در س
ــر معظــم انقــالب کــه در جــزء  ــات از ســوی رهب انتخاب
)۵( بنــد )۱۰( »تعریــف و اعــالم معیارهــا و شــرایط الزم 
ــر و  ــی و مدی ــی، مذهب ــل سیاس ــخیص رج ــرای تش ب
ــر عهــده  ــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری« ب ــر ب مدب

ــد. ــرار داده ش ــان ق ــورای نگهب ش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــورای نگهب ــدان ش ــو حقوق عض
اینکــه بــر اســاس سیاســت های کلــی انتخابــات شــورای 
ــده  ــرایط ش ــا و ش ــالم معیاره ــه اع ــف ب ــان موظ نگهب
ــن کار انجــام و اعــالم  اســت، گفــت: در ســال ۱۳۹۶ ای
ــس  ــز مجل ــته نی ــال گذش ــک س ــد. در ی ــی ش عموم
شــورای اســالمی طرحــی را بــرای اصــالح قانــون 
انتخابــات ارائــه داد و بــه ایــن موضوعاتــی کــه در مصوبــه 
اخیــر شــورای نگهبــان اشــاره شــده، پرداختــه بــود امــا 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مصوبــه بــه ســرانجام نرســید و 
بــر اســاس نظــر هیئــت عالــی نظــارت بــر حســن اجــرای 
سیاســت های کلــی نظــام بایــد »تعریــف و اعــالم 
معیارهــا و شــرایط الزم بــرای تشــخیص رجــل سیاســی، 
ــودن نامزدهــای ریاســت  ــر ب مذهبــی و مدیــر و مدب
ــد،  ــام می ش ــان انج ــورای نگهب ــط ش ــوری« توس جمه
شــورای نگهبــان بــه همیــن دلیــل همــان مصوبــه ۱۳۹۶ 
ــاً  ــرار داد و تقریب ــی ق ــورد بررس ــدد م ــد مج را در ۴ بن
ــود  ــده ب ــی ش ــس بررس ــه در مجل ــی ک ــان چیزهای هم
ــز  ــا چی ــن اینه ــرد، بنابرای ــاظ ک ــه لح ــن مصوب را در ای

ــت. ــدی نیس جدی
ــد  ــاد کرده ان ــا انتق ــه بعضی ه ــان اینک ــا بی ــک ب ره پی
شــورای نگهبــان قانونگــذاری کــرده اســت تأکید کــرد: اوالً 

ایــن موضــوع قانونگــذاری نیســت؛ چــرا کــه در سیســتم 
حقوقــی هنجارهــای الــزام آور فقــط قانــون مجلــس نیســت 
ــال  ــت. مث ــدد اس ــیار متع ــزام آور بس ــای ال ــه هنجاره بلک
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اگــر مصوبــه ای داشــته 
باشــد و تشــریفات قانونــی را طــی کــرده باشــد بــر اساســی 
قانــون اساســی بایــد بــه آن توجــه شــود و قطعــاً الــزام آور 
اســت و بــه معنــای مصطلــح نیــز مصوبــه مجمــع قانــون 

هــم نیســت.
وی افــزود: بــر اســاس قانــون اساســی مجلــس خبــرگان 
رهبــری نیــز مقــررات خــودش را می نویســد و ایــن مقررات 
بــه معنــای قانــون نیســت چــون مجلــس شــورای اســالمی 
تصویــب نکــرده اســت امــا الــزم آور اســت. در همیــن ایــام 
ــن و  ــه س ــع ب ــه ای را راج ــرگان مصوب ــس خب ــر مجل اخی
مــدرک تحصیلــی تصویــب کــرد و بــه وزارت کشــور ابــالغ 

کــرد و وزارت کشــور نیــز آن را اجــرا کــرد.
قائــم مقــام دبیــر شــورای نگهبــان تاکیــد کــرد: 
ــرایط  ــر ش ــد اگ ــت می نویس ــه دول ــم ک ــه ای ه آیین نام
ــد از آن  ــه بای ــزام آور اســت و هم ــی داشــته باشــد ال قانون
تبعیــت کننــد امــا ایــن آیین نامــه قانــون نیســت. بنابرایــن 
ــن  ــود ای ــه می ش ــه گفت ــت ک ــی نیس ــرف دقیق ــن ح ای

ــر. ــا خی ــت ی ــذاری اس ــه قانونگ مصوب
ــع  ــا مرج ــان تنه ــورای نگهب ــرد: ش ــد ک ــک تأکی ره پی
منحصــر بــه فــرد تشــخیص شــرایط صالحیــت داوطلبــان 
ــون  ــر قان ــای دیگ ــت و در هیچ ج ــوری اس ــت جمه ریاس
اساســی جــز ایــن نیامــده اســت و بــر اســاس همیــن مقــام 
معظــم رهبــری تکلیــف کردنــد تــا معیارهــا و شــرایط الزم 

بــرای ایــن موضــوع اعــالم شــود.
نگهبــان  شــورای  اخیــر  مصوبــه  در  افــزود:  وی 
ــارج  ــخصی خ ــر ش ــه اگ ــود دارد ک ــز وج ــتثناء نی اس
ــه  ــدام ب ــت، اق ــده اس ــه آم ــه در مصوب ــروطی ک از ش
ثبت نــام کــرد و اعتــراض داشــت، مثــاًل ۳۸ ســال ســن 
ــر  ــر و مدب ــی، مدی ــی مذهب ــل سیاس ــا رج ــت ام داش
بــود و همــه شــرایط را داشــت، چــون شــورای نگهبــان 
مرجعــی اســت کــه بایــد صالحیــت را تشــخیص بدهــد، 
ــر  ــد و اگ ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــت او را م صالحی
ــرد  ــت دارد اســتثنائاً او را می پذی تشــخیص داد صالحی

ــت. ــی اس ــتثناء منطق ــن اس و ای
قائــم مقــام دبیــر شــورای نگهبــان در پایــان گفــت: این 
مصوبــه نــه قانونگــذاری اســت و نــه اینکــه دیــر شــده؛ بلکه 
ــن  ــار ای ــات اســت و آث ــی انتخاب اجــرای سیاســت های کل
ــود  ــای وهن آل ــه از ثبت نام ه ــت ک ــن اس ــم ای ــه ه مصوب
و غیرمنطقــی - از کــودک ۵ ســاله تــا افــرادی کــه واقعــاً 

ــد- جلوگیــری می کنــد. صالحیــت ندارن
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گزارش ...

نگذاریم ضد انقالب یأس در جامعه پخش کند
کرد:  اعالم  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  سخنگوی 
تکلیف کاندیدای اصلی نیروهای انقالب تا آخر هفته مشخص 

می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر ابراهیم رسولی سخنگوی شورای 
ائتالف نیروهای انقالب دوشنبه در نشست خبری به تشریح 
برنامه ها و فعالیت های شورای متبوعش در انتخابات ۱۴۰۰ 
پرداخت و گفت: تا این لحظه با توجه به شرایط روز جلو آمدیم 
و کارهای خودمان را جلو می بریم و برنامه هایی داریم که معرفی 
کاندیدها در برنامه های ماست بعد از آن افرادی که در کنار 

کاندیدای ما هستند مشخص می شود.

وی اعالم کرد: تکلیف کاندیدای اصلی نیروهای انقالب تا 
آخر هفته مشخص می شود.

  حضور آیت اهلل رئيسی در انتخابات جدی است
نقش  درباره  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  سخنگوی 
منتخب  جمهور  رئیس  کابینه  چینش  در  ائتالف  شورای 
در ۱۴۰۰، گفت: رئیس جمهوری خواهیم داشت که نمی 
توان آن را محدود کرد، او برنامه های خود را دارد و شورای 
ائتالف هم در کنار کاندیدای پیروز خواهد بود و در معرفی 
وزرا نقش خواهد داشت. همچنین مجلس هم بازوی قوی در 
کنار دولتی خواهد بود که از دل جریان انقالب بیرون می آید.

رسولی همچنین با بیان اینکه حضور آیت اهلل رئیسی در 
انتخابات جدی است، افزود: نظرسنجی ها و مطالبات مردم به 
سمت او است، مطالبات نسبت به حضور رئیسی در انتخابات 

جدی است.

  قاليباف در کنار رئيسی حرکت می کند
حرکت  رئیسی  کنار  در  قالیباف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خواهد کرد، افزود: تعامل و روابط نزدیک آنها منجر به این 

خواهد شد که یک کاندیدا ثبت نام خواهد کرد.
سخنگوی شورای ائتالف خاطرنشان کرد: همه ما شاهد 
بودیم که سال ۹۶ هم قالیباف با فداکاری با جریان انقالب 

همکاری الزم را به عمل آورد و کناره گیری کرد.
تا امروز ۲۲۰ فقره  ائتالف  رسولی گفت: رئیس شورای 
درخواست مردمی را برای حضور آیت اهلل رئیسی در انتخابات 
به او تحویل داده است؛ در روزهای آینده رئیسی تصمیم خود 

را خواهند گرفت و تا دقیقه ۹۰ باید منتظر بمانیم.

  رقابت درون جناحی نخواهيم داشت
درون  های  رقابت  احتمال  خصوص  در  همچنین  وی 
جریانی در بین نیروهای انقالب، اظهار داشت: به هیچ عنوان 
موضوع رقابت درون جناحی مطرح نیست؛ دوقطبی پیش 
فرض بین بانیان وضعیت موجود و کسانی است که می توانند 
این وضع را تغییر دهند و اصالح کنند. مردم از این اوضاع 

خسته و گالیه مند هستند.
رسولی آگاهی از نیروهای دولتی و کابینه کاندیدای پیروز 

را حق مردم دانست و تاکید کرد: این جریان حتما به مردم 
توضیح خواهد داد که چه کابینه ای خواهد داشت و از چه 
کسانی استفاده خواهد کرد. جوان گرایی از مالک های تعیین 

افراد است.
وی با بیان اینکه در جوان گرایی نباید دچار افراط شد و 
با فهم درستی از آن باید کار را پیش گرفت، اظهار داشت: 
کشور در این شرایط نیازمند تجربه و برنامه و کارنامه موفق 
است و نمی توان سراغ گزینه لپ لپی رفت که خدای نکرده 
شرمنده مردم شویم. بنابراین کسی که می آید باید گره گشا، 
مورد اعتماد عمومی و خوش سابقه باشد تا با قدرت بتواند 

شرایط موجود را اصالح کند.

اصالح  و  موجود  وضع  بانيان  ميان  قطبی  دو    
کنندگان آن خواهد بود

سخنگوی شورای ائتالف تاکید کرد: دوقطبی پیش فرض 
بین بانیان وضعیت موجود و کسانی است که می توانند این 
وضع را تغییر دهند و اصالح کنند. مردم از این اوضاع خسته 

و گالیه مند هستند.
از این  رسولی خاطرنشان کرد: امروز واهمه همه مردم 
است که دولت سوم آقای روحانی تشکیل شود و شرایط فعلی 
ادامه پیدا کند. تنها دوقطبی که باید ایجاد شود میان کسانی 
که شرایط را ایجاد کرده اند و آنها که توانایی بهبود بخشیدن 

وضعیت را دارند ایجاد شود.

  اولویت در شورای شهر ارائه یک ليست واحد 
است 

وی  به تشریح جزئیاتی از انتخابات شورای شهر و انتخابات 
میان دوره ای مجلس پرداخت و گفت: در مورد شورای شهر 
»شورای  تشکیل  بر  مبنی  ائتالف  شورای  در  بندی  جمع 
انتخاب« است که همان اعضای شورای ائتالف هستند به جز 
کاندیداهای شورای شهر؛ در کنار این شورا مشارکت مردم در 

انتخاب لیست برای ما بسیار مهم است.
سخنگوی شورای ائتالف با تا کید بر اینکه تالش بر این 
بوده که در شورای ائتالف از همه اقشار، احزاب و گروه های 
مختلف حضور داشته باشند، بیان کرد: علیرغم انتقاداتی که 
ممکن است وراد باشد در درجه اول تالش بر این است که 
یک لیست واحد، توانمند و کارآمد ارائه کند تا مشکالتی که 
در این چهار سال مردم تهران با آن مواجه بودند تکرار نشود.

رسولی افزود:  مردم امروز به دنبال حل مشکالت هستند 
نه به دنبال کار سیاسی، بنابراین ما هم به دنبال یک لیست 
توانمند با جوان گرایی در انتخابات شوراها هستیم تا این 

مطالبه را محقق کنیم.

  از مصوبه جدید شورای نگهبان استقبال می کنيم
ابالغیه  گفت:  نگهبان،  شورای  اخیر  مصوبه  درباره  وی 
شورای نگهبان یک ابالغیه قانونی بود. همانطور که مجید 
انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک اصالح 
ابالغیه را حق شورای نگهبان برای بهبود  طلب است این 

کیفیت مراحل ثبت نام برشمرده است.
سخنگوی شورای ائتالف در واکنش به انتقادات اصالح 
طلبان نسبت به این مصوبه، تصریح کرد: تا به ایام انتخابات 
می رسیم اعتراضات اصالح طلبان و غبار آلود کردن فضا به 
بهانه های مختلف آغاز می شود و وقتی بر سر قدرت قرار می 

گیرند به جای کار کردن تخریب و بهانه تراشی می کنند.
رسولی به بیان نمونه ای از این مصوبه پرداخت و اظهار 
داشت:  در موضوع ارائه سو پیشینه، اگر اعالم هم نمی شد 
و کسی سو پیشینه داشت ُخب قاعدتا رد می شد. کسی که 

سو پیشینه دارد، زندان رفته، محکومیت قضایی دارد، در سه 
سال اخیر هرچه گفته عینا ساختار شکنی بوده و حرف های 
ضد انقالب را در کشور تکرار کرده؛ با این سوابق چطور می 

خواهد کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

  برخی برای ایجاد هزینه رد صالحيت کاندیدا 
می شوند

وی افزود: قابل فهم است که برخی افراد فقط برای ایجاد 
هزینه در بحث رد صالحیت می خواستند به میدان بیایند. 
بر فرض که شورای نگهبان این موارد را اعالم نمی کرد قطعا 
در تایید صالحیت هایش آنها را اعمال می کرد لذا در آنچه 
اتفاق می افتاد تغییری ایجاد نشده است. بنابراین، این ابالغیه 
صرفا در راستای شفافیت بوده و ما از آن استقبال می کنیم.

سخنگوی شورای ائتالف، ادعای مسئوالنی که می گویند 
اختیارات نداشته اند را نقد کرد و افزود: کسانی که فکر می 
از  ما  انتخابات می شوید.  وارد  ندارید چرا  اختیارات  کنید 
اصالح طلبان استقبال می کنیم اما باید به سابقه کسانی که 

امروز وارد عرصه انتخابات می شوند نگاه کنیم.
آمادگی  اعالم  و  »تاجزاده«  نام  صریح  بیان  با  رسولی 
اش برای کاندیداتوری، گفت: این فرد در دهه ۶۰ با رفتار، 
مدیریت و اقداماتش ضد انقالب های کنونی را به وجود آورد 

و امروز در کنار همان ضد انقالب ها نشسته است.
افزود: مردم دیگر به دنبال این بازی های سیاسی  وی 
نیستند بلکه در پی حل مشکالت معیشتی خود هستند؛ 
بیایند بگویید که راه حل آنها برای حل مشکالت اقتصادی و 
مبارزه با فساد چیست. امروز آقای رئیسی پرچم دار مبارزه با 
فساد از قوه قضائیه تا همه نهادهاست. کارنامه اصالح طلبان 

چیست؟
سخنگوی شورای ائتالف با تاکید بر اینکه شورای نگهبان 
منابع مراجع چهارگانه متصل  به  تایید صالحیت ها  برای 
است، بیان کرد: تا دقیقه آخر ممکن است اسنادی به شورای 
نگهبان برسد، عقالنی است که سند جدیدی به دست شورای 
نگهبان برسد حتی صالحیت افراد در دقیقه نود رد شود، این 

حق طبیعی و عقالنی شورای نگهبان است.

  نام رقيب مهم نيست ميدان رقابت مهم است
شورای  استراتژی  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  رسولی 
ائتالف برای رقابت در انتخابات چیست؟ گفت: این اجازه را به 
ما بدهید که استراتژی انتخاباتی خود را مطرح نکنیم، رقابت 
با هرکسی و هر عنوانی که باشد دست خود را االن رو نمی 
کنیم. آنچه مبرهن است این است که مردم از شرایط موجود 
خسته و کالفه شده اند و نمی خواهند مسیر قبلی خود را 

ادامه بدهند.
وی ادامه داد: هرکس که فکر می کند می خواهد طرفدار 
دولت سوم روحانی و عملکرد دولت او باشد به میدان رقابت با 
ما بیاید. برای ما نام کسی که حضور پیدا می کند مهم نیست 
بلکه میدان و زمین است که اهمیت دارد. ما به کار و برنامه و 
اهداف خودمان خواهیم پرداخت و به اینکه چه کسی رقیب 

ما خواهد بود فکر نمی کنیم.
با  اجماع  درباره  پرسشی  به  ائتالف  شورای  سخنگوی 
شورای وحدت پاسخ داد و گفت: در عالم سیاست صحبت 
صد در صدی جایی ندارد؛ اما می توانیم به یقین بگوییم که 
همه تالش و پتانسیل خود را در این مسیر خرج می کنیم 
که لیست واحدی را به همراه کسانی که مثل ما به چارچوب 

کارآمدی و پاکدستی معتقد هستند ارائه بدهیم.

اشتباهات  بابت  تراشی  بهانه  جای  به  باید    
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عذرخواهی شود
رسولی درباره کسانی که مخالف حضور آیت اهلل رئیسی 
در انتخابات هستند، تصریح کرد: کاندیدای مقبول این افراد 
شخص دیگری است، اما ما در شورای ائتالف به خواست و 
مطالبه عمومی و مردمی است که تا امروز حاکی از مقبولیت 

آیت اهلل رئیسی است.
وی خاطرنشان کرد: هنوز از تصمیم آقای رئیسی خبر 
نداریم اما وظیفه ما بازتاب مطالبه مردم است که این امر 
را انجام داده ایم. آقایان رئیسی و قالیباف که در صدر این 
با  و  دارند  هم  با  مستمری  جلسات  دارند  قرار  مقبولیت 
همگرایی جدی و همفکری خوبی این پروژه را پیش می برند. 
اینکه در دقایق آخر چه تصمیمی گرفته می شود به تصمیم 

خودشان باز می گردد.
سخنگوی شورای ائتالف درباره مسئولیت پذیری جریان 
انقالب، گفت: رفتار جریان ها در طول تاریخ نشان دهنده این 
است که این ادعا را می کنند یا نه. وقتی عملکردها را مقایسه 
کنید این تفاوت قابل لمس است؛ بهتر است در عمل ببینید 

که چه اتفاقی افتاده است.
رسولی ادامه داد: نباید همه قصه مردم را با سیاست گره 
بزنیم و اگر جایی اشتباه کرده ایم که حتما کرده ایم به آن 
اعتراف کنیم و بابت اشتباهات خود عذرخواهی کنیم. مگر 

آقای رئیسی و قالیباف شرایط موجود را نمی دانند؟ حتما می 
دانند و در خود توانایی مدیریت شرایط موجود را می دانند.

وی تصریح کرد: هیچ کدام از این دو نفر اهل بهانه گیری 
نیستند و هرکدام که بیاید فداکاری بزرگی انجام داده است. 
در نظر داشته باشید هر دوی این دو اسم امروز ریاست قوه و 
جایگاه باالیی در اختیار دارند بنابراین به دنبال مقام نیستند و 
حتما به دنبال انجام کار اجرایی هستند که در شرایط موجود 

می خواهند به میدان بیایند.
ــا بیــان اینکــه در دوســه  ســخنگوی شــورای ائتــالف ب
ــود،  ــی ش ــخص م ــان مش ــن جری ــف ای ــده تکلی روز آین
گفــت: ایــن تعییــن تکلیــف خیلــی دور نیســت. نکتــه ایــن 
اســت کــه دغدغــه مــردم امــروز تغییــر شــرایط اســت و 
مشــکل اصلــی مــردم امــروز مســکن، اشــتغال و معیشــت 
اســت کــه در تامیــن نیازهــای روزمــره بــا مشــکل مواجــه 

شــده انــد.

  مشارکت پایين بر عهده بانيان وضع موجود است
رسولی درباره نگرانی های موجود برای میزان مشارکت 
در انتخابات، تاکید کرد: درباره مشارکت اگر کسی بخواهد 
صحبت کند آن کسی است که باعث سرخوردگی امروز مردم 
شده است. کسانی که هشت سال با مدیریت و کشورداری 

خود باعث دلسردی و کاهش مشارکت شده اند. ما به عنوان 
جریان انقالبی حتما طرفدار مشارکت باال هستیم.

وی ادعای اصالح طلبان درباره عدم تمایل انقالبی ها برای 
مشارکت باال را یک بازی سیاسی تکراری برشمرد و گفت: این 
بازی ها مثل سریال تکراری شده که دیگر رنگی ندارد. اصالح 

طلبان توانمندی خود را نشان بدهند تا مشارکت باال برود.

  به گزینه نهایی انتخابات ميام دوره ای مجلس 
رسيده ایم

انتخابات  های  مصداق  درباره  ائتالف  سخنگوی شورای 
میان دوره ای مجلس، اظهار داشت: در شورای ائتالف برای 
این گزینه ها برنامه و به گزینه رسیده ایم؛ اما فعال این نام را 
مطرح نمی کنیم. این گزینه حتما مورد اجماع خواهد بود و 
روی این فرد با همکاری، مراحل را پیش خواهیم برد. این فرد 
باید کسی باشد که به کمک مجلس فعلی برود و به دور از 

حاشیه در روند حرکت مجلس موثر و مفید باشد.
وی در پایان گفت: یکی از مهم ترین مالک های ما نظر 
سنجی های مردمی است که نشان دهنده مطالبات مردم 
است و بر اساس استدالل این آمارها عمل می کنیم؛ اما در 
کنار نظر سنجی حتما کارنامه، عملکرد و برنامه افراد را به 

جهت تشکیل یک دولت گره گشا مدنظر قرار خواهیم داد.

نامزد نهایی اصالحات »ظریف« یا »جهانگیری« است
عضــو جبهــه اصالحــات ایــران گفــت: بــه نظــر می رســد 
در جبهــه اصالحــات، کاندیــدای نهایی از میــان جهانگیری و 
ظریــف انتخــاب شــود چراکه آنها شــانس بیشــتری نســبت 

بــه ســایر گزینه هــا دارنــد.

ــران در  ــات ای ــه اصالح ــو جبه ــاالری عض ــد س محم
ــه  ــازوکار جبه ــریح س ــه تش ــر، ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
متبوعــش بــرای تصمیم گیــری و تعییــن کاندیداهــای 
ــرار  ــدا ق ــات ریاســت جمهوری پرداخــت و گفــت: ابت انتخاب
ــه  ــی ک ــا احــزاب، کاندیداهــای اصالح طلب ــود اشــخاص ی ب
بــا شــاخص های تصویــب شــده مطابقــت دارنــد را بــه ایــن 
جبهــه معرفــی کننــد. از ایــن مرحلــه عبــور کردیــم و بــه 
یک لیســت ۱۴ نفره از پیشــنهاداتی که داده شــد رســیدیم.

ــرای  ــه بعــدی جبهــه اصالحــات ب وی در تبییــن مرحل
اتخــاذ تصمیمــات نهایــی، افــزود: قــرار بــر ایــن بــود، ایــن 
ــد،  ــه بدهن ــود را ارائ ــای خ ــه دوم برنامه ه ــراد در مرحل اف
ایــن مرحلــه در دســت انجــام اســت و در دو ســه روز آینــده 
تمــام خواهــد شــد. بعــد از ایــن مرحلــه رای گیــری انجــام 
ــد  ــوم رای بیاورن ــش از دو س ــه بی ــانی ک ــود و کس می ش
کاندیــدای جبهــه اصالحــات خواهنــد بــود و ســایر افــراد در 

تبعیــت از آنهــا فعالیــت خواهنــد کــرد.
ــدم  ــم ع ــف« را علیرغ ــات، »ظری ــه اصالح ــو جبه عض
ــانس  ــن ش ــش مهمتری ــار صوت ــرای انتش ــل او و ماج تمای
ــه  ــف در مرحل ــرد: ظری ــد ک ــان برشــمرد و تاکی اصالح طلب
ــه  ــاص داد و در بدن ــود اختص ــه خ ــترین رأی را ب اول بیش

ــه  ــاً جبه ــود دارد. قطع ــی از او وج ــال باالی ــات اقب اصالح
ــرای  ــه او را ب اصالحــات همــه تالشــش را خواهــد کــرد ک
شــرکت در انتخابــات قانــع کنــد و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــا از او حمای ــایر کاندیداه س
ســاالری بــا بیــان اینکــه اگــر ظریــف تــن بــه 
ــه  ــری ک ــای دیگ ــات گزینه ه ــد، اصالح ــوری نده کاندیدات
رای خوبــی در کــف جامعــه خواهنــد داشــت بــرای حضــور 
در انتخابــات در دســت دارد، افــزود: تصمیــم نهایــی را خــود 
ظریــف بایــد بگیــرد؛ در مجمــوع ســردرگمی بــرای معرفــی 
کاندیــدای نهایــی ریاســت جمهــوری موضوعــی اســت کــه 
ــا آن مواجــه هســتند. ــاح سیاســی ب ــن دوره هــر دو جن ای

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصالحــات بایــد همــه ظرفیــت 
خــود را بــه کار ببنــدد، بیــان کــرد: مــا بــه عنــوان جریــان 
اصالح طلــب بــه هــر نحــوی شــده ظریــف یــا جهانگیــری یا 
کاندیدایــی کــه بتوانــد در ایــن فضــا مهــره مناســبی باشــد 
ــن  ــاز ای ــر اجماع س ــم. اگ ــات می کنی ــه انتخاب را وارد عرص
پیش بینــی را داشــته باشــد کــه می توانــد ظریــف را بــرای 
ــات مجــاب کنــد حتمــاً پیش بینی هــای  شــرکت در انتخاب

الزم ایــن امــر را انجــام داده اســت.
رئیــس شــورای مرکــزی حــزب همبســتگی در پاســخ به 
اینکــه بیــن دو گزینــه »جهانگیــری و ظریــف« کــدام یــک 
شــانس بیشــتری دارنــد؟، گفــت: در فضــای عمومــی جامعه 
و در بدنــه اصالحــات، کمــاکان جبهــه اصالحات تمایــل دارد 
ــات متقاعــد کنــد و  ــرای حضــور در انتخاب کــه ظریــف را ب
ــا  ــای جهانگیــری را در ایــن مســیر ب ــراد مثــل آق ســایر اف
ظریــف همــراه کنــد. البتــه ایــن ترجیــح، نفــی توانمنــدی 
ــورد او  ــه در م ــی ک ــا بحث ــری نیســت؛ ام اســحاق جهانگی
مطــرح اســت چســبندگی بــه دولــت اســت کــه بــه نظــر 
می رســد اگــر در انتخابــات حضــور یابــد، بایــد پاســخگوی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــی باش ــت فعل ــتاوردهای دول دس
موضــوع نظــر اصالحــات بیشــتر روی حضــور محمدجــواد 

ظریــف متمرکــز اســت.
ســاالری افــزود: االن قابــل پیــش بینــی نیســت و بایــد 
در رای گیــری تصمیمــات نهایــی مشــخص شــود؛ بــه نظــر 
ــان  ــی از می ــدای نهای ــه اصالحــات کاندی می رســد در جبه

ــراد  ــن اف ــه ای ــد چراک ــرون بیای ــف بی ــری و ظری جهانگی
شــانس بیشــتری نســبت بــه ســایرین دارنــد. البتــه آقــای 
پزشــکیان و هاشــمی هــم از گزینه هــای مطــرح ما هســتند.

ــه جهانگیــری  ــف و ن ــه ظری ــوز ن ــاره اینکــه هن وی درب
تمایــل نشــان نداده انــد، اظهــار داشــت: برنامــه اصالحــات بر 
ــر از این هــا گزینــه اش را مطــرح کنــد  ــود کــه زودت ــن ب ای
ــود و از آن  ــپری می ش ــی س ــن معرف ــان ای ــم زم ــم ک و ک
ــود هرکــس کــه بخواهــد  ــن ب ــر ای ــا ب عبــور می کنیــم، بن
بــه عنــوان کاندیــدای اصالحــات اعــالم آمادگــی کنــد الزامــاً 

برنامــه خــود را از پیــش ارائــه مــی داد.
عضـو جبهـه اصالحـات تاکیـد کرد: عـدم اعـالم آمادگی 
ایـن دو نـام )ظریف و جهانگیری( که موثرتریـن کاندیداهای 
اصالحـات هسـتند باید در جبهـه متبوعش مـورد بحث قرار 

بگیـرد و در مـورد آن تصمیم گیری شـود.
ســاالری همچنیــن حضــور علــی الریجانــی بــه عنــوان 
ــد  ــت و تاکی ــی دانس ــان را منتف ــالح طلب ــدای اص کاندی
کــرد: ضمــن احترامــی کــه شــخصاً بــرای او قائــل هســتم 
بایــد بگویــم افــرادی مثــل وی هیــچ شانســی بــرای اینکــه 
ــی از  ــی الریجان ــد. عل ــند، ندارن ــات باش ــدای اصالح کاندی
ــی  ــت ول ــور اس ــی کش ــپهر سیاس ــول س ــای مقب چهره ه
بــرای اینکــه او را در میــان کاندیداهــای جریــان اصالحات در 
نظــر بگیریــم هیــچ شــانس و احتمالــی در نظــر نمی گیریم.

وی افــزود: ســال ۹۲ کــه مرحــوم هاشــمی رفســنجانی از 
حســن روحانــی حمایــت کــرد، علیرغــم اینکــه او خــودش 
ــود امــا برخــی از شــعارها  را اصالح طلــب معرفــی نکــرده ب
ــات  ــان اصالح ــود. جری ــی ب ــش اصالحات و موضع گیری های
ــان  ــی از جری ــه اجتماع ــری بدن ــل فاصله گی ــه دلی ــروز ب ام
و عــدم پیگیــری مطالبــات اصالح طلبــان و جامعــه توســط 
روحانــی هیچ وقــت ســراغ شــخصی مثــل آقــای الریجانــی 
ــن شــخصیتی را  ــی چنی ــی الریجان ــه عل نمــی رود چــرا ک

بــرای حضــور بــه عنــوان گزینــه اصالحــات نــدارد.
ــن  ــن ای ــی م ــت: پیش بین ــه اصالحــات گف عضــو جبه
اســت کــه حتــی اگــر اصالح طلبــان هیــچ کاندیدایــی هــم 
در فضــای انتخابــات نداشــته باشــند بــاز هــم از الریجانــی 

حمایــت نخواهنــد کــرد.
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گفتگو ...

روند ۸ساله دولت تحریم ها را دو برابر کرد
از  هدف  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گفتگوهای ایران و عربستان امور دوجانبه و منطقه ای بوده 

است گفت: بیان جزئیات این مذاکرات زود است.

سخنگوی  خطیب زاده  سعید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  گرفته  صورت  اتفاقات  در خصوص  خارجه  امور  وزارت 
حمله به سرکنسولگری ایران در عراق گفت: متأسفانه شب 
کربال  در  ما  سرکنسولگری  به  را  تعرضی  عده ای  گذشته 
داشتند که از همان ابتدا با مراجع ذیربط در عراق توسط 
سرکنسولگری و سفارت مان در بغداد ارتباط گرفته شد و 

توسط نیروهای امنیتی عراق با خاطیان برخوردهایی شد.
خطیب زاده تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران تعرض 
به اماکن دیپلماتیک خود را محکوم می کند و امیدوار است 
دولت عراق در حفاظت و صیانت از اماکن دیپلماتیک ایران 
در عراق عمل کند. همچنین شب گذشته نامه ای از سوی 
وزارت امور خارجه به سفارت عراق در ایران داده است و از 

آنها خواستیم که به وظایف خودشان عمل کنند.
وی در خصوص گزارش تازه منتشر شده درباره نحوه ترور 
شهید سلیمانی گفت: این گزارش ها بر ما پوشیده نیست، 
راستی آزمایی آن هم در مراجع خودش یا انجام شده یا در 

حال انجام است.
هم  ما  موضع  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
همان هست که اعالم کردیم و تمامی کسانی که مستقیم 
یا غیرمستقیم، در هر کشوری که بوده باشند، در این ترور 
مسئولیت  قطعاً  داشته اند  مشارکت  بزدالنه  و  ناجوانمردانه 
کیفری و جزایی متوجه آنهاست و ما با آنها در مسیرهای 
خودش برخوردهای الزم را در مراجع ذیربط در دستور کار 

داریم.

  آمریکا آنچه ما الزام آور و ضروری می دانيم را 
قبول کرده است

وین  مذاکرات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خطیب زاده 
حوزه  در  نگارش  فاز  وارد  وین  در  گفتگوها  اظهارداشت: 
جزئیات  و  دقایق  با  است.  شده  تحریم ها  رفع  و  هسته ای 
مختلفی روبرو است، این جزئیات اجازه نمی دهد در فضای 

عمومی آن را اعالم کنیم.
وی ادامه داد: گفتگوها در حال جریان است. ایاالت متحده 
در چارچوب تعهدات خود بخش عمده آنچه باید انجام دهد و 
ما ضروری و الزام آور می دانیم را قبول کرده است. گزارش ها 
تیم  اطالع  به  مواضع  روز  هر  و  می شود  بررسی  تهران  در 

مذاکره کننده می رسد و آنها کارها را پیگیری می کنند.
دستورالعمل هایی  داریم  انتظار  کرد:  تأکید  خطیب زاده 
که در تهران صادر می شود، دوستان به عنوان چارچوب تیم 

مذاکراتی در وین توجه کنند.

  حکم اسداهلل اسدی فاقد مشروعيت است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر 
که پرسید "در حالی که معاون وزیرخارجه ما در وین حضور 
ایران در  اقدامی بی سابقه دیپلمات ارشد سفارت  دارد در 
اتریش، به ۲۰ سال حبس محکوم شد. آن هم در پروژه ای 
که اقدام مشترک کشورهای اتریش، بلژیک، آلمان و فرانسه 
پیگیر  شأن  مذاکرات  در  خارجه  وزارت  مقامات  آیا  است. 
وضعیت این دیپلمات ایرانی هم هستند؟ آخرین اقدام شما 
در این موضوع چه بوده است؟ " با بیان اینکه بازداشت اسدی 
غیرقانونی و نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ مبنی بر مصونیت های 
دیپلماتیک بود، گفت: کل فرآیند قضائی در این خصوص فاقد 
مشروعیت است و حکم صادره دادگاه نیز مشروعیتی ندارد 
و همه کشورهایی که در این حوزه دخیل بودند را مسئول 
دیپلماتیک  حقوق  از  زودتر  هرچه  باید  اسدی  می دانیم. 

برخوردار شود.
وی حکم اسداهلل اسدی را فاقد مشروعیت دانست و گفت: 
اسدی و وکیل وی به خاطر اینکه این حکم فاقد مشروعیت 
فکر می کنیم  نداشتند.  آن  به  نسبت  اعتراضی  است،  بوده 
دولت بلژیک مواضع دولت ایران در این خصوص را به صورت 

شفاف می داند.

  قانون مجلس الزام آور است
اظهارات  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
عراقچی در خصوص احتمال تمدید بازرسی های آژانس از 
اماکن هسته ای گفت: آنچه که آقای عراقچی در این مصاحبه 
گفته اند این است که قانون مجلس الزام آور است و توافقی 
هم که بین ایران و آژانس بوده برای ۲۱ می است و یک 

تاریخ قطعی است.
خطیب زاده در ادامه گفت: طبیعی است با توجه به اینکه 
نداریم  این گفتگوها  به سرانجام رساندن  برای  ما عجله ای 
و ضمن اینکه اجازه نخواهیم داد مذاکرات فرسایشی شود. 
نمی خواهیم هیچ تاریخی مانع از این بشود که به طور دقیق 

دستورالعمل های تهران برای تیم مذاکره کننده عملی شود.
افزود: نکته ای که ایشان در آن مصاحبه  وی همچنین 
گفته اند، یکی از انتخاب هایی است که می تواند بعد از تاریخ 
۲۱ می باشد و با هماهنگی دو طرف و همچنین با موافقت 
تهران، موضوع بازرسی از اماکن هسته ای تمدید شود. البته 
و  نیست  تصمیم گیر  کننده  مذاکره  تیم  که  است  طبیعی 

تصمیمات همه در تهران صورت می گیرد.

  داغدار افغانستان هستيم
در  اخیر  تروریستی  به حمالت  واکنش  در  خطیب زاده 
افغانستان گفت: در خصوص اتفاق ناگواری که در افغانستان 
اتفاق افتاد و دختران افغانستانی، معصومانه، مظلومانه و با زبان 
روزه در ماه مبارک رمضان قربانی این خشونت تکفیری ها 
شدند دل و جان آدم را به درد می آورد. ما داغدار افغانستان 

هستیم.
کرد:  تصریح  ادامه  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
متأسفانه وقایعی که طی یک سال گذشته اتفاق افتاده است و 
در چند هفته اخیر نیز تشدید شده است ما را ناراحت می کند. 
ما اتفاقات افغانستان را از نزدیک پیگیری می کنیم و نگران 

برخی از این اتفاقات هستیم.
وی همچنین افزود: ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان 
حمله وحشیانه به این مدرسه و همدردی با مردمان و دولت 
افغانستان، فکر می کنیم زمان آن رسیده است که از فضای 
برادری استفاده شود و در مقابل این تفکر افراطی و در مقابل 
این گروه های تکفیری و داعشی، همه متحد شوند و به صورت 

یکجا و یکپارچه عمل کنند.

خطیب زاده اضافه کرد: برای افغانستان، آینده ای آباد، آزاد 
و باثبات آرزومندیم که این، تنها و تنها از مسیر گفتگوهای 
اصیل بین گروه های مختلف افغانستانی و دولت افغانستان 
اتفاق می افتد. دولت جمهوری اسالمی ایران نیز همواره آماده 
بوده است که این گفتگوها را تسهیل کند و هر کمکی را که 
در روند اجرایی شدن این فرآیند اصیل بتواند کمک کند 
را فراهم کند. امیدواریم روزهای بهتری در افغانستان شاهد 

باشیم.
خطیب زاده در واکنش به اظهارات دیروز رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفت: آقای ذوالنور نظرات شخصی خود را 
بیان می کند. البته این نظرات شخصی، زاویه جدی با اتفاقاتی 

که در وین در حال برگزاری است دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص احتمال سفر 
ظریف به کشور امارات گفت: ما با امارات متحده عربی روابط 
دیپلماتیک داریم و هیچ وقت روابط ما قطع نشده است و 
اماراتی ها یکی از شرکای اصلی تجاری ما در منطقه هستند.

  سفر ظریف به امارات در دستور کار است
وی همچنین افزود: سال های گذشته، گفتگوهای مختلفی 
به صورت حضوری و برخط داشته ایم. سفر دکتر ظریف در 
دستور است و وقتی که فضا مهیا شود ایشان این سفر را 

انجام خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اخباری در خصوص 
دعوت پادشاه عربستان از امیر قطر برای سفر به این کشور 
با محوریت یمن، گفت: ما از هر ابتکاری در خصوص بحران 
یمن استفاده می کنیم. وضعیت یمن بسیار تراژیک است. یک 
ملت در محاصره است و درگیر انواع بیماری های شده است. 

نیازمند آب و غذا موارد اولیه است.
وی همچنین افزود: قطعاً کشورهای اسالمی نباید به این 
وضعیت راضی باشند و باید دولت عربستان سعودی هر چه 
زودتر بپذیرد که، مسیر غلطی رفته است و باید به درد و رنج 
مردم یمن پایان دهد. که این مسئله برای منطقه و مردم 

یمن، روند بهتر است.
خطیب زاده در واکنش به بیانیه گروه ۷ علیه جمهوری 
اسالمی ایران گفت: بیانیه این کلوپ غربی جای تأسف دارد. 
جمهوری اسالمی ایران بارها حرمت هرگونه سالح هسته ای 
و کشتار جمعی را اعالم کرده است. این بیانیه ها در فضایی 
که شکل گرفته که، به هیچ وجه کمک کننده نیست و نافی 

فضایی است که االن در وین وجود دارد.
وی همچنین افزود: فکر می کنم گروه ۷ فراموش کرده 
است، طرفی که از برجام خارج شد و طرفی که سعی کرد 
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بی اعتبار بکند 
و همه را به خاطر اینکه به این قطعنامه پایبند هستند، تنبیه 
بکند شریک امروز و دیروز آنها، یعنی ایاالت متحده است. 
کشورهای اروپایی نیز در بی اعتبار کردن حقوق بین الملل، 
ایاالت متحده را در تروریسم اقتصادی بر ضد ملت ایران را 

همراهی مطلق کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در میانه 
فراگیری کرونا و با وقاحت کامل، ایاالت متحده تالش کرد 
که فشار حداکثری را بر ضد ملت ایران اعمال کنند. قطعاً این 
یادآوری برای آنها خوب است. فکر می کنم حافظه آنها آنقدر 
ضعیف نیست که، یکی دو سال قبل را فراموش کرده باشند.

تحریم ها  نیز  امروز  همین  کرد:  تاکید  زاده  خطیب 
هنوز  و  است  پابرجا  متحده  ایاالت  اقتصادی  تروریسم  و 
و  برجام  در  خود  تعهدات  از  هیچکدام  اروپایی  کشورهای 
در رفع تحریم ها جهت انتفاع ایران از رفع تحریم ها را اجرا 

نکرده اند.
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  برنامه دفاعی ایران منطبق بر قطعنامه 2231 
شورای امنيت بوده است

وی همچنین افزود: در خصوص موضوعات دیگری که در 
این بیانیه پشت سر هم ردیف کردند، جمهوری اسالمی ایران 
در خصوص امنیت ملی خودش با هیچ کشوری اهل مصالحه 
نیست، موشک های جمهوری اسالمی ایران و برنامه دفاعی 
ایران جزئی از سیستم دفاعی ایران هستند. اتفاقاً هیچ تخلفی 
از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از طرف ایران وجود ندارد و 

اقدامات ایران کاماًل منطبق بر آن هست.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت: در حوزه های 
دیگر نیز که اشاره کردند، فقط به یک نکته اشاره کنم که 
بدترین رفتار، استفاده ابزاری از موضوع و مفهوم عالی مثل 
ایاالت  حقوق بشر است که متأسفانه کشورهای اروپایی و 
متحده استاد در سو استفاده از این مفهوم برای مطامع کوتاه 

بینانه و برای مقاصد سیاسی خود هستند.
خطیب زاده تاکید کرد: آنچه که امروز در یمن، عراق، 
افغانستان و کشورهای آفریقایی در بسیاری دیگر از کشورها 
اتفاق می افتد نتیجه حقوق بشر ساختگی همین کشورها 
است که در قالب بمب، موشک و سالح صادر کرده اند و امروز 
به دروغ داعیه دار حقوق بشر شده اند. من آنها را به بازنگری 

صادقانه در رفتار و مواضع خود دعوت می کنم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در تشریح جزئیات نشست 
وین نیز گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران در گفتگو 
و  است.  روشن  کاماًل  اتفاق می افتد  وین  در  فنی که  های 
در چارچوب سیاست های عالی نظام، تیم مذاکره کننده با 
دقت دستورالعمل های تهران را اجرا می کند و گزارشات را به 

صورت روزانه به مراجع ذیربط ارسال می کند.
وی همچنین افزود: شورای عالی امنیت ملی و که رئیس 
مجلس نیز عضوی از آن هستند در جزئیات گفتگوها قرار 
دارند لذا طبیعی است که رئیس مجلس شورای اسالمی نیز، 

همکاران خود را در خصوص این فرآیند مطلع کنند.
آقای  اینکه  ضمن  کرد:  تصریح  همچنین  زاده  خطیب 

دکتر ظریف نیز در جلسه دیروز کمیسیون شرکت داشتند 
و توضیحات الزم را به نمایندگان محترم مجلس ارائه دادند.

خطیب زاده در واکنش به سوالی در خصوص ادعای یکی 
از مقامات امریکایی مبنی بر چگونگی رفع تحریم ها نیز گفت: 
تهران تصمیم خود را در سال ۲۰۱۴ گرفت و این تصمیم 
همچنان باقی است. در خصوص دوره جدید مذاکرات فنی 
نیز تهران خیلی سریع، شفاف و دقیق گفته است که اگر 
همه تحریم ها برداشته شود و انتفاع ایران از رفع تحریم ها 
راستی آزمایی شود قطعاً جمهوری اسالمی ایران به تمامی 
بر برجام نه بیشتر و نه کمتر عمل  تعهدات خود منطبق 

خواهد کرد.

  آمریکا هنوز دل در گرو ميراث شوم و مسموم 
دولت ترامپ دارد

وی همچنین افزود: این تصمیمی است که واشنگتن هنوز 
نگرفته است و هنوز دل در گرو میراث شوم و مسموم دولت 
قبلی ایاالت متحده، دولت ترامپ دارد. دولت آقای بایدن باید 
این تصمیم را بگیرد که آیا می خواهد همچنان دل در گرو 
آن میراث شکست خورده فشار حداکثری داشته باشد و یا 
می خواهد به تعهدات خود در قطعنامه شورای امنیت برگردد.

خطیب زاده تاکید کرد: برای واشنگتن کار سختی نیست، 
باید قبول کند به حقوق بین الملل پایبند باشد، بازگشت 
ایاالت متحده به برجام به خود آمریکا بر می گردد و صددرصد 
ما  بود.  خواهد  متحده  ایاالت  اقدام  و  اراده  اساس  بر  آن 
منتظر خواهیم ماند که این تصمیم و این اقدام را ببینیم و 

راستی آزمایی کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر، در خصوص واکنش وزارت امور خارجه به ادعای یکی از 
رسانه های ترکیه ای در انتقال نیروی نظامی از سوریه به یمن 
توسط ایران گفت: ما در مورد گزارش های رسانه ای بی نام و 
نشان معموالً اظهار نظر نمی کنیم. در مورد یمن نیز من به 
شما با تاکید عرض می کنم، حضور ما، یک حضور دیپلماتیک 

برای رفع آالم مردم یمن است.

وی همچنین افزود: قطعاً مسیر حل موضوع یمن یک 
مسیر سیاسی و دیپلماتیک است و راه حل نظامی ندارد.

انتشار  خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  زاده  خطیب 
باغ  قره  منطقه  به  ایرانی  کامیون های  تردد  از  تصاویری 
جمهوری اذربایجان گفت: مرجع همه ی اخبار در این حوزه، 
وزارت امور خارجه یا سفارت های ما در جمهوری اذربایجان 

و ارمنستان است.
ایاالت  خطیب زاده همچنین در تشریح آخرین موضع 
در  متحده  ایاالت  گفت:  نیز  تحریم ها  رفع  برای  متحده 
چارچوب تعهداتش، بخش عمده ای از آنچه را باید انجام دهد 

و ما قطعاً الزم و ضروری می دانیم را تا امروز پذیرفته است.
وی همچنین افزود: آن بخشی را که قبول نکرده، ما اعالم 
کردیم همه مواردی که در لیست جمهوری اسالمی ایران 
است، تحریم هایی است که برای از بین بردن برجام و محروم 
ساختن ایران از مزایای این توافق بوده است. لذا فارغ از اینکه 
باشد، نظر ما  یا هر عنوان دیگر  تحریم ها بخشی، گروهی 

قطعی گفته شده و با جدیت آن را پیگیری می کنیم.

امور خارجه پيگير پرونده ترور شهيد    وزارت 
سليمانی است

خطیب زاده در واکنش به گزارش منتشر شده در خصوص 
نقش برخی از سرویس های جاسوسی خارجی در عملیات 
ترور سردار شهید سلیمانی گفت: پیگیر پرونده ترور شهید 
المللی و گفتگوهای  سلیمانی در قوه قضائیه، مجامع بین 

دوجانبه سیاسی، حقوقی و امنیتی با دولت عراق هستیم.
بسیاری  افزود:  ادامه  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از این گزارش ها )از جمله گزارش منتشر شده روز گذشته 
یاهو نیوز( بر ما پوشیده نیست. راستی آزمایی آنها در مراجع 

مربوط به خودش، یا انجام شده یا در حال انجام است.
وی همچنین گفت: موضع ما همان است که قباًل گفته 
شده. تمامی کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم در این ترور 
ناجوانمردانه و بزدالنه شرکت داشتند قطعاً مسئولیت کیفری 
و قضائی دارند و مراجع ذی ربط پرونده آنها را در دست دارند.

مصوبه شورای نگهبان را معاونت حقوقی رئیس جمهور باید تفسیر کند
وزیر کشور مصوبه اخیر شورای نگهبان را یک گام رو به 
حقوقی  معاونت  حقوقی  تفسیر  منتظر  گفت:  و  خواند  جلو 

ریاست جمهوری درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان 
جلسه ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه 
آمادگی ها برای برگزاری انتخابات فراهم است گفت: دستگاه های 
ذیربط آمادگی کامل خود را برای همکاری در اجرای انتخابات و 

تأمین امنیت گزارش کرده اند.
وی افزود: پیش بینی می کنیم که به یاری خداوند مشکل 
امنیتی در انتخابات واقع نشود. چهار انتخابات را همزمان با ۴ قانون 
متفاوت علیرغم همه پیچیدگی ها به حول قوه الهی برگزار می کنیم.

وزیر کشور گفت: هماهنگی ها با هیئت های نظارت بر انتخابات 
شوراها و ریاست جمهوری فراهم شده است. میزان مشارکت در 
انتخابات متناسب با شرایط اجتماعی، شرایط رقابت انتخابات و 

اوضاع عمومی جامعه خواهد بود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: همه تدابیر الزم و ممکن برای 
برگزاری انتخابات در شرایط کرونا پیش بینی شده است. امیدواریم 

تا زمان برگزاری انتخابات شرایط شیوع کرونا مناسب تر باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه جدید شورای نگهبان در ارتباط با 
شرایط ثبت نام کنندگان در انتخابات گفت: شورای محترم نگهبان 
پیرو ابالغ سیاست های کلی انتخابات، در ماده ۱۰-۵ موظف به 
تعریف رجل سیاسی و شرایط آن شده اشت و این مسئولیت کامال 

بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان این کار را انجام داده و 
به وزارت کشور نیز ابالغ کرده است.

وزیر کشور گفت: البته قانون به ما می گوید، هر نوع ابالغیه قانون 
و آنچه در حکم قانون است را رئیس جمهور باید به دستگاه های 

اجرایی ابالغ کند.
رحمانی فضلی گفت: روزی که به ما ابالغ کردند، روز بعدش طی 
نامه ای به رئیس جمهور این موارد را که در دو زمینه یعنی نحوه ابالغ 
و تفسیر حقوقی که باید از طریق ایشان و معاونت حقوقی صورت 

گیرد را به استحضار رساندیم.
وی ادامه داد: این ابالغ دو قسمت عمده دارد که مربوط به خود 
شورای نگهبان است و شورای نگهبان به عقیده بنده در این زمینه 
یک گام به جلو رفته است. شورای نگهبان قبال هم طبق نظارت 
استصوابی عمل نظارت را مبتنی بر همین اصل انجام می داده است 
و این بار همان اقدام را تحت یکسری شاخص ها و شرایط توضیح 

داده و مشخص و تبیین کرده است.
وزیر کشور با بیان اینکه سه مورد از این موارد یعنی »سن، 
مدرک تحصیلی و سوء پیشینه« به وزارت کشور مربوط می شود 
تا در حین ثبت نام از داوطلبان گرفته شود گفت: ما منتظر نتیجه 
بررسی حقوقی معاونت حقوقی هستیم تا به ما ابالغ کنند و هرنوع 

برداشت حقوقی شود قطعا همان را انجام خواهیم داد.
رحمانی فضلی گفت: ما حتما به دنبال اجرای قانون خواهیم بود 
و هرگاه تفسیر بیاید متناسب با آن اقدام خواهیم کرد. اما این به 

معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن رابطه و فعالیت ما با شورای 
نگهبان نیست.

وی افزود: شورای نگهبان اطالعیه شماره ۵ خود را در همین 
زمینه منتشر کرده و در این اطالعیه رسماً گفته شده است کسانی 
که می خواهند ثبت نام کنند این مدارک را همراه داشته باشند. حاال 
اگر از وزارت کشور بخواهند این مدارک را برای آنها جمع کنیم و 
بفرستیم مانعی برای ما نخواهد داشت اما در همه حال ما مجری 
قانون هستیم و قانونی که فعال بر ما حاکم است همین ماده ۵۵ 
قانون موجود انتخابات ریاست جمهوری است و ما حتما به آن عمل 

خواهیم کرد.
وزیر کشور گفت: امیدوارم مجموعه این کارها به شفاف سازی 
بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبین و نامزدها منجر شود. 
داوطلبان به هر دلیلی نتوانند شرایط را احراز کنند متناسب با همین 
مصوبه شورای نگهبان باید به آنها ابالغ شود و آنها هم قدرت دفاع و 

احقاق حق داشته باشند.
رحمانی فضلی گفت: به نظر من شورای نگهبان یک گام جلوتر 
رفته و این قابل بررسی است. البته در فضای عمومی و سیاسی 
برخی از نگرانی ها برای عده ای ایجاد شده بود که تفاسیر حقوقی 
متفاوتی کردند. ضمن احترام به تمام این تفاسیر حقوقی و هر 
دیدگاهی، تفسیر حقوقی معاونت محترم ریاست جمهوری مبنای 
عمل ما خواهد بود که تا کنون به دست ما نرسیده و ما منتظر 

خواهیم بود.
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رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: قرارگاه مسئولیت 
دارد که شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل را به روز و بهتر از 
قبل ساماندهی کند و شبکه های کارآمد را با خط فرمان کوتاه 

و پاسخگویی به لحظه ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس 
قرارگاه  فرمانده  معارفه  آئین  نیروهای مسلح در  ستاد کل 
این  ستاد  در  که  خاتم االنبیا )ص(  هوایی  پدافند  مشترک 
قرارگاه برگزار شد، گفت: در ابتدای مراسم از امیر سرلشکر 
موسوی فرمانده ارزشمند ارتش و فرمانده پیشین این قرارگاه 

ارزشمند، تشکر و قدردانی می کنیم.
وی افزود: سرلشکر موسوی در کنار تمام مسئولیت های 
سنگینی که در فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی بر عهده 
داشت، حدود ۲ سال در این مجموعه ایفای نقش کرد و در 
این مسئولیت توانست به خوبی تدابیر فرماندهی معظم کل 

قوا را در قرارگاه پدافند هوایی عملی کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به نقش سرلشکر 
موسوی در تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( گفت: او توانست ضمن تفکیک نیروی پدافند هوایی 
ارتش، با تالش و پیگیری شبانه روزی، مجموعه فرماندهی 
و کنترل را در قرارگاه ساماندهی کند و یک قرارگاه آماده را 

برای فرماندهی جدید ساماندهی نماید.
برادر  زاده  رحیم  امیر  کرد:  تصریح  باقری  سرلشکر 
صحنه  در  خود  طوالنی  خدمت  ابتدای  از  که  ارزشمندی 
پدافند کار را از سطوح مختلف آغاز کرده و در جایگاه های 
گوناگون، کارآمدی، خلوص و توانمندی های خود را به نمایش 

گذاشته است.
وی با بیان اینکه امیر رحیم زاده با حکم فرماندهی معظم 
کل قوا کار خود را در سمت جدید آغاز می کند، افزود: اعطای 
این  از  انتظار مسئولیت سنگین  اعتماد و  این حکم نشانه 
عزیز رزمنده است. انشاءاهلل که تمامی وعده های الهی ذکر 
شده در قرآن کریم و دعای اهل بیت دعای امام سجاد )ع( 
و دعای حضرت، ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و 
دعا و مطالبات فرماندهی معظم کل قوا پشتیبان این قرارگاه و 

یکایک رزمندگان پدافند هوایی کشورمان خواهد بود.
اهمیت  به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
مسئولیت قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص(، 
این قرارگاه سال ها است که در  خاطرنشان کرد: ماموریت 
اولویت یکم نیروهای مسلح قرار دارد؛ اولویت اول به معنای 
تمرکز توان و پشتیبانی ها و البته سنگینی و خطیر بودن 

مسئولیت است.
سرلشکر باقری گفت: این قرارگاه بنابر تدبیر فرماندهی 
وحدت  با  اما  چابک،  و  کوچک  ساختار  با  قوا  کل  معظم 
فرماندهی کامل عملیاتی شکل گرفته است تا با در اختیار 
گرفتن نیروی پدافند هوایی ارتش، فرماندهی پدافند هوایی 
نیروی هوا فضای سپاه و سایر بخش های پدافندی کشور، 
فرماندهی یکپارچه ایجاد کند و از فضای کشور حراست کرده 

و آن را در برابر تهدیدات دشمن نفوذ ناپذیر کند.
وی با اشاره به ماموریت قرارگاه مشترک پدافند هوایی 
قرارگاه در حوزه کشف، رهگیری،  این  االنبیا، گفت:  خاتم 
درگیری و انهدام، وظایف فوق العاده سنگین و پیچیده و در 

عین حال تجربه شده ای را برعهده دارند که انجام می دهند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: در عین حال که 
این اولویت یک مسئولیت خطیر و یک مطالبه است، می تواند 
یک فرصت بی نظیر نیز برای مجموعه پدافند هوایی کشور 
باشد که باید از این فرصت برای ارتقای توان پدافند هوایی 

کشور بهره برداری صورت گیرد.
سرلشکر باقری اضافه کرد: همانگونه که در این مأموریت، 
لحظه ای غفلت یا اشتباه قابل پذیرش نیست؛ در عین حال 
برای اجرای این مسئولیت تالش شده است تا تمامی روابط 
کاری سلسله مراتب فرماندهی کاماًل شفاف و بدون ابهام و 

موازی کاری و قطعی باشد.
وی گفت: در طرح جامع موقت ابالغی و همچنین در 
طرح جامع نهایی که به تصویب فرماندهی معظم کل قوا 
رسیده است این اصول قطعاً به طور کامل رعایت خواهد شد 

تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
به مسئولیت  اشاره  با  نیروهای مسلح  رئیس ستاد کل 
سنگینی که بر عهده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم 
االنبیا است، گفت: ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیا )ص(، وزارت دفاع، ستاد فرماندهی ارتش و سپاه 
پاسداران و همه مجموعه های نیروهای مسلح وظیفه دارند، 
با نگاه اولویت به این قرارگاه بنگرند و تمامی پشتیبانی ها را با 
حداکثر توان تامین کرده و در اختیار این مجموعه قرار دهند. 
در برنامه ریزی، طرح ریزی ها و بودجه بندی ها و در تمامی 

مراحل و اقدامات باید این اولویت رعایت شود.
سرلشکر باقری افزود: دفاع نفوذ ناپذیر از آسمان کشور 
باید به گونه ای باشد که در کشور ایجاد اطمینان و بازدارندگی 

و در دشمن یاس و ناامیدی ایجاد کند.
وی با اشاره به انتظارات و تاکیدات رهبر معظم انقالب 
اسالمی، گفت: قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیا باید 
دفاع یکپارچه، خلل ناپذیر و بدون هرگونه شبهه و موازی 

کاری و ابهام را ایجاد کند.
قرارگاه  کرد:  تاکید  مسلح  نیروهای  ستادکل  رئیس 
مسئولیت دارد که شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل را به 
روز و بهتر از قبل ساماندهی کند و شبکه های کارآمد را با 

خط فرمان کوتاه و پاسخگویی به لحظه ارتقا دهد.
سرلشکر باقری اظهار داشت: امروز مجموعه های اطالعاتی 
ارزشمندی در ارتش و سپاه وجود دارد که قرارگاه مسئولیت 
ساماندهی، هم افزایی و بهره مندی مناسب و کامل و به موقع 
را از این مجموعه ها دارد؛ این مجموعه ها نیاز به برنامه ریزی 
دارد و باید حداکثر پشتیبانی و همکاری را در این رابطه با 

قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیا داشته باشند.
به  پرداختن  و  جنگ  بازی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
سناریوهای محتمل و راه هایی که ممکن است دشمن از آن 
سمت و سو وارد شود، گفت: قرارگاه باید در این حوزه تدابیر 
الزم را اتخاذ کند. همچنین در حوزه باز آمایش و ساماندهی 
مجموعه های راداری و جنگ الکترونیک نیز باید تالش الزم 

صورت گیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه به روز 
باید در  بودن فناوری ها فوق العاده با اهمیت است و قطعاً 
حوزه مقابله با تهدیدات از سامانه های جدید استفاده کرد، 
افزود: مسلماً سامانه های قدیمی پاسخگوی تهدیدات نوین 
نیستند از این رو باید قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم 
االنبیا )ص( با مطالبه پژوهشگران نیروهای مسلح، دانشگاه ها 
و پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، خأل و نقاط ضعف 

را پر کند.
با تاکید بر ضرورت توجه به حوزه های  سرلشکر باقری 
علوم جدید که در پدافند هوایی فوق العاده اثرگذار است، 
افزود: باید در حوزه جنگ الکترونیک با معانی و مفاهیم جدید 
آن، حوزه سایبر و سایبری الکترونیک، حوزه لیزر و کوانتوم و 

سایر حوزه هایی که کم کم در حوزه دفاع هوایی ورود می کند، 
تالش کنیم و اطالعات به روز داشته باشیم و در لبه های 

فناوری از این علوم جدید استفاده کنیم.
وی افزود: این قرارگاه یک قرارگاه مشترک و به عبارتی 
فراسازمانی است، هر چند که تحت امر سلسله مراتب ارتش 
قرارگاه چند  وزارت دفاع یک  و  مانند ستاد کل  اما  است، 
سازمانی و چند نیروی است و این ایجاب می کند که هم 
در  همکاری  و  وحدت  و  اخوت  و  برادری  روحیه  و  افزایی 
اوج خود در این قرارگاه وجود داشته باشد و همه نیروها و 
سازمان ها باید در روابطی که تعریف شده است از این قرارگاه 

تبعیت کنند و حداکثر همکاری را با آن داشته باشند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: قرارگاه نیز باید با 
رعایت همه مالحظات مربوط به هر نیرو و سازمان، حداکثر 
استفاده از توان سازمان ها را داشته باشد و در درون قرارگاه 
هم ارتشی و سپاهی صرفاً تفاوت شان در تفاوت رنگ لباس 
است وگرنه از جهت همکاری برادری و هم افزایی در کار، هیچ 

گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و نباید داشته باشند.
سرلشکر باقری تاکید کرد: استفاده از سامانه های جدید 
و به مرور کنارگذاشتن سامانه های قدیمی باید مورد توجه 
باشند، سامانه های قدیمی ممکن است صرفاً باعث دست و پا 
گیر شدن مجموعه های عملیاتی ما باشد که باید این مسیر 

با سرعت عبور کرد.
وی افزود: تهدیدات و روش های نبرد دائماً در حال تغییر 
روش های  درک  و  تحقیق  مسئولیت  قرارگاه  این  و  است 
کارآمد و نوین برای دفاع مطمئن و غیر قابل نفوذ از فضای 

کشور را برعهده دارد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه یادگیری 
علوم نظری در جای خود کار ارزشمندی است، خاطرنشان 
کرد: باید در حوزه مهارت افزایی نیروها کار کرد که می تواند 
البته در  ارتقا دهد و  کارآمدی را در صحنه های ماموریتی 
این مسیر تمرین های مکرر و رزمایش های واقعی و دوطرفه 
اقدام  و  توجه  مورد  دائمی  و  مستمر  طور  به  باید  اساسی 
باید مورد  قرارگاه قرار گیرد و همچنین بحث آموزش نیز 

مطالبه قرارگاه باشد.
سرلشکر باقری تاکید کرد: قرارگاه باید دائماً در میدان 
پدافند  نیروی  باشد؛  داشته  امور  بر  دائمی  نظارت  و  باشد 
و  هوافضای سپاه  نیروی  پدافند  فرماندهی  و  ارتش  هوایی 
پدافند نیروهای سطحی ما باید این نظارت را دائماً و به طور 

ملموس در کنار خود احساس کنند.
باید به روز و در صحنه  وی اظهار داشت: قرارگاه دائماً 
باشد و مشکالت و نقاط ضعف و قوت را به خوبی درک و 
کشف کنند و در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت 
دائماً مطالبه گری داشته باشد که این مطالبه گری با حضور 
میدانی و اطالع به روز از سامانه ها و سازمان های تحت امر 

تحقق می یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: مجموعه نیروهای 
مسلح همگی باید از مشورت ها و نظرات تخصصی قرارگاه 
بهره مند شوند و در این جهت قرار گاه باید این سازماندهی را 
انجام دهد و در نهایت بر بهره مندی مجموعه پدافند هوایی 
حفاظت  و  سیاسی  عقیدتی  ارزشمند  بازوی  دو  از  کشور 

اطالعات تاکید دارم.
و همه  من  برای  امروز  گفت:  پایان  در  باقری  سرلشکر 
شاهد  و  است  ارزشمندی  و  مبارک  روز  مسلح،  نیروهای 
هستیم آنچه که در معماری سامانه پدافند هوایی در نیروهای 
مسلح طراحی شده است؛ با تفکیک مناسب در بخش های 
اجرایی، فرماندهی و پشتیبانی، نشان دهنده روابط شفاف و 

کارآمدی است
هادی رضایی

قرارگاه پدافندهوایی باید دفاع یکپارچه و بدون موازی کاری ایجاد کند
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رئیس جمهور مرد میدان باشد
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه کاندیداها بگویند چه برنامه ای برای برچیدن صف مرغ 
و روغن دارند، گفت: نمی شود از داخل اتاق  و مانیتور کشور 

را مدیریت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان قاضی زاده هاشمی، 
و  احمدآباد  بخش های  و  سرخس  فریمان،  مردم  نماینده 
رضویه در مجلس شورای اسالمی در برنامه غیرمحرمانه، در 
ارزیابی شعارهای بدون پشتوانه بسیاری از داوطلبین انتخابات 
ریاست جمهوری و جایگاه رئیس جمهور، اظهار داشت: برخی 
گفتند رئیس جمهور اختیار و قدرت دارد و یا اینکه رئیس 
جمهور صرفاً یک فرد تدارکاتچی است، نکته حائز اهمیت در 
مورد این گفته ها این است که این گونه شعارها همیشه در 
پایان دوره های روسای جمهور مستقر، توسط خود افرادی که 

در این جایگاه قرار دارند و یا اطرافیان آنها مطرح می شود.
انتخابات  از  قبل  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 
شعارهای بسیار انتزاعی که بعضاً حتی وجود خارجی ندارند 
و رویایی، تخیلی محسوب می شوند، را مطرح می کنند. در 
حقیقت بسیاری از این شعارها موضوعیتی در جامعه ندارند و 
صرفاً قصدشان این است که امری که در عالم واقع، حقیقت 
ندارد را محقق کنند. لذا ابتدا باید برای مردم محدوده و مرز، 
اختیارات و وظایف رئیس جمهور تبیین شود. در حال حاضر 
بحث ریاست جمهوری و دولت، بخش ویژه ای را در قانون 
اساسی به خود اختصاص داده تا جایی که حدود ۴۲ اصل از 
این قانون، یعنی از اصل ۱۱۳ تا ۱۵۵ قانون اساسی، در مورد 

دولت و کلیت آن است.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و 
رضویه در مجلس شورای اسالمی افزود: از این تعداد، ۳۶ 
رئیس  وظایف  و  اختیارات  نظیر  مسائلی  به  مشخصاً  اصل 
جمهور پرداخته شده است. عالوه براین در قانون اساسی در 
رابطه با مباحثی از قبیل حقوق ملت و بازنگری هم اصولی 

وجود دارد.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به بحث جمهوریت در قانون 
اساسی، تصریح کرد: در بحث بازنگری قانون اساسی این نکته 
وجود دارد که ساختار این قانون در مورد دو موضوع انتخابات 
و مبانی دینی و اسالمی تغییر نخواهد کرد، بنابراین در قانون 
اساسی به جمهوریت و اسالمی بودن تاکید شده است. اما 
نوع ساختار اعم از اینکه ریاست جمهوری باشد یا پارلمانی 
و یا اَشکال دیگر، را می توان مورد بازنگری قرار داد و به رأی 

مردم گذاشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر طبق قانون اساسی، رئیس 
جمهور دومین مقام رسمی کشور است. اخیراً شنیدم که 
برخی می گفتند رئیس جمهور فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد قدرت 
دارد، در صورتی که به این صورت نیست کمااینکه در خصوص 
همه عرصه ها نظیر عرصه اقتصاد، کل بودجه، امور اداری و 
اقتصادی و حکمرانی در حقوق  استخدامی کشور، مسائل 
تعرفه گذاری،  مختلف  گمرکی، حوزه های  تعرفه های  مالی، 
حقوق ورودی و خروجی، همه مسائل اقتصادی، مالی، مالیاتی 
و موارد مربوط به آن، در هیئت وزیران تصمیم گیری می شود.

  نامزدها شعارهای رویایی، تخيلی و پوپوليستی 
ندهند

این نماینده مجلس با تاکید بر انطباق شعارهای انتخاباتی 
رئیس  که  نوع شعارهایی  و  افق  موجود، گفت:  واقعیات  با 
نماینده  یک  که  شعارهایی  نوع  با  بدهد  می تواند  جمهور 
اما شعارهای رئیس  مجلس می تواند، بدهد، متفاوت است 
جمهور هم نباید رویایی، تخیلی و پوپولیستی باشد. همچنین 
اینکه گفته می شود مردم دچار دل زدگی می شوند ناشی از 
این است که مشاهده می کنند سه هفته به انتخابات تبلیغات 

آغاز می شود و داوطلبین مناظره می کنند و با پایان انتخابات 
این شعارها هم به اتمام می رسند.

قاضی زاده هاشمی در ادامه متذکر شد: در دوره گذشته 
انتخابات ریاست جمهوری عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
مناظرات  بر  نظارت  مسئولیت  و  بودم  جمهوری  ریاست 
عنوان  به  بنده  بود،  این کمیسیون  بر عهده  انتخاباتی هم 
بر صدا و سیما به همراه دادستان  نماینده شورای نظارت 
و  نگهبان  شورای  اعضای  از  یکی  کشور،  وزیر  کشور،  کل 
رئیس صدا و سیما و معاونینش این پیشنهاد را ارائه دادیم 
هرسال مناظرات انتخاباتی در روزی که انتخابات برگزار شده، 
بازپخش شود تا شعارهایی که داوطلبین در آن زمان به مردم 

دادند، یادآوری شود.
وی نبودن معیاری برای سنجش شعار تا عمل داوطلبین 
را یکی از آسیب های انتخاباتی دانست و افزود: یکی از سواالت 
مطرح در مورد شعارهای داوطلبین این است که با چه معیار 
و ترازویی می توان بررسی کرد که این شعارها فقط مصرف 
شب انتخاباتی داشته و یا در جهت احقاق آن شعار عمل و 
اقدامی انجام دادند؟ به عنوان مثال اگر گفتند در مدت صد 
روز یا دویست روز چنین کاری را انجام می دهیم، چه تالشی 
برای احقاق آن کردند؟ لذا شعارها باید عمل گرایانه، واقعی و 
ناظر بر مشکالت عینی و فضای فعلی کشور با درنظر گرفتن 

شرایط داخلی و بین المللی، مطرح شوند.
رفتارهای  ارزیابی  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
از  است،  کم  تبلیغات  زمان  کرد:  ابراز  داوطلبین  انتخاباتی 
طرفی از زمان ثبت نام تا تایید صالحیت ۵ روز زمان می برد، 
در مجموع فرآیند انتخابات به این ترتیب نیست که از یک 
سال قبل کمپین های انتخاباتی شکل بگیرد، بنابراین نامزدها 
برای در میان گذاشتن دیدگاه های خود با مردم، به سفرهای 
استانی می روند. در حقیقت به دلیل اینکه نظام حزبی در 
کشور حاکم نیست تبعاً دیدگاه ها ناظر بر فرد است، لذا ممکن 
است یک فرد دیدگاه های مختلف با نگاه های مختلف داشته 
باشد و نمایندگی حزب یا گروه خاصی را برعهده نداشته باشد 

و اعالم کند نماینده جریان و گروه خاصی نیست.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که 
مردم نسبت به اقداماتی نظیر تخریب، توهین و هتک حرمت 
ابراز ناراحتی می کنند. به عبارت دیگر مردم از اینکه به آنها 
گفته شود به ما اجازه ندادند چنین اقدامی را انجام دهیم، 

استقبال نمی کنند.

  دولت سيزدهم باید یک چهارم بودجه خود را 
صرف پرداخت دیون دولت یازدهم و دوازدهم کند

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت در حال تحویل دولت 
فعلی به دولت بعد است. دولت فعلی از طریق اوراق هزینه 
بسیاری از پروژه های عمرانی خود را تامین کرد، چنانکه برای 
سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان اوراق به پیمانکاران داده است. لذا دولت بعدی باید 
یک چهارم تا یک پنجم بودجه سالیانه خود را صرف دیون 

مطالباتی کند که دولت قبلی خرج و هزینه کرده است.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و 
رضویه با تاکید بر مدیر بودن رئیس جمهور آینده تصریح کرد: 
بر فرض مثال دولت آینده بگوید ویرانه تحویل گرفتم، لذا 
اگر رئیس جمهور ادعای مدیریت دارد باید به صراحت اعالم 
کند که دولتی با این مختصات و ویژگی ها تحویل می گیرم و 
ضمن اینکه باید ِدین های دولت قبلی را پرداخت کنم، چنین 
برنامه ای را هم دارم. اگر همین دولت در ادامه بگوید من این 
ویرانه را تحویل گرفتم اما نمی گذارند کار کنم، مردم این 

صحبت ها را نمی پذیرند.

انتخابات بگویند چه برنامه ای برای  نامزدهای    
جمع کردن صف های مرغ و روغن دارند

محصول  را  جامعه  فعلی  شرایط  هاشمی  زاده  قاضی 
ناکارآمدی دولت فعلی خواند و گفت: در حال حاضر صف های 
کننده  بازگو  صف ها  این  که  گرفته  شکل  روغن  و  مرغ 
ناکارآمدی دولت است، بنابراین دولت بعدی باید بگوید که 

برای جمع کردن این صف ها چه برنامه ای دارد.
وی تصریح کرد: از نظر اقتصادی در شرایطی قرار داریم 
که معیشت و نان تبدیل به دغدغه اصلی مردم شده است. 
را می رساند  اجرا،  قابل  و  عینی  برنامه ای  لزوم  این شرایط 
نه برنامه های رویایی که قابلیت اجرا ندارند. به عنوان مثال 
و  اجتماعی  تامین  نظیر  مسائلی  مورد  در  باید  داوطلبین 
بازنشستگان، برنامه های مشخص و معینی داشته باشند و 
کلی گویی نکنند، لذا مدیر و مدبر بودن ناظر به شرایط فعلی 
است و مردم تنازع و درگیری رئیس قوه مجریه با سایر قوا 

را نمی پذیرند.

  رئيس جمهور باید مرد ميدان اجرا باشد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
نکته بعدی صداقت داوطلبین است. کمااینکه رئیس جمهور 
باید مرد میدان اجرا باشد چرا که رئیس قوه مجریه است 
و نباید به دنبال سیاستگذاری های عمومی برود، بلکه باید 
مشکالت همه اقشار اعم از کولبر، کارگر، کارمند و غیره را 
درک کند. رئیس جمهور نمی تواند با نشستن در اتاق و پشت 
میز، کشور را مدیریت کند و این رفتار برای فردی که قرار 
است در مقام رئیس جمهور قرار بگیرد، پذیرفتنی نیست. 
مردم رئیس جمهوری می خواهند که با نگاه صادقانه و بدون 

تبعیض در کنار آنها باشد.
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: مردم، دوران جنگ را که 
پشت سر  می شد،  اداره  تومان  میلیارد   ۹ بودجه  با  کشور 
گذاشتند، آنها از شکل گیری طبقه فراتر به نام رانتی، ویژه 
از  استقبال نمی کنند. مردم  تبعیض  از  خوار و در مجموع 
اینکه احساس کنند سختی ها برای آنها است و خوشی ها 
برای گروه دیگر، ناراضی هستند. رئیس جمهور باید خواهان 
عدالت اجتماعی باشد کما اینکه بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی که 

در مجلس مطرح شد، هم بر همین اساس بود.

  عملکرد دولت عامل سردی فضای انتخابات است
وی در رابطه با علت سردبودن فضای انتخابات، خاطرنشان 
کرد: یکی از علل سردی فضای انتخابات عملکرد دولت است. 
به این معنی که مردم هیچ همزاد پنداری با این دولت ندارند. 
لذا باید موج خدمت را به وجود آورد که مردم برای حضور در 

صحنه دلگرم شوند.
یادآور  سخنانش  پایانی  بخش  در  مجلس  نماینده  این 
شد: همانطور که ما در مجلس برای تصویب قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان با مشکالت عدیده ای مواجه شدیم، اما 
جوانان مجلس آن را به تصویب رساندند و اجرایی شد و زمینه 
با  اتفاق در دولت  این  فراهم شد  برای حضور نسل جدید 
تصمیم جوانان و با روی کار آمدن دولتی که با نگاه به جوانان 
کشور برای مشارکت در حکمرانی و اداره دولت داشته باشد، 
فراهم شود. لذا راه همه مسیرها فقط از مسیر صندوق رأی 

است و نه راه دیگری.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش های احمدآباد و 
رضویه ادامه داد: بنابراین جوانان به جای اینکه تصور کنند 
در صورت قهر با صندوق رأی اتفاق دیگری برای آنها خواهد 
افتاد، درست نیست بلکه مشارکت و حضور آگاهانه جوانان 
می تواند سرنوشت انتخابات خردادماه را تغییر دهد و تغییر از 

مسیر نسل جوان رخ خواهد داد.
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گزارش ...

واکسن »کوپاستور« اواخر اردیبهشت و واکسن »برکت« در خردادماه می آید
ــر  ــتور« از اواخ ــن »کوپاس ــت: واکس ــور گف رئیس جمه
ــت«  ــن »برک ــرار دارد و واکس ــترس ق ــت در دس اردیبهش

ــود. ــد ب ــرداری خواه ــاده بهره ب ــاه آم ــرداد م ــز در خ نی
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت جمهــوری، 
حجت االســالم حســن روحانــی روز شــنبه در دیــدار 
ــوزش  ــان و آم ــی از مســووالن وزارت بهداشــت، درم جمع
پزشــکی و تعــدادی از مدیــران شــرکتهای فعــال در زمینــه 
تولیــد واکســن کرونــا بــا بیــان اینکــه از آغــاز شــیوع کرونــا 
ــون  ــال ۹۸ تاکن ــن س ــی بهم ــای پایان ــور در روزه در کش
مراحــل مهــم و متعــددی را پشــت ســر گذاشــته ایم، 
گفــت: ایثــار و فــداکاری کادر درمــان و مدافعــان ســالمت 
ــا و تامیــن ســالمت مــردم اقدامــی  ــا کرون در راه مقابلــه ب

ارزشــمند و قابــل تقدیــر اســت.

موضــوع  اول  روزهــای  در  افــزود:  رئیس جمهــور 
ــی از ووهــان چیــن  ــدن تعــدادی دانشــجوی ایران بازگردان
همــه را دچــار نگرانــی کــرده بــود چــرا کــه اساســاً ســرعت 
گســترش ایــن بیمــاری در جهــان یــک رعــب و وحشــت 
همگانــی ایجــاد کــرده بــود و از آنجــا کــه بــا یــک ویــروس 
ــی  ــرات متفاوت ــم نظ ــه بودی ــناخته مواج ــاری ناش و بیم
ــه  ــد ک ــه اینکــه همــه نگــران بودن وجــود داشــت از جمل
دانشــجویان بازگردانــده شــده از ووهــان کجــا قرنطینــه و 
ــرش  ــز از پذی ــتان ها نی ــی بیمارس ــوند و حت ــداری ش نگه

آنهــا واهمــه داشــتند.
ــرن  ــک ق ــر در ی ــه بش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــزود:  ــود، اف ــده ب ــه نش ــی مواج ــچ پاندم ــا هی ــته ب گذش
پیشــرفت های پزشــکی یــک اطمینــان خاطــری از پایــان 
یافتــن شــیوع بیماری هــای مســری ایجــاد کــرده بــود امــا 
شــیوع کرونــا همــه کشــورهای جهان حتــی کشــورهایی را 
کــه ســاختارهای پیچیده و پیشــرفته بهداشــتی و ســرمایه 
ــی در بخــش بهداشــتی و پزشــکی  ــروی انســانی کاف و نی

خــود داشــتند، دچــار مشــکل کــرد.
ایــران بــه عنــوان  رئیس جمهــور اظهــار داشــت: 
کشــوری کــه بخاطــر تحریم هــای ظالمانــه همــه دروازه هــا 
بــه روی او بســته شــده بــود و عــالوه بــر محدودیت هــای 
شــدید بــرای تبــادل پــول و کاال، تبــادل دارو و تجهیــزات 
ــاً غیرممکــن شــده  ــش تقریب ــز برای پزشــکی از خــارج نی
بــود، بــا لطــف و عنایــت خــدا توانســت بــا همــت فرزنــدان 
خــود در بخش هــای کادر درمــان، محققــان و پژوهشــگران 
بهداشــتی و پزشــکی از عرصــه ایــن امتحــان بــزرگ 

ســربلند بیــرون بیایــد.
روحانــی ادامــه داد: در روزهــای اول شــیوع کرونــا فقط 
یکــی دو مرکــز در کشــور بودنــد کــه امــکان کار بــر روی 
ــر تســتی از  ــا را داشــتند و ه ــای تشــخیص کرون کیت ه
هــر جــای کشــور بایــد بــه ایــن مراکــز منتقــل می شــد 
امــا بــا یــک حرکــت بــزرگ و گســترده در سراســر کشــور 
ــخ  ــی ارزشــمند در تاری ــد و اقدام ــدان آمدن ــه می همــه ب

ــود  ــا وج ــروز ب ــه ام ــکلی ک ــه ش ــد ب ــت کردن کشــور ثب
مواجهــه بــا مــوج چهــارم کرونــا امــا در مدیریــت بیمــاری 
و موج هــای مختلــف آن بــه تجــارب و دســتاوردهای 
ــک  ــاد ی ــث ایج ــه باع ــم ک ــت یافته ای ــمندی دس ارزش

آرامــش در کشــور شــده اســت.
رئیس جمهــور تصریــح کــرد: در آغــاز ورود کشــور 
ــده  ــی از آین ــش بین ــچ پی ــا هی ــی کرون ــه پاندم ــه مهلک ب
ــه  ــد چ ــه بای ــتیم ک ــی نمی دانس ــت و حت ــود نداش وج
محدودیت هایــی و چگونــه در کشــور اجــرا شــوند تــا 
ــم و در آن  ــه کنی ــاری مقابل ــترش بیم ــا گس ــم ب بتوانی
وضعیــت عــده ای پیشــنهاد تعطیلــی کامــل بــا اســتفاده از 
قــوه قهریــه را ارائــه می کردنــد کــه می توانســت کشــور را 

ــد. ــرو کن ــدی روب ــرات جدی ــا مخاط ب
روحانــی اضافــه کــرد: نمونــه برقــراری محدودیت هــای 
گســترده و تعطیلــی کامــل شــهرها را در کشــورهای 
اروپایــی و آمریــکا شــاهد بودیــم کــه حاصــل آنهــا هجــوم 
ــه  ــی در زمین ــروز قحط ــی ب ــگاه ها و حت ــه فروش ــردم ب م
برخــی کاالهــا بــود امــا در ایــران هیــچ گاه شــاهد چنیــن 

ــم. مشــکالتی نبودی

  اجازه قحطی در کشور را ندادیم
ــروز قحطــی در ایــران  ــه ب ــا اشــاره ب رئیــس جمهــور ب
ــار  ــی آم ــر برخ ــا ب ــه بن ــش ک ــال پی ــدود ۱۰۰ س در ح
باعــث قتــل عــام حــدود نیمــی از جمعیــت کشــور شــد، 
خاطرنشــان کــرد: چنانکــه از تاریــخ برمی آیــد بــروز بیماری 
در آن ســال ها بــا قحطــی همــراه بــوده و شــما تصــور کنید 
ــز در شــرایطی کــه کشــور  ــا نی ــام شــیوع کرون اگــر در ای
ــط  ــر فق ــود اگ ــه ب ــا مواج ــابقه ترین تحریم ه ــی س ــا ب ب
ــد و  ــع می ش ــت قط ــا اینترن ــرق، آب ی ــک روز ب ــرای ی ب
ــه  ــم چ ــوان می ماندی ــل نات ــن و گازوئی ــن بنزی ــا از تامی ی

ــد. ــق می ش ــه ای خل فاجع
روحانــی ادامــه داد: امــروز بــا نــگاه بــه گذشــته 
ــاً شــجاعت  ــات واقع ــاذ برخــی تصمیم ــه اتخ ــم ک می بین
فــوق العــاده ای می خواســت چــرا کــه گاهــی بایــد در برابــر 
ــه  ــم قاطــع گرفت ــک تصمی ــزرگ و مهــم ی ــه ب ــک واقع ی
می شــد کــه ایــن تصمیمــات قطعــاً عواقــب و بازتاب هــای 

ــادی داشــت. زی
رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: دشــمن تحریم هــای 
گســترده ای علیــه کشــور وضــع کــرد بــا ایــن هــدف کــه 
ــا  ایــران گرفتــار قحطــی و بــه هــم ریختگــی شــود امــا ب
ــه  ــی ک ــود گرانی های ــا وج ــور و ب ــوولین کش ــت مس هم
ــا اجــازه  پیــش آمــد و مــردم را تحــت فشــار گذاشــت ام

ندادیــم کــه قحطــی در کشــور پیــش بیایــد.
روحانـی در ادامه تشـکیل سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا را 
بزرگتریـن و از اولیـن اقدامات موثـر در مدیریت روند مقابله 
بـا ایـن پاندمـی برشـمرد و افـزود: اگر سـتاد ملـی مقابله با 
کرونـا تشـکیل نمی شـد واقعـاً کارهـا پیـش نمی رفـت. اگر 
برخـی تصمیمات که در این سـتاد در فاصلـه ای کوتاه اتخاذ 
و اجـرا شـد قـرار بود طی رونـد عادی قانونگذاری در کشـور 
اتخـاذ و اجرایـی شـود شـاید نیاز بـه ماه ها زمان داشـت اما 
در سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا تصمیمات سـریع و در عین 

حـال دقیـق اتخاذ و اجرا شـد.
رئیــس جمهــور اظهــار داشــت: هیــچ کشــور دیگــری 
ــا نداشــت  ــا کرون ســاختاری مشــابه ســتاد ملــی مقابلــه ب
ــرای همــه بخشــها و ارکان دیگــر  کــه تمــام مصوباتــش ب
ــه در  ــی ک ــرم اقدامات ــه نظ ــند و ب ــرا باش ــور الزم االج کش
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و نهادهــای زیرمجموعــه آن 

ــی  ــرارگاه عملیات ــتاد و ق ــی س ــای تخصص ــل کمیته ه مث
مقابلــه بــا کرونــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و اجــرا شــد 
توانســت در پایــان شــیوع مــوج اول کرونــا یــک آرامــش و 
اطمینــان خاطــری را نــزد مــردم و مســووالن کشــور ایجــاد 
کنــد کــه پــس از آن بــا وجــود تکــرار موج هــای بعــدی امــا 
مســیر صحیــح مقابلــه بــا بیمــاری بــرای مــا مشــخص بود.

ــا  ــه ب ــا مقابل ــی کرون ــتاد مل ــات س   تصميم
ــرد ــان ک ــارم را آس ــوج چه م

روحانــی ادامــه داد: همانگونــه کــه در جلســه و در 
ــه  ــود ک ــن ب ــار ای ــم انتظ ــده دیدی ــه ش ــای ارائ گزارش ه
شــیوع مــوج چهــارم بیمــاری در کشــورمان در اینجــا نیــز 
ماننــد کشــورهای اروپایــی زندگــی مــردم را بــه هــم بریــزد 
امــا چارچوب هایــی کــه در ســتاد ملــی کرونــا بــرای مقابلــه 
ــدی  ــل رنگ بن ــود مث ــده ب ــاد ش ــاری ایج ــا بیم ــر ب موث
ــارم را  ــوج چه ــا م ــه ب ــور، مقابل ــف کش ــای مختل بخش ه
در کشــورمان نســبت بــه کشــورهای دیگــری کــه درگیــر 
ــرد و  ــان تر ک ــیار آس ــد بس ــده بودن ــی ش ــروس انگلیس وی
شــاهد بودیــم کــه در مــوج چهــارم بــه رغــم افزایــش چند 
ــات  ــار تلف ــوج ســوم آم ــه م ــال نســبت ب ــار ابت ــری آم براب

بیمــاری نســبت بــه مــوج قبلــی افزایــش نداشــت.
از سـخنان خـود  رئیـس جمهـور در بخـش دیگـری 
دربـاره آغـاز رونـد واکسیناسـیون در عرصـه جهانـی گفت: 
همـه کشـورها و از جملـه خـوِد سـازمان جهانی بهداشـت 
در تردیـد بودنـد که واکسیناسـیون عمومی با واکسـن هایی 
کـه دوره های آزمایشـی خـود را به طور کامل سـپری نکرده 
بودنـد آغاز شـود یا نه، اما باالخره با اغماض، واکسیناسـیون 
در کشـورهای مختلـف آغاز شـد و برخی فازهای آزمایشـی 
روی مـردم بعضـی از کشـورها انجـام شـد که انجـام چنین 
کاری در کشـورمان هـم پیشـنهاد شـد امـا در سـتاد ملـی 

مقابلـه بـا کرونـا به تصویب نرسـید.

  هنوز نتوانستيم واکسن کوواکس وارد کنيم
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد: نهایتــاً تصمیــم گرفتیــم 
بــرای تامیــن واکســن ابتــدا بــه مجموعــه کوواکــس 
مراجعــه کنیــم کــه باالخــره زیرنظــر خــوِد ســازمان 
جهانــی بهداشــت بــود و جــزو اولیــن کشــورهایی بودیــم 
ــا  ــم ام ــن دادی ــت واکس ــه درخواس ــن مجموع ــه ای ــه ب ک
ــا در  ــت م ــد نوب ــث ش ــا باع ــی های آمریکایی ه مانع تراش
تهیــه واکســن کوواکــس بــه تاخیــر بیفتــد بــه شــکلی کــه 

ــم. ــنی وارد کنی ــه واکس ــتیم از آن مجموع ــوز نتوانس هن
ــرای  ــری ب ــه تصمیم گی ــه پروس ــه ب ــی در ادام روحان
ــان  ــاره و خاطرنش ــور اش ــل کش ــن در داخ ــاخت واکس س
ــاخت واکســن در داخــل بســیار  ــرای س ــم ب ــرد: تصمی ک
ــادی  ــازی های زی ــه جوس ــرا ک ــود چ ــم ب ــاس و مه حس
حتــی علیــه واکســن هایی کــه از خــارج وارد کردیــم 
صــورت می گرفــت و عــده ای مــدام ذهــن مــردم را در ایــن 
ــم  ــن حــال تصمی ــا ای ــا ب ــد ام ــه مغشــوش می کردن زمین
گیری هــا در ایــن زمینــه نیــز بســیار دقیــق و خــوب انجــام 

ــج موفــق آن هســتیم. شــد و امــروز شــاهد نتای
رئیــس جمهــور گفــت: ســند ملــی واکسیناســیون نیــز 
کــه در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تهیه شــد بســیار مهم 
و کارآمــد اســت و تصمیم گیــری دربــاره ایــن ســند نیــز از 
همــان بزنگاه هایــی بــود کــه بایــد در مقطعــی مهــم یــک 
تصمیــم قاطــع دربــاره موضوعــی حســاس گرفتــه می شــد. 
ــد  خیلی هــا از اصنــاف و رســته های مختلــف معتقــد بودن
ــرای واکسیناســیون در اولویــت هســتند کــه البتــه  کــه ب
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بیــراه هــم نمی گفتنــد امــا باالخــره در ســتاد ملــی مقابلــه 
بــا کرونــا اولویت بندی هــا بــه شــکلی کــه امــروز در ســند 
ملــی واکسیناســیون شــاهد هســتیم تعییــن شــد کــه حاال 

مشــخص اســت تصمیــم صحیحــی نیــز بــوده اســت.

ــن  ــت و واکس ــتور اردیبهش ــن کوپاس   واکس
ــد ــاه مــی آی برکــت خــرداد م

روحانــی اضافــه کــرد: بســیار امیدواریــم کــه تــا اواســط 
خــرداد واکســن های خریــداری شــده از کوواکــس و دیگــر 
کشــورها وارد کشــور شــده و بــا توجــه بــه واکسیناســیون 
ــراد  ــان و اف بخشــی از گروههــای پرخطــر مثــل کادر درم
مســن و دارای بیمــاری زمینــه ای، واکسیناســیون عمومــی 
دیگــر گروه هــا نیــز بــا ســرعت بیشــتری بــه پیــش بــرود 
ــی  ــا وارد عرصــه شــدن واکســن های داخل ــج ب ــه تدری و ب
از اواخــر خــرداد نیــز بــه رونــدی اطمینان بخــش در 
ــده  ــه ش ــهای ارائ ــر گزارش ــیم. بناب ــیون برس واکسیناس
ــترس  ــت در دس ــر اردیبهش ــتور" از اواخ ــن "کوپاس واکس
ــاده  ــاه آم ــرداد م ــز در خ ــت نی ــن برک ــرار دارد و واکس ق

ــود. ــد ب ــرداری خواه بهره ب
رئیـس جمهـور در ادامه سـخنان خود با تشـکر دوباره از 
تالش هـای کادر درمـان و بـه ویـژه وزیر پرتالش بهداشـت 
اظهار داشـت: وزیر بهداشـت در دوران سـپری شده از شیوع 
کرونـا نشـان داده کـه نه تنهـا از هیچ کمـک و اقدامی برای 
مقابلـه بـا کرونـا دریـغ نـدارد بلکـه مسـوولیت پذیری قابل 
توجهی نیز در این مسـیر سـخت از خود نشـان داده اسـت. 
همـه می دانیـم مرسـوم ایـن اسـت کـه اگـر کاری خـوب 
پیـش بـرود همـه آن را ناشـی از دعاهـای پـاکان و صالحان 
می داننـد امـا اگـر کاری درسـت انجـام نشـود همـه دنبـال 

می گردند. مقصـر 
روحانــی ادامــه داد: البتــه نبایــد نگــران حــرف و 
ــوولیتی  ــی مس ــیم. وقت ــا بترس ــیم و از آنه ــا باش حدیث ه
را بــه عهــده گرفتیــم بایــد بــا مشــورت بــا کارشناســان بــه 
ــر  تصمیــم برســیم و پــس از تصمیــم و اجــرا نیــز بایــد ب

ــم. ــوکل کنی خــدا ت
رئیــس جمهــور در ادامــه ســخنان خــود اجــرای 
طــرح تحــول ســالمت را اقدامــی مانــدگار توصیــف کــرد 
ــه داد  ــا نیــز ب ــرکات آن در دوره شــیوع کرون ــار و ب کــه آث
کشــور رســید و تصریــح کــرد: اجــرای طــرح تحــول نظــام 
ســالمت حمایــت و گســترش شــرکت های دانــش بنیــان و 
افزایــش حــدود ۳۲ برابــری ســرعت و پهنــای بانــد اینترنت 
ــود کــه اگــر انجــام نشــده  ــی ب در سراســر کشــور اقدامات
ــار  ــا دچ ــیوع کرون ــا ش ــه ب ــروز در مقابل ــاید ام ــد ش بودن
ــا  ــن برنامه ه ــرای ای ــا اج ــدیم ام ــدی می ش ــکالت ج مش
و تــالش همگانــی کمــک کــرد کــه بتوانیــم مقابلــه موثــر و 

موفقــی بــا کرونــا داشــته باشــیم.
تــا  بــودم  امیــدوار  کــرد:  خاطرنشــان  روحانــی 
ــه  ــم را ب ــد کار مه ــم چن ــت دوازده ــان دول ــش از پای پی
ــا و انجــام  ســرانجام برســانیم یکــی اینکــه در مهــار کرون
واکسیناســیون عمومــی بــه نقطــه ای اطمینــان و آرامــش 
ــای کار  ــا اینج ــد ت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــیم ک ــش برس بخ
تحریم هــا  رفــع  بــرای  تــالش  دوم  بوده ایــم.  موفــق 
بــود کــه بــا صبــر و ایســتادگی مثال زدنــی مــردم و 
برنامه ریزی هــا و تالش هــای دولــت امــروز بــه جایــی 
ــا  ــا ب ــم اروپایی ه ــا و ه ــم آمریکایی ه ــه ه ــیده ایم ک رس
ــع  ــز رف ــی ج ــه راه ــد ک ــالم می کنن ــام اع ــت تم صراح
ــاً همــه  ــم و تقریب ــه برجــام نداری ــا و بازگشــت ب تحریم ه
ــرات  ــده و مذاک ــرف ش ــی برط ــی و اصول ــای اصل تحریم ه

ــه دارد. ــات ادام ــی جزئی ــرای برخ ب
رئیــس جمهــور ادامــه داد: آرزوی دیگــر من ایــن بود که 
بتوانیــم طرح هــای نیمه تمــام باقیمانــده را تکمیــل کنیــم 

کــه امــروز شــاهد هســتیم روزهــای پنجشــنبه هــر هفتــه 
ــند  ــرداری می رس ــه بهره ب ــی ب ــم و مهم ــای عظی طرح ه
و ایــن کار تــا آخریــن پنجشــنبه دولــت دوازدهــم کــه بــا 

عیــد غدیــر مصــادف اســت ادامــه خواهــد داشــت.
ــزرگ را  ــد ب ــت: خداون ــار داش ــان اظه ــی در پای روحان
بــرای توفیقــی کــه بــرای خدمــت بــه مــردم بــه مــا عطــا 
کــرده شــاکریم و بــه جایــگاه خــادم مــردم بــودن افتخــار 
می کنیــم و شــما نیــز بایــد بــه ایــن جایــگاه خــود بــرای 

خدمــت بــه مــردم افتخــار کنیــد.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور ســعید نمکــی وزیــر 
ــک  ــا را ی ــاری کرون ــت بیم ــخنانی مدیری ــت در س بهداش
ــه  ــان ک ــف جه ــورهای مختل ــن کش ــک بی ــنگ مح س
ــای  ــان دادن توانمندی ه ــال نش ــر در ح ــه نابراب در عرص
ــا از خــود  خــود هســتند توصیــف کــرد و گفــت: امــروز ب
ــی  ــق ســتاد مل ــر موف ــان و تدابی گذشــتگی های کادر درم
ــت  ــق از مدیری ــی موف ــته ایم مدل ــا توانس ــا کرون ــه ب مقابل

ــم. ــت کنی ــان ثب ــا را در جه شــیوع کرون
ــان و  ــت، درم ــات وزارت بهداش ــاون تحقیق ــی مع نجف
آمــوزش پزشــکی نیــز در ســخنانی تاکیــد کــرد کــه وزارت 
ــد و  ــرای تولی ــا را ب بهداشــت ســخت گیرانه ترین پروتکل ه
ــچ  ــه هی ــه ک ــه کار گرفت ــی ب ــش واکســن های داخل آزمای

ــد. ــی ندارن ــاخص های بین الملل ــی از ش انحراف
در  بهداشـت  وزارت  داروی  و  غـذا  معـاون  شانه سـاز 
گزارشـی بـا اشـاره بـه رشـد قابـل مالحظـه توانمندی های 
کشـور در عرصـه تولیـد و تامین ماسـک و دیگـر تجهیزات 
مـورد نیـاز بـرای مقابلـه بـا کرونـا اظهـار داشـت: در زمینه 
سـاخت واکسـن در کشـور نیـز بـه توانمندی هـای خوبـی 
رسـیده ایم و برابـر پیش بینی هـا فقـط ۵ شـرکتی کـه در 
زمینـه تولید واکسـن فعال هسـتند تا فروردین سـال آینده 
ظرفیـت تولیـد ۱۹۷ میلیون دوز واکسـن را دارند که باید از 
امـروز به فکـر بازارهـای صادراتی برای این تولیدات باشـیم.

زالــی رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان تهــران، 
ــران را  ــا در ته ــیوع کرون ــارم ش ــوج چه ــخنانی م در س
یکــی از ســهمگین ترین امــواج شــیوع بیمــاری و مراجعــه 
ــا  ــی توصیــف کــرد و گفــت: ب ــه مراکــز درمان ــان ب مبتالی
وجــود افزایــش چنــد برابــری آمــار مبتالیــان و مراجعیــن 
بــه مراکــز بیمارســتانی و درمانــی تهــران امــا برابــر 
ــه  ــی ب ــاران غیرکرونای ــه بیم ــت ب ــه خدم ــا ارائ گزارش ه
ــل  ــد قاب ــا رون ــه و ب ــرار نگرفت ــر ق هیــچ وجــه تحــت تاثی

ــه داشــته اســت. ــی ادام قبول
خانــم چنگیــز رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان، 
در ســخنانی اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت و افزایش 
ــش  ــدی بخ ــش توانمن ــال ۹۲ را در افزای ــاب آوری از س ت
بهداشــت و درمــان کشــور بســیار ارزشــمند توصیــف کــرد 
ــده  ــاد نش ــا ایج ــن توانمندی ه ــر ای ــت: اگ ــار داش و اظه
ــا دچــار مشــکالت جــدی  ــا کرون ــه ب ــاً در مقابل ــود قطع ب
ــاره  ــت دوب ــر تقوی ــه فک ــد ب ــروز بای ــا از ام ــدیم ام می ش
ــژه در  ــه وی ــی کشــور ب زیرســاخت های بهداشــتی و درمان

حــوزه نیــروی انســانی باشــیم.
خانــم چنگیــز اضافــه کرد: یکــی از تجــارب ارزنــده دوره 
شــیوع کرونــا ایــن بود کــه شــاهد بودیــم واحدهــای بزرگ 
صنعتــی مثــل ذوب آهــن، فوالد و پتروشــیمی ها در اســتان 
اصفهــان بــه دلیــل فعــال شــدن واحدهــای بهداشــتی بــا 
ــه شــیوع بیمــاری مواجــه  ــچ مشــکل جــدی در زمین هی
نشــده و خوشــبختانه حتــی بــرای یــک روز فعالیــت آنهــا 
ــای  ــه واحده ــد ب ــه می توان ــن تجرب ــه ای ــل نشــد ک تعطی

کوچــک تولیــدی و اصنــاف نیــز تعمیــم یابــد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی همدان نیز در سـخنانی با 
ابـراز ایـن نگرانی که دوران طالیی کشـور در علوم پزشـکی 
در حـال افـول اسـت، تصریـح کـرد: اقبـال بـه تحصیـل در 

برخـی از رشـته ها و تخصص هـای پزشـکی بـه شـدت کـم 
شـده و الزم اسـت پیش بینی هـای الزم در ایـن خصـوص 
صـورت گیـرد تـا در آینـده بـا کمبـود متخصـص در برخی 

رشـته ها مثـل بیهوشـی مواجه نشـویم.
بیگلــری رئیــس انســتیوی پاســتور ایــران نیــز در ایــن 
جلســه بــا بیــان اینکــه بحــران کرونــا همــه تجــارب مــا را 
بــه چالــش کشــید، گفــت: بــا وجــود آنکــه در آغــاز شــیوع 
کرونــا تعــداد محــدودی آزمایشــگاه بــرای تشــخیص 
ــا داشــتیم امــروز و درحالــی کــه تحــت شــدیدترین  کرون
تحریم هــا بودیــم شــبکه گســترده ای از بیــش از ۳۰۰ 
آزمایشــگاه در کشــور داریــم کــه در زمینه تشــخیص کرونا 
بــه توانمندی هــای خوبــی رســیدند و ایــن دســتاوردی کــم 
نظیــر، یــادگاری مانــدگار و مصــداق دقیــق تبدیــل تهدیــد 

بــه فرصــت در کشــور اســت.
بیگلری سـاخت واکسـن را عرصـه به هم رسـیدن علوم 
پایـه و بالینـی عنـوان کـرد و افـزود: تقویتـی کـه در حوزه 
زیرسـاخت های تولید واکسـن در کشـور انجام شده میراثی 
ارزشـمند بـرای آینـدگان اسـت و از سـوی دیگـر راهبـرد 
هوشـمندانه ای کـه در انتخـاب پلتفرم هـای متنـوع بـرای 
تولید واکسـن در کشـور در پیش گرفته شـده اسـت باعث 
شـده کـه در آینـده در برابـر جهش هـای احتمالـی ویروس 

کرونـا توانمندی باالتری داشـته باشـیم.
بیگلــری تصریــح کــرد: واکســن کوپاســتور تاکنــون در 
فازهــای آزمایشــی هیــچ عارضــه نگران کننــده ای نداشــته 
و اساســاً طراحــی آن بســیار کم خطــر بــوده اســت و بــاور 
داریــم کــه قابلیــت تزریــق بــه افــراد در ســنین ۵ تــا ۱۸ 
ســاله را نیــز دارد و ارزیابی هــا حکایــت از اثربخشــی و 
ــق  ایمنــی بیــش از ۹۷ درصــدی آن دارد. همچنیــن تزری
یــک واحــد ایــن واکســن باعــث افزایــش ۱۸ برابــری ایمنی 

بــدن افــراد خواهــد شــد.
بیگلــری پیشــرفت کشــور در عرصــه واکسن ســازی در 
یــک ســال گذشــته را بــه انــدازه بیش از ۳۰ ســال دانســت.

مدیــر شــرکت داروســازی ســپند کــه در حــال آزمایــش 
ــا  ــخنانی ب ــز در س ــت نی ــرا" اس ــن "فخ ــاخت واکس و س
بیــان اینکــه بــا اســتفاده بهینــه از زیرســاخت ها و امکانــات 
موجــود یــک بــذر واکســن کامــالً داخلــی تولیــد کرده ایــم، 
ــاز آزمایشــی اول  ــز در ف ــرد: واکســن فخــرا نی ــح ک تصری
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــس از م ــته و پ ــکلی نداش ــچ مش هی

اجــرای فــاز دوم آزمایشــی آن آغــاز خواهــد شــد.
تقویــان مدیــر پــروژه ســاخت واکســن برکــت نیــز بــا 
اشــاره بــه اینکــه ایــن واکســن در فازهــای آزمایشــی دارای 
اثربخشــی بــاالی ۹۰ درصــد بــوده اســت، گفــت: همزمــان 
بــا تــالش بــرای طــی مراحــل آزمایشــی ســاخت واکســن 
زیرســاخت های تولیــد انبــوه واکســن را نیــز دنبــال 
ــت  ــتان ظرفی ــان تابس ــا پای ــه ت ــکلی ک ــه ش ــم ب کرده ای
تولیــد ۲۰ میلیــون دوز واکســن در مــاه را خواهیــم 
ــاوری ایجــاد شــده در  ــا خودب ــر ب داشــت و از ســوی دیگ
ــوازات ســاخت واکســن در حــال  ــه م ــن متخصصــان ب بی
تامیــن دیگــر ملزومــات تولیــد واکســن در داخــل کشــور 

نیــز هســتیم.
تقویان تاکید کرد: واکسن برکت در فاز مطالعات بالینی در 

برابر ویروس انگلیسی نیز موفق عمل کرده است.
بنــی هاشــم مدیــر پــروژه واکسن ســازی موسســه رازی 
نیــز اظهــار داشــت: واکســن ســاخته شــده در این موسســه 
ایمنــی بســیار طوالنــی مدتــی در فــاز آزمایــش حیوانــی 
داشــته اســت و بــا ایــن وجــود موسســه رازی بــرای اولیــن 
بــار اقــدام بــه ســاخت واحــد ســوم واکســن کــرده کــه بــه 
شــکل اســپری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بخشــهای 
بــاالی قفســه ســینه و مجــاری تنفســی را در حــد باالیــی 

ــر ویــروس واکســینه و ایمــن می کنــد. در براب
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گزارش ...

دولت سیزدهم فقیرترین دولت است
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت 
سیزدهم فقیرترین دولت در تاریخ نظام جمهوری اسالمی 
است گفت: مردم از بی دولتی خسته هستند و نظارت از داخل 

ماشین را نمی خواهند.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری صبح)شنبه( در نشست خبری با بیان اینکه 
گالیه های مردم نسبت به انقالب نیست بلکه از کارگزاران 
ناراحت  از فامیل بازی و آقازاده ها  گالیه دارند، گفت: مردم 

هستند.

محمد گفت: مردم خسته هستند نه از انقالب بلکه از 
سوء مدیریت، شعارهای بدون عمل، بی عملی ها، بی تفاوتی 
خسته  بی اثر  قطبی های  دو  و  منفعت طلبی ها  مسئولین، 

هستند.
وی ادامه داد: مردم از بی دولتی خسته هستند و پناهگاه 
می خواهند و نظارت از داخل ماشین را نمی خواهند بلکه مرد 

میدان می خواهند.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما اصالحاتی 
و  مقتدر  نیازمند دولت  ما  را می خواهیم،  اصول  بر  مبتنی 
مدیریت علمی مبتنی بر هوش و دانش جوانان خود هستیم.

در  بی عدالتی  شاهد  جامعه  در  امروز  گفت:  محمد 
آموزش، تقسیم یارانه ها، مالیات ستانی و رانت های اقتصادی 

و فرصت های نابرابر و بی عدالتی هستیم.
مردم  گرفتاری های  و  مشکالت  روز  هر  داد:  ادامه  وی 
بیشتر و سفره ها کوچکتر می شود. در آیه ای از قرآن خداوند به 
حکمرانان تذکر می دهد که مراقب باشید و شرایط را کنترل 
کنید که از حکومت شما به مردم و زندگی آنها آسیب نرسد.

داوطلـب انتخابـات ریاسـت جمهوری تاکید کـرد: بحث 
ارز ۴۲۰۰ بـه کجا رفت، شـرایط اختالس هـا و نابرابری های 
اقتصـادی امـروز چطـور اسـت؟ رسـیدگی بـه آنهـا در چـه 
آقازاده هـا، فامیل هـا و دامادهـا  مرحلـه ای اسـت؟ پدیـده 

امـروز به کجا رسـیده اسـت؟

  دولت سيزدهم فقيرترین دولت تاریخ جمهوری 
اسالمی است

محمد دولت سیزدهم را فقیرترین دولت در تاریخ نظام 
جمهوری اسالمی ایران خواند و گفت: ما برنامه های خود را به 
برجام گره نزدیم و از احیای هرچه زودتر برجام نیز استقبال 

می کنیم.
انتخابات  وارد  به صورت مستقل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خواهم شد و با کسی ائتالف نخواهم کرد گفت: ما دنبال 
اشقاق در جبهه انقالب نیستیم و دنبال یک دولت انقالبی 

و والیی هستیم.

  اقبال مردمی نداشته باشم به نفع فرد اصلح کنار 
خواهم رفت

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما خودمان را 
در معرض نظر مردم قرار خواهیم داد و تا زمانی که اقبال 
داشته باشیم جلو می رویم درغیر اینصورت به نفع فرد اصلح 

کنار خواهیم رفت.
محمد در پاسخ به سوالی درخصوص کاندیداتوری آیت 
اهلل رئیسی و واکنش شما در صورت ورود وی به انتخابات 
گفت: براساس آخرین صحبت هایی که شنیدیم آقای رئیسی 
هنوز تصمیمی برای آمدن و اذن رهبر انقالب را نگرفتند مگر 

شرایط جدیدی رقم بخورد.   

  8 سال جایگاه سرلشگری دارم
کرده  تصویب  هرچه  نگهبان  شورای  اینکه  بیان  با  وی 
برای  نگهبان  شورای  مالک  گفت:   است  قانون  براساس 
نظامی ها جایگاه است نه درجه.  من بیش از ۸ سال جایگاه 
سرلشگری دارم و اگر معیار این باشد بحث صالحیت من 
باید  تک  به  تک  نگهبان  شورای  افراد  البته  است.  حتمی 
اخیر  مصوبه  این  بنابراین  کنند.  بررسی  را  افراد  صالحیت 

شورای نگهبان مشکلی برای من ایجاد نخواهد کرد.
سابقه  توضیح  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
نظامی و سیاسی خود پرداخت و افزود: هرفرد در جامعه در 
رسته و زمینه خاص خود سابقه دارد، بحث این نیست که 
سابقه فرد کجا بوده است. این که فرد کجا بوده، فرع موضوع 
است و اهمیت چندانی ندارد. باید به این مسئله نگاه کنیم که 

این فرد چه تخصصی برای اجرا و حل مشکالت دارد.
محمد تصریح کرد: چه بسا کسانی که سوابق بسیاری 
داشته اند اما در مدیریت کشور و رفع مشکالت ناتوان بوده اند 
از این رو باید به توانمندی افراد در مسئولیت های که به آنها 

محول شده نگاه کنیم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در 
دوره ای که سپاه تحت سنگین ترین تحریم ها بود، همه 
تعهداتش را به موقع انجام داد، بیان کرد: قرارگاه خاتم یک 
مجموعه اقتصادی و سازندگی است، این مجموعه در سخت 
ترین شرایط معطل دولت و تحریم ها نماند، بلکه علیرغم 
همه مشکالت، همه پروژه ها فعال بود. تحریم ها را دور زدیم 
و خنثی کردیم و حتی با سرعت بیشتری نسبت به ادوار 

گذشته فعالیت ها را  پیش بردیم.
مشکل  برای  خود  انتخاباتی  های  برنامه  درباره  محمد 
مسکن و منابع آن، تشریح کرد: تا سال ۱۴۰۴ حدود پنج 
میلیون مسکن نیاز داریم و امروز حدود سه میلیون مسکن 
به علت سرمایه گذاری مردم در حوزه  این  و  داریم  خالی 
مسکن است. با برنامه ای که بعدها آن را توضیح خواهم داد 
و با نحوه مالیات گیری، این وضع را اصالح می کنیم تا سرمایه 

گذاری مردم از مسکن خارج شود.
این  به  پاسخ  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
پرسش که چه کسی رقیب اصلی شما خواهد بود؟ گفت: 
هنوز شرایط خیلی مبهم است و نمی توان در این باره صحبت 

کرد. تا هفته آینده که افراد ثبت نام کنند باید صبر کنیم.

درصد   50 باالی  انتخابات  در  مردم  مشارکت    
خواهد بود

درصد  پنجاه  باالی  را  انتخابات  در  مشارکت  محمد، 
پیش بینی کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود به ویژه 
کرونا احتمال اینکه با مشکالتی مواجه شویم وجود دارد، اما 
اگر کسانی که مردم از آنها اقبال می کنند در انتخابات حضور 

داشته باشند مشارکت باالتر هم خواهد رفت.
وی درباره نحوه استعفا و حواشی آن از قرارگاه خاتم االنبیا، 
توضیح داد: حواشی زیادی مطرح شد اما واقعیت این بود که 

از فرمانده کل سپاه درخواست کرده بودم که اگر  آذر ماه 
احساس می کنید کاندیداتوری من آسیب به کار ما می زند، 
آمادگی خروج از قرارگاه را دارم و پاسخ دادند که خیر فعال 
کارتان را ادامه بدهید، اگر الزم باشد بعدها اطالع خواهیم داد. 
نهایتا در اسفند ماه با توجه به جدیت من در کاندیداتوری 

تصمیم برای جابجایی قطعی شد.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه استعفای 
من در ۱۷ اسفند انجام شد، تصریح کرد: با توجه به ارزشی 
که برای سپاه قائلم درباره اینکه چه شد که فضای دیگری 
اتفاق افتاد، فعال وارد حزئیات آن نمی شوم، اما سنگ اندازی 
بسیاری بر سر راه من اتفاق افتاد. بین کاندیداهای نظامی 
تبعیض گذاشتند. مثال کاندیداهایی دیگر بدون جدا شدن از 

کارشان وارد عرصه انتخابات شدند.
محمد تصریح کرد: از همه رسانه ها درخواست می کنم اگر 
کسی کوچکترین تخلفی از من سراغ دارد با اسناد متقن آن 
را به همه اعالم و از من شکایت کند. سعی می کنیم از کنار 
این نامهربانی که اتفاق افتاد با بزرگواری عبور کنیم چرا که 

ارادت خاصی برای سپاه پاسداران قائل هستم.

  حقوق من 12 ميليون تومان است
وی تاکید کرد:  عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین 
هستم که دوازده میلیون تومان فیش حقوقی بنده است، 
در سپاه هم با توجه به ماموریت و جایگاه در قرارگاه فیش 
حقوقی صادر می شود. یک مسکن و یک خودرو دارم که 

هرجا الزم بشود اطالعات آن را ارائه میدهم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری همچنین با اشاره به 
اینکه در سال های گذشته از همسایگان غافل شده ایم، بیان 
کرد: با تکیه بر مشترکات باید امنیت منطقه را توسط خود 
کشورهای منطقه فراهم کنیم؛ نباید فقط به دنبال مسائل 
تنیدگی  درهم  منطقه  کشورهای  با  باید  باشیم.  امنیتی 

اقتصادی ایجاد کنیم.
محمد افزود: سهم ایران از صادرات به منطقه بسیار اندک 
برجام  پیمانکار  به  ایران  خارجه  امور  وزارت  که  چرا  است 

تبدیل شده بود.
وی دربـاره  اختیارات رئیس جمهور در اداره کشـور اظهار 
داشـت: اختیـارات رئیـس جمهور بر اسـاس قانون اساسـی 
کافـی اسـت، اگـر به قانـون عمل نمی شـود رئیـس جمهور 
بایـد بـه دنبـال اجـرای آن بـرود؛ اگـر بـه دنبـال پیشـبرد 
کارهـا هسـتیم بایـد سـه قوه دسـت به دسـت هـم بدهند 
و بـه جـای کشـمکش های بـی فایـده در فضایی دوسـتانه 

مشـکالت مـردم را حـل کنیم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری درباره منبع مالی برای 
هزینه های انتخاباتی اش، تصریح کرد: حتی پول بنزین کسانی 
که رفت  و آمد می کنند از جیب خودشان است. من سابقه 
شرکت در انتخابات و تشکیل ستاد نداشتم اما کسانی که 
امروز در کنار ما هستند یک حرکت خودجوش و دلی انجام 

می دهند.
مراجعه  ما  به  زیادی  اسپانسرهای  البته  افزود:  محمد 
کردند، اما نه تنها پولی پرداخت نشده بلکه حتی برخی از 
اطرافیان ما توسط نهادهای مختلف تهدید شده اند که نباید با 
»سعید محمد« کار کنید. نوع جدیدی از حرکت انتخاباتی در 

حال شکل گیری است.
اداره نظام  انتخاباتی خود در  برنامه های  وی در تشریح 
حوزه  در  بسیاری  های  آسیب  با  امروز  گفت:  آموزشی، 
آموزش از جمله بی عدالتی و مشکالت فرهنگیان، معلمان و 
بازنشستگان و همچنین ضعف در کتب درسی مواجه هستیم 

که درباره همه آنها تولید برنامه کردیم. 
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داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: سعی داریم 
با اختصاص منابع و بودجه های موجود به مراکز آموزشی، 
معاونت  منظور  این  برای  و  دهیم  ارتقا  را  آموزش  سطح 

اقتصادی در آموزش و پرورش را پیش بینی کردیم. 

  دنبال عرضه پروژه های سودآور در بورس هستيم
وی در عیـن حـال تاکیـد کرد: ایـن نویـد را می دهم که 
در دولـت بعـد اعتمـاد مردم به بـورس را بازسـازی خواهیم 
کـرد. شـاهد اقدامـات اشـتباه در دولـت قبـل بودیـم کـه 
در روز روشـن جیـب ملـت را زدنـد؛ مـا بـه دنبـال عرضـه 

پروژه هـای سـودآور در بـورس و فرابورس هسـتیم تا اعتماد 
و پتانسـیل های ایـن فضا بازسـازی شـود.

داوطلـب انتخابات ریاسـت جمهوری، کنتـرل نقدینگی 
را حائـز اهمیـت برشـمرد و گفـت: از سـال ۹۲ نقدینگـی، 
شـش و نیـم برابـر شـده و روزانه این تـورم و خلـق پول در 
حـال پیشـرفت اسـت، مـا یـک برنامه جامـع در هـم تنیده 
طراحـی کردیـم کـه در این عمـل جراحی بـزرگ خیلی ها 
درد خواهندکشـید، امـا این عمل ضروری اسـت و مردم هم 

بایـد بـه ما کمـک کنند.

  دیوار بی اعتمادی با »برجام« بلندتر شد
محمد همچنین درپاسخ به این پرسش که آیا دولت شما 
مستقیم وارد مذاکره با آمریکا خواهد شد؟، گفت: فعال در 
مرحله برجام هستیم اگرچه مفاد آن خیلی یکطرفه است 
و از آن رضایت نداریم، باید اول طرف مقابل تعهدات خود 

را اجرا کنند.
وی با بیان اینکه برجام قرار بود بی اعتمادی بین ایران و 
آمریکا را بشکند اما دیوار بی اعتمادی بلندتر شد،تاکید کرد: 
اگر به قول خود عمل کردند، سپس به ادامه مذاکرات فکر 

خواهیم کرد و تصمیم خواهیم گرفت.

کسانی که قبال صالحیت شان تائید نشده، در انتخابات ثبت نام نکنند
ــان اینکــه گفــت:  ــا بی ــان ب ســخنگوی شــورای نگهب
آنهایــی کــه قبــال یکــی دو نوبــت صالحیت شــان تائیــد 
ــان  ــا نتیجــه هم ــم ام ــاره بررســی می کنی نشــده را دوب

می شــود.

ــی  ــعلی کدخدای ــر، عباس ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ســخنگوی شــورای نگهبــان در برنامــه بــدون تعــارف بــا 
اشــاره بــه گمانه زنی هــا دربــاره احــراز صالحیــت شــدن 
ــم  ــان ه ــا خودم ــرد: م ــار ک ــا اظه ــدن کاندیداه ــا نش ی
نمی دانیــم کــه چــه کســانی در نهایــت احــراز صالحیــت 
می شــوند. هیچکــدام از اعضــای شــورای نگهبــان مطلــع 

نیســتند کــه نتیجــه نهایــی چــه خواهــد شــد.
ــع  ــدی راج ــث ج ــوز بح ــا هن ــت: م ــی گف کدخدای
ــا  ــتر بحث ه ــتیم. بیش ــا نداش ــی صالحیت ه ــه بررس ب
ــقفی  ــچ س ــت. هی ــراد اس ــداد اف ــات و تع ــاره مقدم درب

ــدارد. ــود ن ــا وج ــداد کاندیداه ــرای تع ب
ــیما از  ــد صداوس ــات می گوین ــی اوق ــزود: گاه وی اف
شــورای نگهبــان خواســته اســت کــه تعــداد صندلی هــا 
مناظــرات  بــرای  می خواهیــم  مــا  زیــرا  بگویــد  را 
صندلی هــا را بچینیــم درحالــی کــه اصــال چنیــن 

نیســت. بحث هایــی 
ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: از االن تلفــن مــن 
و برخــی از اعضــای شــورای نگهبــان از دریافــت پیامــک 
و تماس هــا راحــت نیســت. عــده ای مثــال مطالبــه 
ــد رد  ــی بای ــا فالن ــد ی ــد تائی ــی بای ــه فالن ــد ک می کنن
شــود امــا مــا کــه اینجــا نشســته ایم بایــد آنچــه را قانــون 
ــم  ــم و نمی توانی ــت کنی ــت را رعای ــرده اس ــخص ک مش
ــه  ــم. آنچ ــر بدهی ــت ها نظ ــرات و درخواس ــاس نظ براس
ــرای مدنظــر اســت، مســتندات در پرونــده و شــرایطی  ب

ــده اســت. ــون آم اســت کــه در قان
کدخدایــی اظهــار کــرد: رویــه شــورای نگهبــان بــرای 

بررســی صالحیــت افــراد، ســوابق شــخص اســت و هیــچ 
ــرا  ــد زی ــته باش ــد داش ــی نمی توان ــی و گروه ــگاه حزب ن

اصــال چنیــن چیــزی در قانــون نیامــده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا شــورای 
ــرد؟  ــد ک ــی خواه ــا را بررس ــه کاندیداه ــان برنام نگهب
گفــت: در ســال ۹۶ و بعــد از ابــالغ سیاســت های کلــی 
انتخابــات، شــورای نگهبــان یــک مصوبــه ای دارد و یکــی 
از نکاتــی کــه در آن مصوبــه ذکــر شــده اســت ایــن بــود 
کــه افــراد بتواننــد یــک برنامــه ای را ارائــه کننــد. کســی 
کــه می خواهــد وارد ایــن میــدان بــزرگ اجرایــی شــود، 

ــد. ــد بکن ــه می خواه ــه چ ــود ک ــوم ش ــد معل بای
ســخنگوی شــورای نگهبــان تاکیــد کــرد: مــا گاهــی 
اوقــات در تبلیغــات انتخاباتــی می شــنویم کــه مطالبــی 
ــا  ــت ی ــا نیس ــوان آنه ــا در ت ــه ی ــد ک ــرح می کنن را مط
غیرواقعــی اســت و یــا بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
فریبنــده اســت. این هــا اغــوا کــردن مــردم اســت. 
بنابرایــن تصمیــم بــر ایــن شــد کــه شــورای نگهبــان از 
کاندیداهــا دعــوت کنــد و برنامــه را بررســی کنــد. دنبــال 
ــن کار انجــام شــود. ــن دوره ای ــن هســتیم کــه در ای ای

کدخدایــی گفــت: بررســی برنامه هــا بــرای ایــن 
اســت کــه توانمنــدی کاندیداهــا را اجمــاال بتوانیــم 

ــم. ــراز کنی اح
ــا بیــان اینکــه ضمانــت اجرایــی ایــن برنامه هــا  وی ب
ــی عــرض  ــان نیســت گفــت: مــن جای ــا شــورای نگهب ب
کــردم کــه مــا واقعــا نمی توانیــم محصوالتمــان را 
ــام  ــات تم ــه انتخاب ــد از اینک ــرا بع ــم زی ــی کنی گارانت
ــا  ــی ت ــر نظارت ــا موث ــزار دقیــق ی ــه اب می شــود، هیچگون

ــم. ــد نداری ــال بع ۴ س
ســخنگوی شــورای نگهبــان بــه اصــالح قانــون 
انتخابــات اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه هــر زمــان کــه 
ــکالتی  ــود، مش ــاز می ش ــالح آغ ــیر اص ــس مس در مجل
بوجــود می آیــد کــه از آن هــدف اولیــه خــارج می شــود.

ــورای  ــر ش ــه اخی ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــی ب کداخدای
ــرایط  ــک ش ــا ی ــرای ثبت نام ه ــرد: ب ــار ک ــان اظه نگهب
ــر کســی  ــی اگ ــه شــده اســت یعن ــی  درنظــر گرفت جزئ
ــد،  ــوری بیای ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ــد ب می خواه
دیگــر ۴۰ ســال پیــش نیســت کــه بگوئیــم ســواد 

ــت. ــی اس ــد کاف ــته باش ــتن داش ــدن و نوش خوان
ــدرک  ــل م ــه حداق ــن مصوب ــت: در ای ــی گف کدخدای
تحصیلــی کارشناســی ارشــد درنظــر گرفتــه شــده اســت 
ــک  ــد ی ــوری بای ــت جمه ــب ریاس ــن داوطل و همچنی
ــوا  ــای ق ــت های وزارت، روس ــل پس ــی مث ــابقه اجرای س
و معاونیــن روســای ســه قــوه بــه مــدت حداقــل ۴ ســال 

داشــته باشــد.
وی افــزود: در ایــن مصوبــه، آنچــه قانــون بــه دنبــال 

ــر  ــه ای دیگ ــه گون ــا ب ــد را م ــق نش ــی موف ــود ول آن ب
ــم. ــن کردی تعیی

ــن  ــرد: در ای ــد ک ــان تاکی ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــات  ــام در انتخاب ــرای ثبت ن ــنی ب ــرایط س ــه، ش مصوب
ریاســت جمهوری حداقــل ۴۰ و حداکثــر ۷۵ ســال ذکــر 

شــده اســت.
دوره ای  هــر  در  نظامی هــا  گفــت:  کدخدایــی 
ــن  ــا در ای ــد ام ــرکت کنن ــات ش ــتند در انتخاب می توانس
مصوبــه آمــده کــه درجــات یــا جایگاه هــای بــاالی 

دارنــد. ثبت نــام  امــکان  سرلشــگری 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آنهایــی کــه 
قبــال صالحیتشــان احــراز نشــده می تواننــد بــرای 
انتخابــات ثبت نــام کننــد؟ گفــت: مــا قانونــا ایــن 
از ثبت نــام منــع کنیــم ولــی  افــراد را نمی توانیــم 
خــب هزینــه ای بــرای وزارت کشــور و دوســتان اجرایــی 
ــاره بررســی  ــد دوب ــا بای ــود. از طــرف دیگــر م خواهــد ب

کنیــم و نتیجــه همــان می شــود.
ســخنگوی شــورای نگهبــان گفــت: اگــر کســی 
ــت  ــی دو نوب ــال یک ــد و قب ــودش را می دان ــت خ وضعی
ــددا  ــرا مج ــس چ ــت، پ ــده اس ــد نش ــش تائی صالحیت

یــد؟ می آ
کدخدایــی گفــت: مــا مــواردی داشــتیم کــه کســانی 
ــد،  ــراه بودن ــم هم ــان ه ــورای نگهب ــا ش ــتر ب ــه بیش ک
عذرشــان را خواســتیم، اتفاقــا از دســت مــا هــم ناراحــت 

شــدند.
ــه  ــردی ک ــه ان ف ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــد  ــد خواه ــود، تائی ــد بش ــد تائی ــی بخواه ــت اهلل جنت آی
ــودم  ــن خ ــت. م ــن نیس ــن چنی ــر، ای ــت: خی ــد؟ گف ش

گاهــی بــا آیــت اهلل جنتــی مخالفــت می کنــم.
ــی  ــت اهلل جنت ــان گفــت: آی ســخنگوی شــورای نگهب
ــک رأی  ــز ی ــورا نی ــای ش ــایر اعض ــک رأی دارد و س ی

ــد. دارن
کدخدایــی گفــت: هــر کاندیــدا بــرای احــراز شــرایط 
بایــد حداقــل ۷ رأی بیــاورد. در دوره هــای گذشــته 
ــه ۶ رأی  ــد ک ــرادی بودن ــت جمهوری اف ــات ریاس انتخاب

ــد. آوردن
ــال  ــا احتم ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
تغییــر زمــان انتخابــات وجــود دارد؟ گفــت: خیــر. وزارت 
کشــور هــم اعــالم کــرد کــه انتخابــات در موعــد خــودش 

برگــزار خواهــد شــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ایــن ســوال 
ــد در چنــد روز برگــزار شــود  ــات می توان ــا انتخاب کــه آی
ــون دارد و از  ــالح قان ــه اص ــاز ب ــاله نی ــن مس ــت: ای گف
جهــت اجرایــی نیــز پیش بینی هــای ســنگینی نیــاز 
ــر نیســت. ــن زمــان کــم امکانپذی دارد کــه قطعــا در ای
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گزارش ویژه ...

۱۰۰ روز آینده روحانی، فرقی با هشت سال گذشته اش نخواهد داشت
نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت ملی گفت: 
هشت سال گذشته است و به اینجا رسیدیم و حاال مجددا 
می گویند صد روز آخر هم می خواهیم همین مسیر را ادامه 

بدهیم.
مهر، سعید جلیلی عضو شورای  گزارش خبرگزاری  به 
راهبردی روابط خارجی کشورمان در گفتگویی رسانه ای با 
طرح این سوال که راه حل سیاست خارجی بعد از جواب 
ندادن مسیر مذاکره برای رفع تحریم، چه خواهد بود؟ گفت: 
اینکه بگوییم برای تقویت اقتصاد داخل، به سیاست خارجی 
سیاست  اتفاقاً  است؛  غلطی  حرف  داشت،  نخواهیم  کاری 

خارجی فعال، زمینه ساز تقویت اقتصاد داخلی است.
وی افزود: وقتی رهبرانقالب می گویند که رونق تولید و 
جهش تولید باید در کشور پدید آید، الزمه آن جهش صادرات 

و کسب بازارهای جهانی است.
اینکه  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
»سیاست خارجی در دیپلماسی خالصه نیست« تصریح کرد: 
دیپلماسی یکی از ابعاد سیاست خارجی و یکی از ابزارهای آن 
است؛ همزمان با دیپلماسی، باید به سراغ سایر ابعاد سیاست 

خارجی هم رفت و آنها را فعال نمود.
وی با بیان اینکه نقاط اشتراک میان کشورها زمینه ساز 
فرصت ها در روابط بین الملل است، نسبت به اقدامات دشمنان 
در مقابله با فرصت های جمهوری اسالمی در منطقه اظهار 
داشت: دشمنی با ایران تنها از طریق اعمال فشار تحریم ها 
نبوده است؛ بلکه آنها به دنبال این هستند که فرصت های 

اقتصادی ما را نیز محدود کنند و آنها را از بین ببرند.
جلیلی با اشاره به جایگاه و فرصت مهم ایران در زمینه 
ترانزیت به لحاظ موقعیت جغرافیایی، عنوان داشت: ایران به 
لحاظ جایگاه و موقعیت جغرافیایی، از فرصت خوبی در زمینه 
از آن  به موقع و به خوبی  اگر  ترانزیت برخوردار است که 
استفاده نشود، دیگران با ایجاد خطوط ترانزیت موازی درصدد 

تصاحب این فرصت برخواهند آمد.
نماینده رهبر انقالب در شورایعالی امنیت ملی در این 
پویاست که  تاکید کرد: سیاست خارجی فعال و  خصوص 
با رصد در عرصه روابط بین الملل بررسی کند که تعامل با 
هر کشوری چه فرصت هایی برای ما تولید خواهد کرد تا با 

استفاده از آن فرصت ها منافع ملی تامین گردد.
سیاست  یک  اتخاذ  الزمه  که  است  طبیعی  افزود:  وی 

خارجی فعال، ارتقا سطح تعامل با همسایگان است.
در  کشور  پانزده  وجود  مهم  فرصت  به  اشاره  با  جلیلی 
بازار  از ویژگی های  ایران، خاطرنشان کرد: یکی  همسایگی 

همسایگان، واردات حدود ۱۰۰۰ میلیارد دالری آنهاست.
با بیان  انقالب در شورایعالی امنیت ملی  نماینده رهبر 
اینکه اختالف میان برخی کشورها نیز می تواند تبدیل به 
فرصت گردد، ضمن اشاره به اختالف میان اتحادیه اروپا و 
روسیه، تصریح کرد: تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا نیز 
می تواند برای شما فرصت اقتصادی ایجاد نماید؛ چرا که برای 
مثال روسیه ساالنه تنها ۱۱ میلیارد دالر واردات صیفی جات 
دارد. باید پرسید سهم ما از بازار این کشور فقط در مورد 

صیفی جات چقدر است؟! شاید تقریباً هیچ!
جلیلی با ذکر خاطره ای از سفر خود به استان بوشهر و 
داشت: کشاورزان  اظهار  آبدانان،  گوجه کاران شهر  با  دیدار 
در فصل گوجه کاری گالیه داشتند که کسی محصول آنها 
را نمی خرد؛ وقتی از آنها پرسیدیم که چرا صادرات نمی کنید، 

گفتند در این مقطع صادرات ممنوع شده است.
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان با اشاره 
به ظرفیت های مشترک میان دو ملت ایران و افغانستان به 
منظور ارتقاء سطح همکاری های اقتصادی، عنوان کرد: با توجه 

به روابط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی که میان دو ملت ما و 
کشور همسایه افغانستان وجود دارد، می توان از آن به بهترین 
شکل استفاده نمود. در حال حاضر صادرات ما به افغانستان، 
۲ برابر صادرات ما به کل کشور ها اتحادیه اروپاست؛ بنابراین 

اهمیت این فرصت اقتصادی دو چندان است.
در  وزارت خارجه  بعدی  تک  مسیر  به  کنایه  با  جلیلی 
به اجرای سیاست فعال خارجی،  هشت سال اخیر نسبت 
تاکید کرد: سیاست خارجی فعال یعنی همه ی تخم مرغ ها را 
در یک سبد و آن هم در مذاکره با تنها چند کشور نگذاری 
و محدود نکنی. سیاست خارجی فعال یعنی استفاده از همه 

فرصت های روابط خارجی در جهت تامین منافع ملی.
اروپا و  به دوران مدیریت خود در معاونت  با اشاره  وی 
تراکتور  دوران،  آن  در  امور خارجه، گفت:  وزارت  آمریکای 
ونزوئال صادر می شد؛ همچنین  به  ایران  تولید  و خودروی 
شرکت های انبوه ساز ایرانی، ۱۰ هزار واحد مسکن در آنجا 

ساختند و درآمد ارزی برای کشور حاصل شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری 
مهم  امر  یک  اولویت سنجی  اینکه  بیان  با  از سخنان خود 
اظهار داشت: یک کار مهم دولت،  در حکومت داری است، 
تشخیص اولویت در امور مختلف و به ویژه کارهای اقتصادی 
باید بر روی کدام پروژه ها  ابتدا  باید بداند که  است. دولت 
آن  به  را مصروف  و وقت محدود خود  سرمایه گذاری کند 

نماید؟!
دارای  پروژه های  ماندن  زمین  روی  بر  به  اشاره  با  وی 
اولویت در هشت سال گذشته در حوزه ترانزیت نظیر راه آهن 
۲۵ کیلومتری شلمچه-بصره، خاطرنشان کرد: انجام کار، اراده 
و پیگیری می خواهد؛ ممکن است سنگ اندازی صورت بگیرد 

اما یک کار مهم دیپلماسی رفع این موانع است.
دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه 
به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه اقتصادی، به دیپلماسی 
نیز کمک خواهد کرد، تصریح کرد: اگر فرصت های اقتصادی 
به خوبی استفاده شود تا تحریم بی اثر گردد، دست دشمن 
در مذاکرات نیز خالی خواهد شد؛ وقتی شما بتوانید نفت را 
به فرآورده تبدیل کنید، دیگر نیازی به مذاکره برای برداشته 

شدن تحریم فروش نفت نخواهد بود.
وی افزود: دیپلماسی قوی و ایجاد تعامالت اقتصادی پایدار 
به ویژه با همسایگان، از مولفه های سیاست خارجی واقعی 

است.
جلیلی با بیان اینکه، دیپلماسی اقتصادی یک بخش مهم 
تعامالت  ایجاد  کرد:  است، خاطرنشان  از سیاست خارجی 
اقتصادی قدرتمند نیازمند نقش فعال همه ی وزارت خانه ها 

در این عرصه است.
با  رئیس سابق تیم مذاکره کننده ی هسته ای کشورمان 
بیان اینکه، سیاست خارجی واقعی نیازمند نقشه ای همانند 
نقشه ی قالی ایرانی است، گفت: باید کشور به کشور همانند 
رج به رج قالی برنامه ریزی داشت و گره زد؛ وقتی ۲۰۰ واحد 
سیاسی در دنیا وجود دارد چرا باید معطل ۵ کشور ماند؟ 
این کشورها،  از  با هرکدام  تعامل  از  میزان  هر  مجموعه ی 

فرصت های بزرگی را ایجاد خواهد کرد.
به  صادرات  بحث  وقتی  کرد:  تصریح  ادامه  در  جلیلی 
تحریم  با وجود  میگویند  همسایگان پیش می آید، عده ای 
بانکی چگونه تبادالت مالی را انجام بدهیم؟ در حال حاضر 
بخش خصوصی ۱۲ میلیارد دالر به عراق صادرات دارد و 
چنین بهانه ای نیز ندارد؛ منظور ما از مدیریت دستگاه ها دقیقاً 

همین است.
وی دراین باره افزود: تفاوت فعالیت دستگاه دولتی با بخش 
خصوصی در امر صادرات، مربوط به انگیزه های آنهاست؛ و اال 

فرصت برای بخش دولتی مهیاتر است تا بخش خصوصی.
نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت ملی با بیان اینکه 
تشکیل »باشگاه تحریمی ها« یک راهکار خالقانه برای مقابله 
با تحریم های آمریکاست، عنوان کرد: در حال حاضر نه تنها 
ایران بلکه چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای دنیا 
مورد تحریم های آمریکا قرار گرفته اند که این تقابل می تواند 
زمینه ساز همکاری میان این کشور در جهت ایجاد فرصت 

اقتصادی باشد.

جلیلی با انتقاد از معطل ماندن اقتصاد کشور در هشت 
سال گذشته، اظهار داشت: هشت سال گذشت و به اینجا 
رسیدیم و حاال مجددا می گویند صد روز آخر هم می خواهیم 
به دوستان می گوییم که  ما  بدهیم؛  ادامه  را  همین مسیر 

نتیجه ای بهتر از قبل کسب نخواهید کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت 
اظهار داشت: در حال  این کشور،  بازار  و  پاکستان  وارداتی 
حاضر میزان واردات پاکستان به ۶۰ میلیارد دالر رسیده که 
به گفته مسئوالن وزارت صمت، می توانیم ۱۶ میلیارد دالر 

آن را تامین کنیم اما وضعیت مطلوبی در این بازار نداریم.
همانند  افزود:  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  عضو 
پاکستان، در افغانستان، سوریه، عراق، روسیه، ارمنستان و.. 
به صورت بالفعل می توانیم افزایش صادرات داشته باشیم؛ اگر 
این اقدام صورت بگیرد، آن موقع می توانیم بگوییم که ارتقاء 

راهبردی پدید خواهد آمد.
وی با اشاره به روند مطلوب رشد صادرات کشور چین 
در چهل سال گذشته، گفت: میزان صادرات چین در سال 
۱۳۵۷، سیزده و نیم میلیارد دالر بوده که این رقم در سال 
۱۳۹۷ به بیش از دو هزار و چهارصد میلیارد دالر رسیده 
است؛ بنابراین اینگونه است که با یک برنامه ریزی درست در 

سیاست خارجی، می توان ارتقاء راهبردی را رقم زد.
جلیلی تصریح کرد: پیدا کردن بازارهای صادراتی در تک 
تک کشورهای دنیا اعم از آسیایی و آفریقایی و حتی اروپایی 
و آمریکایی و تکمیل مسیر تولید به صادرات، برنامه ای بوده 

است که چینی ها در این سالها دنبال کردند.
وی با کنایه به نزول میزان صادرات کشور نسبت به هشت 
سال گذشته، گفت: گفته می شود میزان صادرات کشور در 
سال گذشته، ۳۴ میلیارد دالر بوده که نسبت به هشت سال 
پیش دچار ریزش شده است؛ مگر نگفتید با مذاکره مسائل را 
حل خواهیم کرد؟! حتی بعد از گذشت هشت سال، می گویند 

در صد روز آخر نیز همان مسیر را ادامه خواهیم داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار داشت: 
یک زمان این ایده مطرح می شد که با دخالت دادن اروپایی ها 
در اقتصاد کشور، می توان از تحریم جلوگیری کرد؛ نمونه ی 

آن دوبار حضور توتال و پژو در ایران بود.
اینکه  با  و  برجام  از  آمریکا  به محض خروج  افزود:  وی 
خود اروپایی ها ادعا میکردند که ما در برجام هستیم و باقی 
خواهیم ماند، اما شرکت هایشان از ایران خارج شدند. پس 

معلوم می شود آن ایده در عمل به ثمر نرسید.
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الیحه پیشنهادی قانون آب، در هیئت دولت بررسی می شود

دکتر جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ 
از  مرزنشینان  و  کوله برها  سهم  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به 
دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه چه خواهد بود؟، 
بیان کرد: بنده تقریباً اکثر پایانه های مرزی کشور نظیر شیخ 
را سر  و..  در خراسان جنوبی  ماهی رود  کرمانشاه،  در  صله 
زده ام؛ حدود هفت میلیون مرزنشین در کشور ما وجود دارد 
که دارای کارت بازرگانی هستند و می توانند با آن به تجارت 

خارجی بپردازند.
تعامالت  در  فرصت ها  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
اقتصادی خارجی، استفاده از ظرفیت این مرزنشینان است 
که می توانند یک فرصت بزرگ صادراتی برای کشور باشند؛ 
یعنی هر جوان مرزنشین به جای آنکه بخواهد کوله بری کند، 
می تواند به سهم خود، اقدام به صادرات نماید. در همین نگاه، 
بازارچه های مرزی نیز هرکدام به عنوان سکوی صادراتی برای 

کشور خواهند بود.
اینکه  با بیان  نماینده رهبرانقالب در شورایعالی امنیت 
افزایش  به  منجر  مرزنشینان  برای  صادرات  فرصت  ایجاد 
اشاره  ضمن  شد،  خواهد  هموطنان  این  درآمد  و  اشتغال 
به سفر خود یکی از پایانه های مرزی با افغانستان، تصریح 
کرد: وقتی در این پایانه مرزی حضور داشتیم، آنجا گفتیم 
که حدود سه هفته است مرز بدون دلیل بسته شده است و 
نمی توانیم صادرات کنیم و کسی هم پاسخگو و پیگیر مشکل 

ما نیست.
جلیلی در این راستا افزود: دیپلماسی اقتصادی نیازمند 
یک کار قرارگاهی است تا فرصت های پیش رو را رصد کند و 
نگذارد حتی یک فرصت نیز از دست برود؛ چه برسد به آنکه 
سه هفته از بسته شدن مرز طول بکشد و دستگاه دیپلماسی 
کشور از افغانستان برای حل این مشکل پیگیری نکرده باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود 
با بیان اینکه تعامالت اقتصادی با همسایگان منحصر در خرید 
و فروش کاال نیست، اذعان داشت: اقدامات دیپلماسی باید به 

تعمیق روابط منجر شود؛ برای مثال، »مسئله آب« می تواند 
یکی از موضوعات همکاری با همسایگان باشد، نه اینکه به 

عاملی برای ممانعت در همکاری تبدیل شود.
دکتر جلیلی با بیان اینکه سفارت خانه های کشور باید مثل 
یک دیده بان هوشیار برای دیپلماسی اقتصادی باشند، اظهار 
داشت: یک هنر سیاست خارجی آنست که چه در عرصه های 
اتفاقات  از  باید  امنیتی-سیاسی  اقتصادی و چه عرصه های 

پیش روی کشور، پیشی بگیرد.
افغانستان،  به  ایران  برق  صادرات  قضیه  در  افزود:  وی 
طی  ما  که  کنند  ایجاد  موانعی  داشتند  قصد  آمریکایی ها 
گزارشی به وزیر محترم نیرو این مسئله را عنوان کردیم و 

ایشان هم با مسئوالن افغانستانی در جریان گذاشتند.
اینکه  بیان  با  از سخنان خود  جلیلی در بخش دیگری 
پیگیری مداوم مسائل یک کار اساسی در دیپلماسی اقتصادی 
است، خاطرنشان کرد: اگر ما موضوعی را شش بار در سطح 
در  یعنی  می کنیم  پیگیری  همسایه  کشور  جمهور  رئیس 
سطوح پایین نظیر سازمان ها و وزارت خانه ها، باید شصت بار 
پیگیری بشود تا مسئله حل شود. اینگونه نیست که بگوییم 
ما در تماس تلفنی با رئیس جمهور فالن کشور مشکالت را 

عنوان کرد و آن مشکالت هم خود به خود حل بشوند.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به کشور عراق 
و عقد قرارداد اقتصادی با این کشور، گفت: یکی از کارهای 
خوب دولت یازدهم، توافق اقتصادی با دولت عراق بود اما 
نکته مهم این است که پیگیری مفاد این قرارداد به قوت ادامه 
پیدا کند. اگر یک توافق تا انتها اجرا بشود، بهتر از آنست که 

ده توافق امضا شود و بر روی زمین بماند.
معاون اسبق وزارت امورخارجه با بیان اینکه ارزیابی کار 
یک سفارت خانه باید براساس نتیجه کار باشد و نه فرایند آن، 
تصریح کرد: اینکه ده ها گزارش کار دیپلماتیک در حوزه های 
بلکه  نیست؛  ارسال شود، کافی  از سفارت خانه ها  اقتصادی 
است. در هشت سال گذشته  برای کشور مهم  کار  نتیجه 

چند کار برنامه ریزی شده در حوزه تعامالت اقتصادی خارجی 
به ثمر رسیده است؟ باید اینها را بررسی کنیم تا ببینیم آیا 

سیاست خارجی ما موفق بوده است یا خیر؟
بررسی  عرصه  انتخابات،  عرصه  اینکه  بیان  با  جلیلی 
کارنامه ها و ادعاهاست، اظهار داشت: هدف ما این نیست که 
بخواهیم فردی را تضعیف یا تقویت کنیم؛ هدف این اینست 
که بررسی کنیم اگر به مقصد و نتیجه ی مطلوبی دست پیدا 
نکردیم، موانع کار چه بوده است و چگونه می توانیم در چهار 

سال آینده آن ها را برطرف کنیم؟
سیاست  ماموریت های  از  بسیاری  گفت:  ادامه  در  وی 
خارجی، یک کار میان چند وزارت خانه است؛ اینجاست که 
هنر و کارویژه رئیس جمهور در عرصه تعامالت اقتصادی با 
سایر کشورها می تواند موجبات هم افزایی و هماهنگی میان 
را  فعالیت ها  و  آورده  بوجود  را  دولت  مختلف  دستگاه های 

نتیجه بخش کند.
از  بخشی  هر  برای  باید  جمهور  رئیس  افزود:  جلیلی 
میان  وظیفه  تقسیم  با  و  کند  تعریف  ماموریت  دولت، 
دستگاه ها نسبت به هر موضوعی نظیر ترانزیت و.. ماموریت 
هر بخش را مشخص نماید. اگر میگوییم به دالئل مختلف 
این  ماست،  روی کشور  پیش  اقتصادی خوبی  فرصت های 
مسئولیت  و  فرماندهی  با  دستگاه ها  از  مجموعه ای  یعنی 
رئیس جمهور، یک کار هماهنگ و قرارگاهی را برای انجام 

ماموریت های مختلف شکل بدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هدف 
از ارائه این مطالب ترسیم مسیر رسیدن از وضعیت فعلی به 
وضعیت مطلوب به شکل واقعی است، عنوان کرد: ما معتقدیم 
که فرصت های بالقوه اقتصادی می تواند تبدیل به بالفعل شود 
و علیرغم وجود تحریم ها می توان در عرصه تعامالت خارجی 
ارتقاء یافت. هنر دولت این است که با ابتکارات بتواند به نتایج 
مطلوب در سیاست خارجی دست یابد؛ نه اینکه اقتصاد کشور 

را هشت سال معطل کند و در آخر به نتیجه هم نرسد.

وزارت نیرو الیحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور 
زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، کشور 
ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم های شناخته شده 
قرار دارد، و شاید انتظار می رفت که موضوع آب همواره به عنوان 
محلی برای مناقشه های محلی و منطقه ای در این سرزمین 
مطرح باشد، ولی برخالف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این 

منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده اند.
با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرارگرفتن در 
مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش های 
قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که 
از مداری باالتر از سطح ایجاد تنش )که همان بخشی نگری 
نسبت به مقوله آب است(، نسبت به ارائه طریق اقدام نماید، این 
رویکرد می تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در 

حوزه موضوع آب بپردازد.
قانون توزیع عادالنه آب )مصوب ۱۳۶۱(  در حال حاضر، 

قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنش گران مدیریت آب کشور 
محسوب می شود، قانونی که ویرایشی اصالحی از قانون آب 

و نحوه ملی شدن آن )مصوب سال ۱۳۴۷( به شمار می رود.
با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، 
تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید 
بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، 
چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و 
اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی نموده 
است، به گونه ای که قانون مذکور به رغم بنیان های قابل اتکایی 
که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش 
آب ایجاد نموده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات 
و چالش های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست، 
همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت های 
جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، 
از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده 
کاستی های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال 
حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.

در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، عالوه بر 
توسعه زیرساخت های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب 
پویش »هر هفته_الف_ب_ایران«، به موضوع سازوکارها نیز 
به عنوان جنبه نرم افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام 
نمود، به گونه ای که در سال گذشته ۵۳ طرح سازوکاری، مورد 

رونمایی و اجرا قرار گرفت.
به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن »ترتیبات نهادی« 

و »قانون گذاری« در مدیریت پایدار منابع آب، »اصالح ساختار 
سازمانی« عملیاتی شد و برنامه »بازنگری قانون آب« به عنوان 
یکی از مهم ترین و بنیادی ترین برنامه های سازوکاری به اتمام 

رسید.
در ادامه، وزارت نیرو )دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای 
وزارت نیرو( از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی 
موفق و بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و 
جلب مشارکت ذینفعان، تدوین الیحه قانون آب را در دستور 

کار قرار داد.
گردآوری  و  الیحه  تدوین  مقدماتی  مراحل  از طی  پس 
تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا 
اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی 
از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست 
الیحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحب 
نظران و کنش گران مرتبط با مسائل بخش آب در دستورکار 
قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و 

حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.
در پایان، این وزرات ماحصل و جمع بندی مجموعه مطالعات 
و همفکری های صورت گرفته را در قالب الیحه پیشنهادی قانون 
آب، تدوین کرد و در حال حاضر آن را جهت سیر مراحل 

بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.
گفتنی است، این الیحه پیشنهادی مراحل بررسی خود 
را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت 

دولت طی می کند.
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گزارش ...

چیزی به نام معامله قرن دیگر وجود ندارد
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
حمایــت از انتفاضــه فلســطین بــا بیــان اینکــه معاملــه قــرن 
همــان تکمیــل کننــده طــرح ســازش فلســطین بــود، گفت: 
اکنــون دیگــر چیــزی بــه عنــوان معاملــه قــرن وجود نــدارد.

بــه گــزارش صــدا و ســیما، حســین امیرعبداللهیــان بــا 
حضــور در برنامــه گفتگــوی ویــژه خبــری پنجشــنبه شــب 
شــبکه دو ســیما اظهــار داشــت: مجموعــه عواملــی موجــب 
ــرزمین های  ــت ها در درون س ــه صهیونیس ــت ک ــده اس ش
اشــغالی از چنــد جهــت بــا بــن بســت و چالش های اساســی 

مواجــه شــدند.
وی ادامــه داد: نخســت اینکــه در حــوزه امنیــت، در 
دهه هــا و بــه ویــژه ســال های اخیــر، صهیونیســت ها 
تــالش کردنــد از طریــق ایجــاد دیوارهــای بتنــی در 
اطــراف خــود، امنیــت زمینــی شــان را در مقابــل نیروهــای 
فلســطینی حفــظ کننــد و بــه نوعــی یــک زنــدان بــزرگ را 

ــد. ــاد کردن ــود ایج دور خ
امیرعبداللهیــان افــزود: در بُعــد هوایــی، ادعــای داشــتن 
سیســتم دفاعــی گنبــد آهنیــن، گام دیگــری بــود کــه برای 
ــات  ــد کــه اتفاق ــی خــود ایجــاد کردن تأمیــن امنیــت هوای
گوناگــون، ناکارآمــدی آن را نشــان داد و گنبــد هــم کاغذین 

اســت.
ــن  ــا ب ــتی ب ــم صهیونیس ــه رژی ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
بســت اجتماعــی مواجــه و بحــران اجتماعــی در درون 
ســرزمین های اشــغالی شــکل گرفتــه اســت، اضافــه کــرد: 
همزمــان بــا شــرایط کرونــا و بدتــر شــدن وضعیت معیشــت 
مــردم، اتفاقــات و تظاهراتــی در آنجــا رخ داد و هجمــه ای که 
مــردم علیــه مقامــات جعلــی منعکــس می کننــد از کرونــا و 
معیشــت آغــاز شــد و به ســاختار سیاســی، دولت و نخســت 

وزیــر، امتــداد یافــت.
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
ــرف  ــت: از ط ــطینبین الملل گف ــه فلس ــت از انتفاض حمای
دیگــر اگــر در گذشــته فقــط در محافــل بســته امنیتــی، این 
گونــه صحبــت می شــد کــه چــه چالش هــا و تهدیداتــی در 
ســال های آینــده فــراروی رژیــم صهیونیســتی اســت؛ اکنون 
بــه قــدری ایــن آســیب پذیری هــا آشــکار شــده اســت کــه 
حتــی سیاســیون صهیونیســت در داخل رژیم صهیونیســتی 
و در بیــرون نســبت بــه بقــای ایــن رژیــم در ســال های آینده 
دچــار تردیــد شــدند و انتقــادات جــدی بــه حاکمــان ایــن 

رژیــم اشــغالگر دارنــد.
ــی در  ــات پارلمان ــار انتخاب ــزود: چه ــان اف امیرعبداللهی
کمتــر از دو ســال گذشــته در ســرزمین های اشــغالی برگــزار 
شــده اســت، امــا هیچیــک از نتایــج ایــن انتخابــات بــه ایــن 
منجــر نشــده اســت کــه بــه شــکل ائتــالف بتواننــد یــک 

دولــت تشــکیل دهنــد.
وی اضافــه کــرد: بــه علــت شــکاف های اجتماعــی 
و سیاســی و بــی اعتمــادی فزاینــده ای کــه ســاکنان 
ســرزمین های اشــغالی بــا حاکمــان ایــن رژیــم جعلــی پیــدا 
کردنــد بــه نظــر می آیــد »الپیــد« هــم در تشــکیل دولــت 
جدیــد و کابینــه، موفــق نشــود و ایــن بــن بســت سیاســی 
نتیجــه بــن بســت های امنیتــی، نظامــی و اجتماعــی ایــن 

ــم اســت. رژی
امیرعبداللهیــان گفــت: صهیونیســت هایی کــه چمدان ها 
را بســتند و از مناطــق دیگــر به داخل ســرزمین های اشــغالی 
کوچانــده شــدند، اکنــون در حــال بســتن چمدان هــای خود 
بــرای برگشــتن هســتند، زیــرا احســاس می کننــد امنیــت، 

همبســتگی و وفــاق ملــی وجود نــدارد.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 

بین الملــل گفــت: روابــط ایرانــی- عربــی نــه تنهــا مشــکلی 
نــدارد بلکــه در بهتریــن وضعیــت خــود قــرار دارد.

ــژه  ــوی وی ــت و گ ــه گف ــه برنام ــان در ادام امیرعبداللهی
در  صهیونیســت ها  افــزود:  ســیما  دو  شــبکه  خبــری 
ــه  ــد الی ــای چن ــه بحران ه ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی س
ــر  ــد ب ــان کنن ــه می خواســتند آن را پنه ــی ک خــود و زمان
موضوعاتــی تمرکــز کردنــد از جملــه اینکــه عــادی ســازی 
روابــط امــارات و بحریــن بــا صهیونیســت ها را بســیار 

ــد. ــی کردن بزرگنمای
وی ادامــه داد: بحریــن و امــارات در هیــچ جــای معادلــه 
ــطین  ــع فلس ــه نف ــی ب ــان، نقش ــچ زم ــطین و در هی فلس
نداشــتند و کنشــگری نبودنــد و قابلیتــی بــرای ایــن کار از 

ــد. ــروز ندادن خــود ب
ــا  ــران ب ــط ای ــه رواب ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب امیرعبداللهی
ــراق و  ــوریه، ع ــه س ــی از جمل ــورهای عرب ــیاری از کش بس
لبنــان، بســیار خــوب اســت، گفــت: ایــن نشــان می دهــد 
کــه روابــط ایرانــی- عربــی نــه تنها مشــکلی نــدارد بلکــه در 

بهتریــن وضعیــت خــود قــرار دارد.
ــار  ــت رفت ــه عل ــعودی ب ــی- س ــط ایران ــزود: رواب وی اف
ــا  ــت ام ــه اس ــکالتی مواج ــا مش ــعودی ها ب ــازنده س غیرس
ــان  ــاب کل جه ــه حس ــوان ب ــعودی را نمی ت ــتان س عربس

ــت. ــرب گذاش ع
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
حمایــت از انتفاضــه فلســطینبین الملل اضافه کــرد: نتانیاهو 
تــالش کــرد بــا بزرگنمایی موضــوع هســته ای ایــران و اینکه 
ایــران در پــی ســاخت بمــب اتــم اســت؛ ایــرادات درون خود 

را بپوشــاند.
امیرعبداللهیــان گفــت: تــرور دانشــمند شــهید فخــری 
زاده و تعــرض بــه کشــتی ایرانــی نیــز در ایــن راســتا بــود؛ 
گرچــه آنهــا جــرأت نکردنــد بــه طــوری رســمی مســئولیت 

ایــن تــرور و حمــالت را بــر عهــده بگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــّر ایــن اتفاقــات بــه آنهــا بــر 
می گــردد، افــزود: آنهــا از جبهــه مقاومــت، هشــدار جــدی 
بــا ابعــاد گســترده گرفتنــد امــا ایــن فقــط در حــد هشــدار 
بــود و هنــوز ســیلی و ضربــات بعــدی از طــرف مقاومــت در 

ــود. راه خواهــد ب
امیرعبداللهیــان تأکید کرد: صهیونیســت ها در شــرایطی 
ــران و  ــد ای ــا کشــور بزرگــی مانن ــد ب نیســتند کــه بخواهن
متحــدان مــا چنیــن معاملــه و برخــوردی را انجــام دهنــد.

ــن  ــت: ای ــرن« گف ــه ق ــرح »معامل ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح حتــی در دوره ترامــپ، مــرده بــه دنیــا آمــد زیــرا ایــن 
اصــالً طــرح نبــود بلکــه بلغمــه ای از همــه چیــز بــود. همــه 
ایده هایــی را کــه بــرای تثبیــت و تقویت رژیم صهیونیســتی 
در دهه هــای اخیــر مطــرح شــده اســت در کنــار هــم قــرار 

داده بودنــد و اســم آن را معاملــه قــرن گذاشــتند.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
ــرح  ــن ط ــی ای ــکالت اساس ــه مش ــاره ب ــا اش ــل ب بین المل
ــا  ــا ب ــه آمریکایی ه ــود ک ــن ب ــت ای ــکل نخس ــت: مش گف
طرف هــای فلســطینی کــه صاحبــان اصلــی ایــن ســرزمین 
هســتند مذاکــره ای نکردنــد، مشــکل دوم ایــن بــود کــه در 
ــه  ــود ک ــده ب ــی آم ــذ عبارات ــن طــرح؛ روی کاغ سراســر ای
ــی بیــن فلســطین و صهیونیســت ها در  نشــان مــی داد حلّ
ــی طــرح؛  ــع، خروجــی اصل ــا در واق ــاق اســت ام حــال اتف
تثبیــت رژیــم صهیونیســتی و تضعیــف شــدید فلســطین و 
همــه عناصــر قــدرت باقیمانــده مناطق فلســطینی و رهبران 

فلســطین بــود.
امیرعبداللهیــان بــا بیــان اینکــه هــدف بعــدی ایــن طرح 

ایــن بــود کــه مقاومــت را کامــالً حــذف و خلع ســالح کنند، 
ادامــه داد: در واقــع »معاملــه قــرن« همــان تکمیــل کننــده 
طــرح سازشــی بــود کــه در ایــن ســال ها بــه وقــوع پیوســت 
امــا طــرح واقعــی نبــود و شــعارگونه و بالــن کاذبــی بــود کــه 
ترامــپ و دامــاد صهیونیســت او هــوا کــرده بودنــد بنابرایــن 

اکنــون چیــزی بــه عنــوان معاملــه قــرن وجــود نــدارد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا فلســطین برای 
مــا تــا ایــن انــدازه مهــم و آرمانــی اســت؟ گفــت: یکــی از 
گران تریــن و اساســی ترین کاالهــا و ضروریاتــی کــه در 
ــته  ــت در گذش ــت؛ امنی ــت اس ــم امنی ــاز داری ــی نی زندگ
مفهــوم ســاده ای داشــت و از پیچیدگــی زیــادی برخــوردار 
نبــود امــا اکنــون امنیــت مقولــه ی در هــم تنیــده ای اســت.

دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
حمایــت از انتفاضــه فلســطین افــزود: یکــی از علــل و منطق 
اینکــه چــرا نســبت بــه ایــن رفتــار صهیونیســت ها کــه در 
پــی گســترش خــود از نیــل تــا فــرات و تجزیــه کشــورهای 
منطقــه و اســالمی هســتند، نمی توانیــم بــه ایــن مســأله بی 
تفــاوت باشــیم ایــن اســت کــه اگــر امــروز متحــدان مــا در 
پشــت دیوارهــای بتنــی چندمتــری ســرزمین های اشــغالی 
ــور  ــا حض ــه م ــت در درون خان ــتند، صهیونیس ــرار نداش ق

داشــت.

ــا  ــه ب ــی ک ــی از اقدامات ــن یک ــرد: بنابرای ــه ک وی اضاف
درایــت حضــرت امــام راحــل و تدبیر مقــام معظــم رهبری و 
بــا اقــدام میدانــی شــجاعانه و مدبرانه ســردار ســلیمانی عزیز 
اتفــاق افتــاد ایــن بــود کــه بــرای تأمیــن حداکثــری امنیــت 
ــم صهیونیســت و صهیونیســت ها را درون  ــران؛ رژی ــی ای مل

زنــدان خودســاخته آنهــا حبــس کــرد.
وی ادامه داد: مسـجداالقصی بـرای ادیان گوناگون به ویژه 
ما مسـلمانان به عنوان قبله نخسـت مسـلمین، قداست دارد 
زیـرا نـگاه به آزادی قدس و مسـجداالقصی از نظر مسـلمانان 

یـک انگیزه اعتقادی، ارزشـی و دینی اسـت.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
بین الملــل اضافــه کــرد: انقــالب اســالمی ایــران و ایرانی هــا 
ــا  ــانی و ارزش ه ــث انس ــه مباح ــبت ب ــخ نس ــول تاری در ط
همیشــه توجــه داشــتند بنابرایــن دفــاع از مظلومــان بــرای 

مــا موضــوع ارزشــی و بــاور انســانی اســت.
ــن  ــرورت تأمی ــل و ض ــن عوام ــه ای ــه داد: هم وی ادام
حداکثــری امنیــت ملــی دســت بــه دســت هــم داده اســت 

تــا امنیــت منطقــه را امنیــت کشــورمان ببینیــم.
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهید ســلیمانی، 
شــخصیت چندبُعــدی داشــت، گفــت: ســردار ســلیمانی در 
ســطح منطقــه، قهرمــان مبــارزه بــا تروریســم اســت و بارهــا 

ــا شــنیدم. ــه را از اروپایی ه ــن جمل ای
وی افــزود: نخبــگان آنهــا بــاور دارنــد کــه ســردار 
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ســلیمانی، قهرمــان بین المللــی مبــارزه با تروریســم بــود و از 
نــگاه کشــورهای منطقــه مــا، ســردار ســلیمانی بــه درســتی 
قهرمــان بــزرگ مبــارزه بــا صهیونیســت ها و شــهید قــدس 

نامیــده شــد.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
بین الملــل گفــت: ســردار ســلیمانی، میــدان و دیپلماســی را 
دو بــال پرنــده منافــع ملــی کشــور می دانســت کــه بــا آنهــا 
بــه طــور متــوازن پــرواز و حداکثــر منافــع ملــی کشــور را 

تأمیــن کــرد.
امیرعبداللهیــان بــا بیان اینکه اساســاً جمهوری اســالمی 
در بحران هــای منطقــه ای جــزو معــدود کشــورهایی اســت 
ــل  ــر راه ح ــزش ب ــران، تمرک ــدای بح ــان ابت ــه از هم ک
ــران در موضــوع  ــزود: ای ــوی اســت، اف ــز ق سیاســی و تمرک
ســوریه طــرح ۴ مــاده ای داشــت و در بحــث یمــن هــم طرح 

سیاســی را ارائــه کــرده اســت.
ــان زور  وی افــزود: صهیونیســت ها نشــان دادنــد جــز زب
ــان دیگــری را نمی فهمنــد؛ مذاکــره و ســازش  و قــدرت، زب
ــادات«  ــور س ــد »ان ــواب ده ــت ج ــر می خواس ــا اگ ــا آنه ب
ده هــا ســال پیــش در »کمــپ دیویــد« ســازش کــرد و رژیم 
صهیونیســتی را بــه رســمیت شــناخت امــا نتیجــه آن ایــن 
ــراز و نشــیب ها،  ــه ف ــا هم ــردم مصــر ب ــروز م ــه ام شــد ک
یکــی از قوی تریــن جمعیــت بــزرگ افــکار عمومــی 
جهــان اســالم هســتند کــه در حمایــت از فلســطین، عمــل 

می کننــد.
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
ــوری  ــرد: جمه ــه ک ــطین اضاف ــه فلس ــت از انتفاض حمای
ــتادگی در  ــت و ایس ــه مقاوم ــن اینک ــران ضم ــالمی ای اس
ــتی را  ــم صهیونیس ــاوزات رژی ــا و تج ــاه طلبی ه ــل ج مقاب
ــی  ــال راه حــل دموکراتیک ــن ح ــا در عی ــد ام اصــل می دان
را بــه عنــوان راه حــل سیاســی پیشــنهاد کــرده و بارهــا ایــن 
ــورد توجــه  ــری م ــام معظــم رهب ــارات مق راه حــل در اظه
ــتیم آن را  ــر توانس ــال های اخی ــت و در س ــه اس ــرار گرفت ق
بــه عنــوان طــرح سیاســی در ســازمان ملــل ثبــت کنیــم.

وی ادامــه داد: مبنــای ایــن طــرح، ایــن اســت کــه بیــن 
ســاکنان اصیــل فلســطین بایــد یــک رفرانــدوم برگزار شــود 
زیــرا از ســال ۱۹۴۸ کــه رژیــم صهیونیســتی توســط آمریکا 
و متحدانــش بــه رســمیت شــناخته شــد هیــچ نظرخواهــی 
از مــردم فلســطین دربــاره وضعیتشــان نشــد و بــا گذشــت 
بیــش از هفــت دهــه، هیــچ گاه ایــن نظــام بین الملــل مدعی 
دموکراتیــک بــودن و احتــرام بــه حقــوق بین الملل داشــتن؛ 

ایــن اجــازه را بــه مــردم فلســطین نــداده اســت.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
بین الملــل گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن طــرح 
ــد،  ــه موطــن اصلــی خــود برگردن می گویــد آوارگان بایــد ب
رفرانــدوم بیــن همــه فلســطینیان اصیــل اعــم از مســلمان، 
یهــودی و مســیحی برگــزار شــود. در نتیجــه ایــن رفرانــدوم 
ــودی،  ــام سیاســی منتخــب متشــکل از یه ــک نظ ــد ی بای
مســیحی و مســلمان در فلســطین شــکل بگیــرد؛ ایــن نظام 
سیاســی منتخــب وظایــف مختلفــی دارد و یکــی از وظایفی 
ــردم  ــان م ــه منتخب ــن اســت ک ــد ای ــد انجــام ده ــه بای ک
فلســطین نســبت بــه وضعیــت مهمانــان ناخوانــده ای کــه 

ســرزمین آنهــا را اشــغال کردنــد، تصمیــم بگیرنــد.
ــاز و  ــه س ــا هم ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــان اف امیرعبداللهی
ــت. ــده اس ــه ش ــی دارد، ارائ ــت اجرای ــه قابلی ــی ک کارهای

ــم کــه صهیونیســت ها موجــودات  ــاور داری وی گفــت: ب
ــا هســتند  ــروز م ــای ام ــه و دنی ــده ســرطانی در منطق و غ
کــه یهودی هــا را هــم بــه گــروگان و اســارت خــود 
ــل  ــروز داخ ــی ام ــای اجتماع ــی از چالش ه ــد و یک گرفتن
ســرزمین های اشــغالی، درگیــری میــان بخشــی از یهودیــان 

و صهیونیســت ها در عرصه هــای مختلــف اســت.

دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
حمایــت از انتفاضــه فلســطین افزود: در عربســتان ســعودی 
پــس از روی کار آمــدن آل ســلمان، درگیــری میــان خاندان 
ملــک ســلمان و آل ســعود رخ داد و تصفیه هــای عجیــب و 

بزرگــی میــان آنهــا انجــام شــد.
ــد  ــه ولیعه ــم ک ــلمان ه ــن س ــد ب ــه داد: محم وی ادام
ــی از  ــرح برخ ــا ط ــرد ب ــالش ک ــت ت ــتان اس ــوان عربس ج

ــد. ــاد کن ــدی را ایج ــای جدی ــد فض ــات بتوان اصالح
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
ــه و  ــرد: ســعودی ها از موضــع متکبران ــه ک ــل اضاف بین المل
مغرورانــه بــا مســائل منطقــه برخــورد و تصــور می کردنــد در 
مــدت ســه هفتــه، حوثــی هــا را نابــود می کننــد و سراســر 
ــا  ــد و می خواســتند ب ــه اشــغال خــود در می آورن یمــن را ب
آنهــا ماننــد یکــی از اســتان های عربســتان ســعودی رفتــار 

. کنند
امیرعبداللهیــان گفــت: امــا طوالنــی شــدن جنــگ یمــن 
و مقاومــت مــردم ایــن کشــور و برخــورد معقــول و مقتدرانه 
ــرد و  ــه را عــوض ک ــش در یمــن، معادل انصــاراهلل و متحدان
قــدرت مردمــی یمــن، امنیــت ســعودی را بــا چالــش مواجه 

کــرده اســت.
مشــاور رئیــس مجلــس در امــور بین الملــل بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســعودی ها تــالش کردنــد بــرای ایــران مزاحمت هــا 
و مشــکالت زیــادی را ایجــاد کننــد، افــزود: هیــچ گاه 
ــه عربســتان ســعودی در دوره  ــرد ک ــم ک ــوش نخواهی فرام
ــگ  ــک جن ــه ی ــپ ب ــرای ورود ترام ــودش را ب ــپ، خ ترام
علیــه جمهــوری اســالمی ایــران آمــاده کــرده بــود و از هیــچ 

کوششــی بــرای ایــن منظــور دریــغ نکــرد.
ــام  ــه برج ــی ک ــی زمان ــه داد: حت ــان ادام امیرعبداللهی
می خواســت در آن مقطــع بــه نتیجــه برســد ”ســعود 
الفیصــل“ بــه محــل مذاکــرات رفــت و بــا کــری دیــدار کــرد 
و پــس از ایــن مالقــات، آمریکایی هــا درخواســت تأخیــر در 

ــد. ــرات را کردن مذاک
ــازات  ــد و امتی ــا تعه ــه آمریکایی ه ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــاز  ــران امتی ــه ای ــا ب ــادا آمریکایی ه ــا مب ــد ت ــادی دادن زی
بدهنــد و ایــن رفتــار غیرســازنده عربســتان ســعودی را هیچ 

گاه فرامــوش نمی کنیــم.
دســتیار ویــژه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در امــور 
بین الملــل گفــت: عربســتان ســعودی تاکنــون نســبت بــه 
ــل  ــئوالنه عم ــا مس ــه من ــا در حادث ــهید م ــر و ش ۴۶۰ زائ
نکــرده و نســبت بــه دیــه آنهــا و واکاوی ایــن موضــوع بــه 

مســئولیت خــود عمــل نکــرده اســت.
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
ــازنده  ــار غیرس ــزود: رفت ــطین اف ــه فلس ــت از انتفاض حمای
ــرای  عربســتان در عــراق و در قبــال ســوریه و در منطقــه ب
همــه روشــن اســت امــا اخیــراً شــاهد اظهــارات مثبتــی از 
آقــای محمــد بــن ســلمان بودیــم؛ بــا برخــی از اخبــاری که 
ــر  ــدازه ای ب ــا ان ــد ســعودی ها ت ــه نظــر می آی وجــود دارد ب
ــان را از مســیر  ــد رویکردش ــد و می خواهن ــل آمدن ــر عق س

غیرســازنده بــه مســیر مثبــت تغییــر دهنــد.
وی اضافــه کــرد: پیام هایــی کــه از طریــق عــراق و برخــی 
دیگــر از دوســتان مــا می دهنــد مثبــت اســت و ایــن را بــه 

فــال نیــک می گیریــم.
ــان  ــا بی ــل ب ــور بین المل ــس در ام ــس مجل ــاور رئی مش
اینکــه ســعودی ها می تواننــد بــا رفتــار ســازنده خــود 
ــزود: نقــش  ــه ثبــات و امنیــت منطقــه کمــک کننــد، اف ب
جمهــوری اســالمی ایــران و ســعودی می توانــد بــرای آینــده 
منطقــه، نقــش مؤثــری باشــد؛ در عیــن حــال فکــر می کنیم 
اگــر ایــن پیــام آقــای محمــد بــن ســلمان بــه همــراه رفتــار 
ــه ای باشــد  ســازنده و اعمــال سیاســت های ســازنده منطق

ــرد. ــتقبال ک ــوان از آن اس می ت

امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
ــاره  ــادی درب ــای زی ــا بحث ه ــن روزه ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
ــوان کســی  ــه عن ــت: ب ــدان می شــود، گف دیپلماســی و می
کــه حــدود دو دهــه در وزارت خارجــه فرصــت همــکاری دور 
و نزدیــک بــا ســردار ســلیمانی عزیــز را داشــتم بــه جــرأت 
ــچ گاه از  ــلیمانی هی ــردار س ــه اول س ــم ک ــم بگوی می توان
ــلیمانی،  ــردار س ــرد و دوم س ــه نمی ک ــردم هزین ــب م جی
میــدان و دیپلماســی را دو بــال پرنــده منافــع ملــی کشــور 
می دانســت کــه بــا آنهــا بــه طــور متــوازن پــرواز و حداکثــر 

منافــع ملــی کشــور را تأمیــن کــرد.
وی افــزود: در بســیاری از جاهــا معادلــه برعکس بــود؛ اگر 
مــا در میــز مذاکــره می توانســتیم حــرف بزنیــم و اگــر مــا را 
بــه عنــوان دیپلمــات در جهــان تحویــل می گیرنــد بــه علت 

عقبــه و داشــته هایمان اســت.
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی دس
ــطوح  ــته ها در س ــن داش ــرد: ای ــه ک ــل اضاف ــور بین المل ام
ــم و  و حوزه هــای گوناگــون اســت کــه یــک ســطح آن، عل
فنــاوری و دانــش هســته ای اســت و ســطح دیگــر آن تــوان 

ــران اســت. ــاالی دفاعــی جمهــوری اســالمی ای ب
امیرعبداللهیــان گفــت: مــردم مــا نبایــد فرامــوش کننــد 
ــه  ــد ک ــه کردن ــراق صــدام حمل ــه ع ــی ب ــا زمان آمریکایی ه

ــد. ــیده بودن ــدام را کش ــای ص ــا و ناخن ه ــه دندان ه هم
وی ادامــه داد: حکومــت بعــث عــراق حتــی یــک راکــت 
ــر چــه  ــار نداشــت و ه ــر هــم در اختی ــرد ۱۰ کیلومت ــا ب ب
بــود بــه اســم بازرســان ســازمان ملــل و آژانــس انــرژی اتمی 
نابــود کــرده بودنــد؛ آمریکایی هــا مطمئــن بودنــد کــه آنهــا 

هیــچ چیــز ندارنــد و ســپس وارد شــدند.
دبیــرکل دبیرخانــه دائمــی کنفرانــس بین المللــی 
حمایــت از انتفاضــه فلســطین افــزود: آمریکایی هــا زمانــی 
وارد افغانســتان شــدند کــه نیروهــای مقــاوم در کــوه و کمــر 
ــکا را  ــل آمری ــوان دفاعــی ایســتادگی در مقاب ــا ت داشــت ام

نداشــت.
مشــاور رئیــس مجلــس در امــور بیــن الملــل ادامــه داد: 
ظرفیــت منطقــه ای مــا از دیگــر عوامــل اســت؛ در منطقــه 
نفــوذ عمیــق داریــم و ایــن بــه علــل تاریخــی، جغرافیایــی، 
فرهنگــی و گفتمــان انقــالب اســالمی و دیگــر علــل اســت.

امیرعبداللهیــان بــا بیــان اینکــه گفتمــان انقــالب 
اســالمی، پشــتوانه و عقبــه عملیاتــی دارد، افــزود: در موضوع 
حمایــت از فلســطین، جمهــوری اســالمی ایــران می گویــد 
ــاع را در  ــن دف ــم و ای ــاع می کنی ــت دف ــدرت از مقاوم ــا ق ب
عرصه هــای مختلــف نشــان می دهــد لــذا میــدان دســت مــا 
دیپلمات هــا را در میــز مذاکــره بــه شــدت بــاز کــرده اســت.

وی اضافــه کــرد: البتــه در جاهایــی هــم ممکــن اســت 
میــدان بــه ظرفیت دیپلماســی نیاز داشــته باشــد و همیشــه 

تعامــل مســتقیم در ایــن رابطــه وجــود داشــته اســت.
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه جلســات ســردار ســلیمانی 
ــه علــت  و آقــای ظریــف گفــت: ایــن جلســات، خــودش ب
ارتبــاط مســتقیم میدان و دیپلماســی بود؛ ســردار ســلیمانی 
از دو بــال میــدان و دیپلماســی بــه خوبــی اســتفاده می کــرد 
ــرد؛  ــم ک ــی را فراه ــت بســیار بزرگ ــم ظرفی ــا ه ــرای م و ب
ــه  ــگاه ب یکــی از ویژگی هــای برجســته ســردار ســلیمانی ن

ــود. ــده ب ــای دور و آین افق ه
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی دس
ــرای چنــد دهــه نفــوذ  ــزود: ایشــان ب ــل اف امــور بیــن المل
انقــالب اســالمی را در منطقــه نهادینــه و امنیــت ملــی مــا 
ــر نظــر خــود  را تضمیــن و ســاز و کاری را در مجموعــه زی
ــوزه  ــش را در ح ــار و برکات ــه آث ــرد ک ــت ک ــت و تثبی تقوی
تأمیــن حداکثــری امنیــت ملــی ایــران و منطقــه و اهــداف 
جمهــوری اســالمی ایــران بــرای حداقــل دو تــا ســه دهــه 

آینــده می بینیــد و حــالوت آن را می چشــید.
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گزارش تحليلی ...

ارائه بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان خدمات مالی و اعتباری برای دانش بنیان ها
ــگاه  ــاوری دانش ــش و فن ــدوق پژوه ــل صن ــر عام مدی
تهــران بــا بیــان ایــن کــه خدمــات صنــدوق در بخش هــای 
تســهیالت، مشــارکت و ســرمایه گذاری، ضمانت نامــه و 
ــاوری در  ــتم فن ــن اکوسیس ــرای فعالی ــا ب ــزاری نهاده کارگ
کشــور صــورت می گیــرد، گفــت: بــا فعالیــت یــک دهــه ای 
ــش  ــون بی ــال ۹۹، تاکن ــان س ــا پای ــال ۸۹ ت ــدوق از س صن
از ۷۵۰ میلیــارد تومــان در ســه بخــش موردنظــر خدمــات 

ــی صــورت گرفتــه اســت. تامیــن مال

بــه گــزارش ایســنا،  پــارک علم و فنــاوری دانشــگاه تهران 
بــا همــکاری صنــدوق پژوهــش و فناوری دانشــگاه تهــران به 
منظــور بهره منــدی همــه شــرکت های دانــش بنیــان و فناور 
از خدمــات ایــن صنــدوق و آشــنایی بــا شــرایط الزم بــرای 
بهره منــدی از هرکــدام از خدمــات تســهیالت، ضمانت نامــه 
ــاری  ــی و اعتب ــات مال ــی خدم ــار "معرف ــگ، وبین و لیزین
صنــدوق پژوهــش و فناوری دانشــگاه تهــران" را روز دوشــنبه 

۲۰ اردیبهشــت مــاه برگــزار کــرد.
ــدوق  ــل صن ــر عام ــد، مدی ــدی فریدون ــر محمدمه دکت
 )VC( پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران و رئیــس انجمــن
در بخــش ابتدایــی ایــن وبینــار به بیــان مقدمــه ای از فعالیت 
ــت و  ــران پرداخ ــگاه ته ــاوری دانش ــش و فن ــدوق پژوه صن
گفــت: صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران از جمله 
نهادهــای تخصصــی حــوزه ی فنــاوری کشــور اســت کــه بــا 
ماموریــت تامیــن مالــی در ایــن حــوزه از ســال ۸۹ تاســیس 
شــده اســت. ماموریــت مــا تامیــن مالــی شــرکت های دانــش 
ــت  ــه، پرداخ ــدور ضمانت نام ــل ص ــاور از قبی ــان و فن بنی
تســهیالت، ســرمایه گذاری و کارگــزاری وجــوه دولتــی 
اســت و ســعی بــر ایــن اســت کــه ایــن خــال تامیــن مالــی 
را کــه بانک هــا در برخــی از بــازه ی فعالیــت شــرکت معمــوال 

ــم. ــران کنی ــد را جب ــد صــورت دهن نمی توانن
فریدونــد در ادامــه بــه بیــان توضیحــات کلــی از خدمــات 
ــگاه  ــاوری دانش ــش و فن ــدوق پژوه ــاری صن ــی و اعتب مال
تهــران پرداخــت و گفــت: خدمــات صنــدوق در بخش هــای 
ضمانت نامــه  ســرمایه گذاری،  و  مشــارکت  تســهیالت، 
ــاوری  ــتم فن ــن اکوسیس ــرای فعالی ــا ب ــزاری نهاده و کارگ
ــه ای  ــک ده ــت ی ــا فعالی ــرد و ب ــورت می گی ــور ص در کش
ــش  ــون بی ــال ۹۹، تاکن ــان س ــا پای ــال ۸۹ ت ــدوق از س صن
از ۷۵۰ میلیــارد تومــان در ســه بخــش موردنظــر خدمــات 

ــه اســت. ــی صــورت گرفت تامیــن مال

فریدونــد در ادامــه بــه بیــان توضیحاتــی مختصــر از انــواع 
خدمــات تامیــن مالــی، رشــد صنــدوق در ارائــه ایــن خدمات 
در دو ســال اخیــر و مزیــت خدمــات صنــدوق در مقایســه بــا 

ســایر نهادهــای مالــی پرداخــت.
ســید حمیدرضــا بهنــام فــرد، مدیــر ارزیابــی و اعتبــارات 
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران نیــز در ادامــه 
بــه ارائــه تخصصــی از خدمــات صنــدوق در بخش تســهیالت 
ــکات کلیــدی و مهــم  و مدل هــای مختلــف تســهیالتی و ن

مربــوط بــه ایــن بخــش پرداخــت کــه جزئیــات مربــوط بــه 
ــر  ــورت زی ــه ص ــهیالت ب ــای تس ــن مدل ه ــدام از ای ــر ک ه

بیــان شــد.
ــت  ــا دوره بازپرداخ ــی ب ــازی: مدل ــهیالت نمونه س • تس
حداکثــر ۱۲ ماهــه مختــص شــرکت های دانش بنیانــی کــه 
بــه منظــور ورود بــه بــازار محصــول جدیــد یــا ارتقــاء آن نیاز 

بــه تســهیالت دارنــد.
• تســهیالت ســرمایه در گــردش: مدلــی بــا دوره 
بازپرداخــت حداکثــر ۹ ماهــه و مختــص شــرکت های 
دانش بنیانــی کــه بــه منظــور حفــظ و بهبــود چرخــه تولیــد 

ــتند. ــهیالت هس ــد تس نیازمن
• تســهیالت تولیــد صنعتــی: مدلــی بــا دوره بازپرداخــت 
حداکثــر ۱۲ ماهــه بــرای شــرکت های دانش بنیــان کــه بــه 
ــد توســعه  ــد نیازمن ــت تولی ــوان و ظرفی ــش ت منظــور افزای

زیرســاخت و ماشــین آالت هســتند.
ــرای  ــان ب ــرکت های دانش بنی ــگ: ش ــهیالت لیزین • تس
فــروش محصــول دانش بنیــان خــود می تواننــد از ایــن 

تســهیالت اســتفاده کننــد.
• تســهیالت ودیعــه رهــن محــل کار: بــه منظــور تامیــن 
ــا ۷۰  ــت ت ــن خدم ــد از ای ــرکت ها می توانن ــای کار، ش فض
درصــد کل مبلــغ کارشناســی شــده و تا ســقف پنــج میلیارد 
ــت  ــهیالت دریاف ــل کار تس ــن مح ــران ره ــرای ته ــال ب ری

. کنند
• تســهیالت خریــد محــل کار: جهــت خریــد فضــای کار، 
ــزان ۷۰ درصــد  ــا می ــد ت ــان می توانن شــرکت های دانش بنی
کل مبلــغ کارشناســی شــده مــکان مــورد معامله و تا ســقف 

۳۰ میلیــارد ریــال بــرای تهــران، تســهیالت دریافــت کنند.
ــاری،  ــای ج ــن هزینه ه ــت تامی ــه: جه ــهیالت پای • تس
شــرکت ها می تواننــد از ایــن خدمــت )بــا پرداخــت ۱ 
مرحلــه – تنفــس و بازپرداخــت حداکثــر ۲۴ ماهه( اســتفاده 

کننــد.
• تســهیالت کارگشــایی: جهــت تامیــن هزینه هــای 
جــاری، شــرکت ها می تواننــد از ایــن خدمــت )بــا پرداخــت 
ــا ۱۲ ماهــه( اســتفاده کننــد. ــه – بازپرداخــت ۳ ی ۱ مرحل

ــای  ــی و قرارداده ــور حقوق ــر ام ــا، مدی ــرداد میرمعن مه
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران نیــز در بخــش 
ســوم ایــن وبینــار بــه ارائــه تخصصــی مربــوط بــه خدمــات 
ضمانت نامــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ــرکت های  ــی ش ــای اصل ــی از نیازه ــت: یک ــت و گف پرداخ
دانش بنیــان دریافــت ضمانت نامــه بــرای تضمیــن قراردادهــا 
ــش و  ــدوق پژوه ــت. صن ــات آن هاس ــرکت در مناقص و ش
فنــاوری دانشــگاه تهــران کــه از ســالیان گذشــته بــه عنــوان 
یکــی از قدیمی تریــن صندوق هــای فنــاوری کشــور در ارائــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد، ب ــت می کن ــت فعالی ــوع خدم ــن ن ای
ــن  ــی از اصلی تری ــه ای را یک ــات ضمانت نام ــه خدم ــاز ارائ نی
خدمــات خــود قــرار داده اســت کــه از ســال ۹۲ بــه 
شــرکت های فعــال در حــوزه فنــاوری کشــور ارائــه می شــود.

میــر معنــا ادامــه داد: یکــی از مشــکالت اساســی دریافــت 
خدمــات ضمانت نامــه ای بــرای شــرکت ها کــه قبــال از طریق 
ــی  ــود مدل های ــد، نب ــه می ش ــور ارائ ــی کش ــتم بانک سیس
در  دانش بنیــان  شــرکت های  ارزیابــی  بــرای  ارزیابــی 
سیســتم بانکــی کشــور بــود کــه بــه همیــن دلیــل مقــدار 
اعتبــار تخصیــص داده شــده متناســب بــا ســطح دانــش فنی 
شــرکت صــورت نمی گرفــت و سیســتم بانکــی بــرای صــدور 
ایــن ضمانت نامه هــا یــا تضامیــن قــوی و یــا ســپرده نقــدی 
ــتا  ــن راس ــرد. در همی ــت می ک ــرکت دریاف ــی را از ش باالی
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران مدل هایــی را 
طراحــی کــرده اســت کــه بتوانــد ارزیابــی شــرکت ها را بــه 
صــورت صحیــح انجــام دهــد تــا ایــن ضمانت نامه هــا را بــه 
صــورت کامال تســهیل شــده و با حداقــل تضامیــن در اختیار 
ــن  ــد. همچنی ــرار ده ــاور ق ــان و فن ــرکت های دانش بنی ش
اینکــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران از نظــر 
ــزاری  ــای کارگ ــا توســط نهاده ــن ضمانت نامه ه ــرش ای پذی

مشــکلی نــدارد.
بخــش  در  مهــم  مــوارد  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ضمانت نامــه ایــن اســت کــه شــرکت ها بــدون هیــچ 
ــوند،  ــد ش ــات بهره من ــن خدم ــد از ای ــی می توانن محدودیت
فقــط بایــد فراینــد اعتبارســنجی و ارزیابــی صندوق را پشــت 
ســر بگذارنــد. چــرا کــه تمامــی خدمــات صنــدوق بر اســاس 
ــار صــورت  ــا یکب ــه تنه ــی ک ــن اعتبارســنجی و ارزیاب همی

می گیــرد، بــه شــرکت اختصــاص داده می شــود.
ــش  ــدوق پژوه ــای صن ــی و قرارداده ــور حقوق ــر ام مدی
ــت  ــت: در جه ــن گف ــران همچنی ــگاه ته ــاوری دانش و فن
مــا  صنــدوق،  ضمانت نامــه ای  خدمــات  تســهیل گری 
مدل هــای بانکــی را مــورد ارزیابــی قــرار دادیــم و بــر 
روی آن هــا فراینــد تسهیل ســازی را بــرای شــرکت های 
فعــال در حــوزه ی فنــاوری صــورت دادیــم. از جملــه 
ــا  ــا م ــن مدل ه ــه در ای ــت ک ــن اس ــازی ای ــن تسهیل س ای
ســپرده ی نقــدی را بــه حداقــل رســانده ایــم و نســبت بــه 
ــغ ۵ درصــد  ــم کــه مبل ــا ۵۰ درصــد کاهــش داده ای بانک ه
مبلــغ ضمانت نامــه اســت. کارمزدهــا نیــز بــه حداقــل 
رســیده اســت و مبلــغ ۲ درصــد بــه صورت ســالیانه اســت. از 
دیگــر مــوارد ایــن اســت کــه شــرکت ها بــه جــای پرداخــت 
کارمــزد می تواننــد ســپرده نقــدی در اختیــار صنــدوق قــرار 
ــان زمــان ضمانت نامــه ســپرده نقــدی  دهنــد و پــس از پای

ــد. ــت می کنن ــود را دریاف خ
ــا اشــاره بــه کارفرمایی هایــی کــه  میــر معنــا در ادامــه ب
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ــار  ــد، اظه ــدوق را پذیرفته ان ــای صن ــون ضمانت نامه ه تاکن
شــهرداری ها،  معــادن،  بانک هــا،  و  صندوق هــا  کــرد: 
ــات و  ــیمی، ارتباط ــش و پتروش ــت، گاز، پاالی ــت نف صنع
فنــاوری اطالعــات، وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح، آب و بــرق )وزارت نیــرو(، دانشــگاه و مراکز آموزشــی 
و ســایر حوزه هــای خــاص، جــزو کارفرمایی هایــی هســتند 
ــد. ــه ان ــدوق را پذیرفت ــای صن ــون ضمانت نامه ه ــه تاکن ک

دکتـر محمـدی، مدیـر سـرمایه گذاری صنـدوق پژوهش 
و فنـاوری دانشـگاه تهـران نیز بـه بیان توضیحـات مربوط به 
خدمات سـرمایه گذاری صنـدوق پژوهش و فناوری دانشـگاه 
تهـران پرداخـت و گفـت: خدمـات سـرمایه گذاری از جملـه 
خدمات جدید صندوق هسـت که دو سـال اسـت، آغاز شـده 

اسـت. در ایـن نـوع خدمـت کلیه شـرکت های فنـاور، دانش 
بنیـان، اسـتارت آپ ها و هسـته های فنـاور جهـت بررسـی به 
منظـور سـرمایه گذاری می تواننـد بـه صنـدوق پژوهـش و 

فنـاوری دانشـگاه تهـران مراجعه کنند.
ســرمایه گذاری  فراینــد  خصــوص  در  محمــدی 
در  ســرمایه گذاری  فرآینــد  کــرد:  اظهــار  صنــدوق، 
صنــدوق طــی چهــار مرحلــه بررســی اولیــه )شــامل ارائــه 
اولیــه و معرفــی اجمالــی تیــم، محصــول و بــازار(، بررســی 
ــه برنامــه کســب و کار و تحلیــل  موشــکافانه )شــامل ارائ
ــذاری  ــدی(، ارزش گ ــان نق ــی، جری ــت رقابت ــا، مزی رقب
ــه ای و داده  ــدی و هزین ــان درآم ــات جری ــامل جزئی )ش
هــای تاریخــی )در صــورت وجــود(( و در نهایــت قــرارداد 

)شــامل ارائــه تــرم شــیت اولیــه و انعقــاد قــرارداد( صورت 
می گیــرد.

محمــدی ادامــه داد: مــدل خدمــات هــم ســرمایه گذاری 
نیــز توســط صنــدوق پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه تهــران 
ارائــه می شــود کــه بــا نــوع ســرمایه  گذاری متفــاوت 
اســت. در ایــن فراینــد نیــاز بــه حضــور حداقــل ســه طــرف 
و حداکثــر چهــار طــرف اســت کــه در حالــت ســه طرفــه 
صنــدوق عامــل، صنــدوق نــوآوری و کارگزار حضور داشــته و 
در حالــت چهــار طرفــه یــک شــرکت یــا تیــم یــا گــروه بــه 

ــود. ــه می ش ــوم اضاف ــت س حال
در بخــش پایانــی وبینــار نیــز بــه پرســش و پاســخ حــول 

مطالــب ارائــه شــده پرداخته شــد.

قطر برای شراکت گازی به سمت چین چرخید
به  جهانی  دسترسی  و  فناوری  برای  تاکنون  که  قطر 
شرکتهای  با  مذاکره  سرگرم  بود،  متکی  غربی  غولهای 
چینی برای حضور در پروژه توسعه گاز طبیعی مایع این 

کشور است.
به گزارش ایسنا، قطر از اوایل دهه ۱۹۹۰ به شرکتهای 
بین المللی نظیر اکسون موبیل، رویال داچ شل و توتال برای 
است.  بوده  متکی  خود   LNG صنعت  ساخت  به  کمک 
بلندمدت  تامین  قراردادهای  هم  غربی  غولهای  مقابل،  در 
اما انقالب گاز شیل آمریکا  اند.  پرمنفعتی را دریافت کرده 
و افزایش توجهات به انرژی تجدیدپذیر همزمان با فشارهای 
فزاینده برای مقابله با تغییرات اقلیمی، اشتهای غرب برای گاز 

را کمتر کرد.
پترولیوم  قطر  شرکت  گفتند  رویترز  به  آگاه  منبع  سه 
و  پتروچاینا  جمله  از  چینی  شرکتهای  با  مذاکره  سرگرم 
سینوپک برای سهمی در پروژه توسعه ۲۸.۷ میلیارد دالری 
 LNG پروژه  بزرگترین  که  است  فیلد  نورث  گازی  میدان 

جهان است.
غولهای غربی نظیر اکسون موبیل، شل، کونوکو فیلیپیس، 
توتال، شورون و انی هم برای پیشنهاد خرید سهم در این 

پروژه دعوت شده اند.
این منابع آگاه به دلیل محرمانگی موضوع مایل نبودند 
ماه   CNOOC شرکت  مدیرمالی  اما  شود  فاش  نامشان 
گذشته گفته بود این شرکت چینی به پروژه های گاز قطر 
تا  مذاکرات  این  نیست  معلوم  هنوز  است.  عالقمند  بسیار 
چه حد پیشرفت کرده است. یکی از این منابع آگاه گفت: 

پتروچاینا سرگرم مذاکره برای خرید پنج درصد سهم است.

کننده  تامين   LNG صادرکننده  بزرگترین   
مهمترین بازار دنيا

پروژه توسعه میدان نورث فیلد به قطر اجازه خواهد داد 
موضع خود به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG جهان را 
تحکیم کند و تولیدش را تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۴۰ درصد 

افزایش داده و به ۱۱۰ میلیون تن در سال برساند.
استرالیا که دومین صادرکننده بزرگ LNG است، با راه 
اندازی پروژه های گازی جدید در سالهای اخیر فاصله با قطر 
را کم کرده است. طبق آمار رفینیتیو آیکان، استرالیا ۷۷.۳ 
میلیون تن LNG در سال ۲۰۲۰ صادر کرد در حالی که 

صادرات قطر ۷۷.۶ میلیون تن بود.
اگرچـه گاز طبیعـی آالیندگـی کمتـری در مقایسـه بـا 
زغـال سـنگ دارد امـا عـاری از کربـن نیسـت و انتظـار می 
رود چین گاز را به عنوان سـوخت گرمایش زمسـتانی، برای 
تولیـد بـرق و مصرف صنعـت، جایگزین زغال سـنگ کند تا 
میـزان آالیندگـی را کاهـش دهد. در نتیجـه پیش بینی می 

شـود چین سـال آینـده از ژاپن سـبقت گرفتـه و بزرگترین 
واردکننـده LNG جهان شـود.

چین پیش از این توافقاتی در زمینه قراردادهای تامین 
داشته و در تولیدکنندگانی مانند روسیه و موزامبیک سرمایه 
گذاری کرده و مایل است پس از وخامت روابط با استرالیا، 

وابستگی به واردات این کشور را کاهش دهد.
نوبه خود به سمت چین گراییده که طبق  به  قطر هم 
اطالعات موسسه تحقیقاتی CNPC، سهمش از تقاضای 
جهانی برای گاز در سال ۲۰۲۰ حدود ۸.۳ درصد بود و انتظار 
می رود به میزان ۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ رشد کند و به 

۳۵۴.۲ میلیارد متر مکعب برسد.
سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیر شرکت قطر پترولیوم 
با ژانگ جیان هوآ، مدیر اداره ملی انرژی چین از سال ۲۰۱۸ 
چندین بار دیدار کرده تا در زمینه همکاری گفت و گو کنند.

سینوپک و قطر دو توافق بلندمدت امضا کرده اند که یکی 
در سال گذشته و دیگری اوایل امسال امضا شد و به دنبال آن 

سینوپک دفتری در دوحه دایر کرد.

 قطر روی پای خود می ایستد؟
تخصص و سرمایه گذاری شرکتهای انرژی غربی بود که به 
قطر کمک کرد بر مبنای سرانه، به ثروتمندترین کشور جهان 
تبدیل شود و صندوق سرمایه دولتی ایجاد کند که بیش از 
 LNG ۳۵۰ میلیارد دالر دارایی دارد. اکنون که پروژه های
مشترک تثبیت شده اند، قطر در موقعیتی قرار دارد که می 
تواند بدون این شرکتها حرکت کند و در واقع سعد الکعبی در 
دیدارهایی که طی ماههای گذشته داشت، به آنها اعالم کرد 
برای تامین مالی پروژه های جدید دیگر به آنها متکی نیست.

به گفته یک منبع آگاه، قطر این شرکتها را کنار نمی گذارد 
اما به دنبال شرایط مطلوبتری برای خود است.

منابع آگاه در اکسون موبیل و توتال به رویترز گفتند این 
شرکتها انتظار داشتند برای تمدید همکاری مذاکره کنند. 
شرکتهای میتسویی و ماروبنی اعالم کرد به تصمیمات قطر 
پترولیوم احترام می گذارند و میتسویی برای مشارکت در 

پروژه توسعه ابراز عالقمندی کرد.
تحلیلگران غربی می گویند قطر همچنان برای بازیگران 
غربی بزرگ استفاده دارد اما این کشور نیاز کمتری به سرمایه 
گذاری مستقیم آنها دارد. کعبی گفته است قطر توان ادامه 
بدون کمک را دارد اما ترجیح می دهد شرکایی داشته باشد 
تا دسترس پذیری جهانی خود را افزایش داده و قراردادهای 

بلندمدت را تحکیم کند.
همچنین قطر ممکن است برای حفظ این روابط انگیزه 
های سیاسی داشته باشد. ارزش ارتباطات آمریکایی قطر 
با کمکی که واشنگتن برای حل اختالف دوحه با عربستان 
سعودی انجام داد، بارز شده است. روابط قطر با شرکتهای 
سهم  شرکتها  این  و  شود  حفظ  است  ممکن  آمریکایی 
طریق  از  و  گذشته  به  نسبت  قطر   LNG در  کوچکتری 

ارتباطات بین المللی داشته باشند.
بر اساس گزارش رویترز، غولهای غربی در دو سال گذشته 
سهام قطر پترولیوم در داراییهایی که در سراسر جهان از جمله 
پروژه های اکتشاف در آرژانتین، برزیل و موزامبیک داشتند 
را فروخته اند اما نتوانسته اند همانند شرکتهای انرژی چینی 
نرخ  از  بازارهای آسیایی برخوردار  بلندمدت در  قراردادهای 
رشد پرشتاب به قطر بدهند که قطر در حال حاضر چنین 

قراردادهایی را یک اولویت به حساب می آورد.
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گزارش ویژه ...

شوخی ۱۳ میلیارد دالری! 
ــت  ــه" دول ــت ک ــد اس ــه معتق ــه و بودج ــازمان برنام س
ــی  ــرف ب ــن ح ــته و ای ــزی نداش ــک مرک ــتقراضی از بان اس
ــم آن را  ــزی ه ــک مرک ــس کل بان ــه ریی اساســی اســت ک
تاییــد مــی کنــد و در عیــن حــال ایــن ســازمان ۱.۲ میلیــارد 
دالر نیــز از بانــک طلبــکار اســت". امــا از ســوی دیگــر همتی 
نــه تنهــا عــدم اســتقراض را تاییــد نکــرده بلکه آن را شــوخی 
ــای  ــه کااله ــارد دالر ارز ب ــه " ۱۳ میلی ــه ک ــته و گفت دانس
ــه  اساســی اختصــاص داده شــده کــه ایــن بدهــی دولــت ب

ــده شــود". ــد برگردان بانــک مرکــزی اســت و بای

جریــان ادعــای اســتقراض از بانــک مرکــزی و اعتــراف 
بــه چــاپ پــول از طــرف بانــک و رد ایــن موضــوع از ســوی 
ــت هنــوز ادامــه دارد و تکلیــف آن مشــخص نیســت.  دول
ولــی اظهــارات جدیــد روســای ســازمان برنامــه و بودجــه 

و بانــک مرکــزی مســائل دیگــری را مطــرح مــی کنــد. 

 استقراض یک سالی است که علنی شده
ماجــرا از ســال گذشــته شــروع شــد؛ زمانــی کــه تــورم رو 
بــه افزایــش بــود و بحــث تامیــن کســری بودجــه و اثرگذاری 
آن بــر تــورم مطــرح شــد و ســازمان برنامــه و بودجــه بــا رد 
ــک  ــچ اســتقراضی از بان ــه هی ــرد ک ــالم ک ــن موضــوع اع ای
مرکــزی جهــت تامیــن کســری بودجــه صــورت نگرفتــه و 

دولــت انضبــاط مالــی کاملــی داشــته اســت.
امـا همتـی - رئیـس کل بانـک مرکـزی - اینگونه توضیح 
داد کـه منابعـی که دولـت براسـاس قانون بودجـه از صندوق 
توسـعه ملـی برداشـت و آن را بایـد بانـک بـه ریـال تبدیـل 
کنـد در شـرایطی کـه دالری در دسـترس نیسـت، بـه نوعی 
اسـتقراض از بانـک مرکزی به شـمار می رود کـه خود بر پایه 

پولـی و تـورم اثرگذار بوده اسـت. 
ــا اینکــه در ابتــدای ســال  ــان ادامــه داشــت ت ــن جری ای
جــاری همتــی رســما بــه چــاپ پــول در بانــک مرکــزی برای 
ــرد و  نوبخــت -  ــراف ک ــت اعت ــی دول ــع ریال پرداخــت مناب
رئیــس  ســازمان برنامــه و بودجــه - ایــن موضــوع را تاییــد 
نکــرده و جریــان بدهــی بانــک مرکــزی بــه دولــت و اینکه آن 

بزرگتریــن بدهــکار دولــت اســت را مطــرح کــرد.

 جریــان مکالمــات کالب هــاوس و تلویزیــون در 
مــورد اســتقراض و بدهــی 

ــن  ــا ای ــی در رابطــه ب ــا در هــر صــورت توضیــح کامل ام
کــه ایــن طلــب چگونــه و تــا چــه میــزان  اســت ارائــه نشــد 
تــا ایــن کــه اخیــرا اظهــارات همزمــان مســئوالن مربوطــه در 
ــازه ای از بدهــی  ــام ت ــای ارق ــون گوی کالب هــاوس و تلویزی

هــای دولــت و بانــک مرکــزی بــود. 

  بدهــی 1.2 ميليــارد دالری بانــک مرکــزی بــه 

دولــت 
نوبخــت کــه در کالب هــاوس حضــور داشــت در رابطــه 
بــا بدهــی بانــک مرکــزی بــه دولــت توضیــح داد و رقــم آن 

را ۱.۲ میلیــارد دالر اعــالم کــرد.
وی گفــت کــه اگــر تــالش نشــود بیــن ســازمان برنامــه و 
بانــک مرکــزی اختالفــی ایجــاد شــود، رقــم قابــل توجهــی از 
محــل فــروش و صــادرات فــرآورده هــای نفتــی ایجــاد مــی 
شــود کــه بــرای پرداخــت هایــی از جملــه یارانــه بــه حســاب 
ــز مــی شــود، امــا مشــکلی کــه بانــک  بانــک مرکــزی واری

ــه  ــد ایــن رقــم را ب مرکــزی دارد ایــن اســت کــه نمــی توان
ریــال تبدیــل کنــد کــه البتــه ایــن طــور نیســت کــه بانــک 
مرکــزی نخواهــد ولــی نمــی توانــد بــه دلیــل مراقبــت هایی 
کــه بــرای پایــه پولــی و تــورم دارد ایــن ۱.۲ میلیــارد ریــال را 

بــه ریــال تبدیــل کنــد. 

 اســتقراض دولــت از بانــک بی اســاس اســت و 
همتــی تایيــد مــی کند 

ــن  ــی ای ــر همت ــه دکت ــت ک ــش گف ــت در اظهارات نوبخ
ــتقراض  ــه اس ــت ک ــی گف ــول دارد، وی همچن ــی را قب بده
دولــت از بانــک مرکــزی حــرف بــی اساســی اســت و دکتــر 

همتــی نیــز ایــن را تاییــد مــی کنــد. 

 عــدم اســتقراض شــوخی اســت ، 13 ميليــارد 
دالر طلبکاریــم 

امــا اظهــارات رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه دقایقــی 
بعــد از ســوی رییــس کل بانــک مرکــزی کــه همزمــان در 
یــک برنامــه تلویزیونــی حضور داشــت پاســخ داده شــد و وی 
گفــت کــه آقــای نوبخــت شــوخی کــرده اســت کــه دولــت از 
بانــک مرکزی اســتقراضی نداشــته اســت. وی این اســتقراض 
را بــه جریــان تاکیــن ارز کاالهــای اساســی نیــز ربــط داده و 
گفتــه کــه در دو ســال گذشــته ۱۳ میلیــارد دالر بــه کاالهای 
ــه  اساســی اختصــاص داده شــده کــه ایــن بدهــی دولــت ب
بانــک مرکــزی بــه شــمار مــی رود و بایــد ظــرف ســه ســال 

بــه بانــک برگــردد. 
همتـی البتـه در ایـن باره توضیـح کاملی ارائه نکـرده ولی 
بـه نظـر می رسـد این ماجـرا مربوط بـه ارز ترجیحـی تامین 
شـده برای کاالهای اساسـی اسـت که عمدتـا از محل فروش 
نفـت تامیـن می شـود و با توجه بـه تاخیری که در برگشـت 
ارز حاصـل از صـادرات نفت وجـود دارد بانک مرکـزی در این 

رابطـه از دولت طلبکار می شـود. 
ــد از  ــی دولــت مــی توان همتــی معتقــد اســت کــه زمان
ــای اقتصــادی  ــه فاکتوره ــکار باشــد ک ــزی طلب ــک مرک بان
اصــالح شــده و ایــن بدهــی مــی توانــد بــه معنــی حکمرانــی 

درســت و صحیــح اقتصــادی باشــد. 

 
 دولــت بــاالی 100 هــزار ميليــارد بــه بانــک هــا 

بدهــی دارد
ــه  ــت ب ــی دول ــان بده ــزی جری ــک مرک ــس کل بان رئی
شــبکه بانکــی را هــم مطــرح کــرده و گفتــه کــه مــا بیــش از 

۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از دولــت طلــب داریــم.

 تاکيــد دوبــاره نوبخــت بــر عــدم امــکان بانک 
بــرای تبدیــل منابــع ارزی دولــت بــه ریــال و عــدم 

ستقراض   ا
امـا بـار دیگر این صحبت همتـی در کالب هـاوس مطرح 
و بـا واکنـش نوبخـت مواجـه شـد و او دوبـاره تاکیـد کرد که 
حتمـا آقـای همتی تایید می کند که ۱.۲ میلیارد دالر ناشـی 
از صـادرات نفـت از سـوی وزارت نفـت به بانک مرکـزی واریز 
شـده و بانک نتوانسـته آن را تبدیل و تسعیر کند برای همین 
بخشـی از منابـع ارزی مـا نـزد بانک مرکزی اسـت ولـی برای 
مدیریت پایه پولی کشـور مطالبات سـازمان هدفمندی یارانه 

هـا را پرداخت نکرده اسـت.
ــه  ــت ب ــاردی دول ــزار میلی ــی ۱۰۰ ه ــورد بده وی در م
بانــک هــا نیز گفــت کــه دولــت اســتقراضی از بانــک مرکزی 
نداشــته و بخشــی از طلــب برخــی افــراد از دولت، تهاترشــده 
اســت، یعنــی بدهی هــای برخــی شــرکت هــای دولتــی مثل 
جــی تــی ســی بــه دولــت منتقــل شــد و آنچــه کــه در رقــم 
بدهــی دولــت بــه بانــک مرکــزی اســت ناشــی از ایــن مــوارد 
ــرای تصویــب بودجــه از بانــک مرکــزی  ــه اینکــه ب اســت ن

ــتقراض کنیم. اس

 جریان این اختالف نظرها چيست؟
حــدود یکســال از اظهــارات علنــی و رســانه ای مســئوالن 
ارشــد دولــت در ســازمان برنامــه و بودجــه، بانــک مرکــزی و 
وزارت اقتصــاد در رابطــه با اســتقراض دولــت از بانک مرکزی، 
چــاپ پــول و البتــه بدهــی های طرفیــن به یکدیگر گذشــته 
ــه حواشــی و  ــار مســایلی مطــرح مــی شــود کــه ب و هــر ب
ابهامــات دامــن مــی زنــد، در حالــی کــه اصــل ماجــرا مــی 
توانــد بــه شــرایط تحریمــی بــرای دسترســی بــه ارز حاصــل 
از صــادرات نفــت و فــرآورده هــای آن و همچنیــن ارزهــای 
صنــدوق توســعه بــر گــردد کــه بــا توجــه بــه نیــاز بــه تامین 
کاالی اساســی و بــا ســایر هزینــه هــای دولــت بانــک مرکزی 
مجبــور بــه پرداخــت ارز از محــل منابــع خــود و یــا تبدیــل 

آن بــه ریــال اســت.
ایــن در حالــی اســت که بانــک مرکــزی رســما ارز حاصل 
از صــادرات نفــت فــورا در اختیار نــدارد و پیــش از این اینطور 
بــوده کــه منابــع ریالــی را در اختیــار دولــت قــرار داده ولــی 
اکنــون ســخت گیــری بیشــتری در این مــورد وجــود دارد در 
عیــن حــال کــه در تبدیــل دالر بــه ریــال بــا توجــه بــه حجم 
ــد  ــورم خواه ــی و ت ــه پول ــر پای ــه ب ــری ک ــاالی آن و تاثی ب
داشــت بــه کنــدی صــورت مــی گیــرد و موجــب نارضایتــی 

دولــت شــده اســت.
امــا بــه هــر حــال ایــن مــی توانــد بــا توجــه بــه اظهــارات 
مطــرح شــده بخشــی از ماجــرا باشــد ولــی اینکــه واقعیــت 
ایــن بدهــی هــای ۱.۲ میلیــارد دالری و ۱۳ میلیــارد دالری 
چیســت و آیــا ابعــاد دیگــری را نیــز بــه همــراه دارد موضوعی 
اســت کــه بایــد شــفاف ســازی آن از ســوی مســئوالنی کــه 
آن را مطــرح کــرده انــد انجــام شــود چــرا کــه بحــث ارقــام 
هنگفتــی از منابــع ارزی و ریالــی مطــرح اســت کــه دایــم بــر 

ابهامــات آن افــزوده مــی شــود.
زهرا شکری
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کاهش نرخ ارز ربطی به ارزپاشی بانک ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا یکی دو روز آینده 
پول به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق می کنیم، گفت: 
برای مقاصد سیاسی ارزپاشی نمی کنیم تا قیمت ها در بازار 

ارز کاهشی شود.
عبدالناصر همتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری درباره 
گفت:  درصدی،  باالی ۴۰  تورم  کنار  در  ملی  پول  تقویت 
تورم موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی بنا 
به دالیلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک هایی به آن وارد 
می شود که بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که چند 
دهه است که ریشه تورم در کشور، به نقدینگی برمی گردد و 

اکنون کف تورمی به ۲۰ درصد رسیده است.

 دو عامل مهم و ساختاری تورم 

وی افزود: اگر دو ناترازی بودجه و صادرات و واردات از 
این گونه  اگر  از بین نخواهد رفت؛ چراکه  بین نرود، تورم 
را  واردات  مرکزی  بانک  ارزی  منابع  با  باید  دولت  نباشد، 
صورت دهد که پول آن ناشی از تورم می شود؛ ضمن اینکه 
ناترازی بودجه نیز به این تورم دامن زده است. سیاست مالی 
نباید بر سیاست پولی سوار شود؛ چراکه باعث رشد نقدینگی 
در کشور می شود و بنابراین این موضوعات را باید حل کرد.

همتی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی ایران غلط است، 
گفت: با این روش سال های متعدد می شد با تثبیت نرخ ارز، 
تورم را کنترل کنیم؛ در حالیکه اگر این لنگر از دست ما 
از کنترل خارج گردیده است؛  خارج شده است، تورم هم 
ضمن اینکه در یکسال گذشته شوک تحریم و کرونا را هم 

باید به ناترازی ها اضافه کرد.

 دالیل عدم تحقق هدفگذاری تورم 
 ۹۹ سال  اردیهبشت  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
هدفگذاری تورم را ۲۲ درصد اعالم کردیم؛ اما متاسفانه آثار 
را دچار شوک  و درآمدهای دولتی  ارزی  کرونا درآمدهای 
کرد و در عین حال، فشار حداکثری آمریکا بر علیه اقتصاد 
ایران نیز به آن اضافه شد؛ در حالیکه ما تصورمان بر این 
بود که نرخ ارز از ۱۷ هزار تومان باالتر نرود اما به ۳۲ هزار 
تومان رسیدیم که این عوامل موجب شد تا به هدفگذاری 

تورم دست پیدا نکنیم. 
اساسی  کاالهای  قیمت  گذشته  سال  اواخر  افزود:  وی 
جهش زیادی داشت که این باعث شد تورم هم تاثیر بپذیرد 
و افزایش پیدا کند. از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی ۲۷ 
واحد درصد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است، 
یعنی ۲۷ درصد ناشی از تبدیل دارایی های ارزی مسدودی 
به ریال بوده است. هدف گذاری تورمی برای سال ۱۴۰۰ 
تعدیل و اطالع رسانی می شود. بانک مرکزی به تنهایی قادر 
نیازمند کمک  تنهایی نیست و  به  به حل مشکالت کالن 

سایر قواست.

 نرخ ارز باز هم کاهش می یابد 
همتی ضمن بیان اینکه اکنون نرخ ارز را کنترل کرده ایم 
و به ۲۰ هزار تومان رسانده ایم، گفت: امیدواریم از این رقم 
هم پایین تر بیاید. ناترازی بودجه باید حل شود؛ یعنی وظیفه 

دولت و مجلس این است که این موضوع را حل کنند؛ در 
غیر این صورت تورم کنترل نخواهد شد؛ این در حالی است 
که صادرات غیرنفتی باید با رشد تولید افزایش یابد؛ ضمن 

اینکه هزینه های دولت باید کمتر شود.
اصالحات  باید  کرد:  بیان  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ساختاری در کشور رخ دهد؛ این در حالی است که اگر این 
اصالحات صورت نگیرد، بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند 
تورم را کنترل کند؛ این در حالی است که اگر بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد اوراق را منتشر نمی کرد باید نقدینگی را در 
حد ۷۶ درصد رشد تجربه می کردیم؛ اما نقدینگی باالی ۴۰ 

درصد رشد کرد.

 منابع برای پرداخت وام ازدواج کم است
وی با بیان اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به 
۹۰۰ هزار نفر پرداخت شد، گفت: بانک ها وظیفه دارند که 
این وام را بپردازند؛ این در حالی است که ممکن است دو 
ازدواج گیر کنند؛  وام  بروند در مراحل دریافت  نفر  تا سه 
اما نباید کار را زیر سوال برد. مجلس وام ازدواج را به دو 
برابر رشد داده و امسال باید باالی ۷۰ هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج بدهیم. این در حالی است که باید منابع قرض 
الحسنه را نیز در نظر گرفت؛ پس باید اقساط وام های قبلی 
برگشت داده شده و منابع جدیدی به عنوان منابع قرض 

الحسنه وارد بانک شود.

 یارانه نمی تواند تضمين وام ازدواج باشد 
همتی افزود: از ۵ سال قبل وام های بانک مرکزی قطع 
با سود به کارکنان پرداخت می شود. ما  این وام ها  شده و 
عالقمند هستیم کسانی که می خواهند ازدواج کنند سریعتر 
وام خود را بگیرند؛ وثیقه آن هم باید یا یارانه باشد یا وثیقه 
این در حالی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج اقساط 
نمی تواند  نقدی  یارانه  بنابراین  دارد؛  تومانی  میلیون  یک 

تضمین وام ازدواج باشد.

 ذخایر ارزی بانک مرکزی از قبل بيشتر شده است 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در 
حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی کند، گفت: 
اگر بانک مرکزی سیاسی عمل کرده بود، حتما ذخایر این 
بانک افزایش نمی یافت؛ چراکه هم اکنون ذخایر ارزی بانک 
از سال گذشته است. بساط سود مرکب در  مرکزی بیش 
بانکی می خواهد  اگر  بانک ها بسته شده است؛ پس  نظام 
صورت های مالی خود را به تائید بانک مرکزی برساند، حتما 
بانک مرکزی رعایت شود؛  از سوی  امهال اعالم شده  باید 

در غیر این صورت صورت های مالی آنها تائید نخواهد شد.

 بانک ها باید ماهانه 30 هزار ميليارد وام ساخت 
مسکن بدهند

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک ها باید ۳۰ هزار 
بابت تسهیالت وام مسکن پرداخت  تومان در ماه  میلیارد 
کنند؛ اما به هر حال قانون است که بانک ها باید تالش کنند 
که اجرایی کنند. بانک ها عالقمند به کمک در بورس هستند؛ 
دو سه تصمیم مهم در خصوص انتشار اوراق از سوی سازمان 
بورس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است 
که وضعیت بورس را بهتر می کند. تقاضا برای ارز کم شده؛ 
ولی ریال منابع ارزی فروخته شده صندوق توسعه ملی را به 

زودی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می پردازیم.

بورس  تثبيت  صندوق  به  ارز  دیگر  روز  دو  تا   
می ریزیم 

سرمایه  شرکت های  به  می توانند  بانک ها  گفت:  همتی 

گذاری وام بدهند؛ ضمن اینکه ۲۰۰ میلیون دالر صندوق 
توسعه ملی نیز باید کم کم منابع را به فروش برسانیم؛ این 
در حالی است که تقاضا برای ارز اکنون کم شده است؛ امروز 
هم به معاونت ارزی دستور دادم که هر چقدرکه از این منابع 
صندوق توسعه ملی فروختند، ریال آن را به صندوق تثبیت 

بازار سرمایه واریز کنند.
وی افزود: امروز هم بورس برای دامنه نوسان تصمیماتی 
گرفته است که این می تواند کمک کننده باشد؛ این در حالی 
اگر  و  ارزنده است  بورس  باالی ۵۰ درصد سهام  است که 

اعتماد را برگردانیم، وضعیت بورس بهتر خواهد شد.

بانک  به  دولت  ميلياردی  هزار   100 باالی   طلب 
مرکزی 

رئیس کل بانک مرکزی درباره استقراض دولت از بانک 
نوبخت شوخی کرده است که  اینکه آقای  بیان  با  مرکزی 
دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، گفت: در دو 
سال گذشته ۱۳ میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی داده ایم 
که این بدهی دولت به بانک مرکزی است و باید ظرف سه 
سال باید به بانک مرکزی برگردد؛ این در حالی است که ما 
باالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم. هر زمان 
فاکتورهای  حتما  شد،  بدهکار  دولت  به  مرکزی  بانک  که 
اقتصادی اصالح شده است.  همتی بیان کرد: مداخله فعلی 
در بازار ارز مداخله بانک مرکزی نیست و مداخله ناشی از ارز  
صادرکنندگان است. بانک مرکزی به عنوان بازارساز موظف 
به ممانعت از نوسانات ارز است. روش مدیریت بازار ارز سه 
سال است که تغییر کرده است, روش ما ارز پاشی نیست و 

در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است.
بانک مرکزی یک دالر هم در  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
نیما عرضه نداشته است، گفت: فرآیند مذاکرات و انتظارات 
موجب می شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد. هیچ 
مشکلی در تامین ارز واکسن کرونا نداریم و در این زمینه 
اقدامات خوبی انجام شده است. پیش بینی یک میلیارد دالر 
برای خرید واکسن کرده ایم. هر درخواستی از طرف وزارت 

بهداشت باشد، فورا ارز آن تامین می شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در خرداد و تیرماه نتایج 
برای  لیکن  داریم  داخلی  کرونا  واکسن  تولید  برای  خوبی 
ارز واکسن خارجی هم تعللی نشده است. محموله  تامین 
دوم  ماه محموله  در خرداد  و  است  راه  در  دوز  میلیون   ۹
کوواکس می آید. از روسیه هم در حال خرید واکسن هستیم.

کاالهای  و  دارو  برای  دالر  ميليارد   3 تامين   
اساسی 

تا کنون دو میلیارد دالر  ابتدای سال  از  ادامه داد:  وی 
برای خرید کاالهای اساسی تامین کردیم. از این مبلغ ۵/۱ 
میلیارد دالر برای خریدنهاده های دامی و۵۰۰ میلیون دالر 
برای خرید دارو تامین شده است. در شرایط جنگ اقتصادی، 
نمی توانیم همه چیز را به مردم بگوییم. خوشبختانه هرجور 
شده تامین ارز برای مصارف اصلی کشور انجام شده است. 
شرایط ارزی ما نسبت به گذشته بهتر است و بهتر نیز خواهد 
شد.  همتی گفت:  در موضوع تملک واحدهای صنعتی و 
واحدهای  غالب  است.  شده  اغراق  بانک ها  توسط  تولیدی 
تولیدی در تملیک بانک ها صرفه اقتصادی نداشته و بطور 
میانگین بعد از گذشت ۵ سال نداشتن عملکرد اقتصادی، 
توسط بانک ها تملیک شده اند. به بانک ها تاکید کرده ایم 
که در صورت های مالی شان، امهال واحدهای تولیدی لحاظ 
اینصورت مجوز برگزاری مجمع عمومی را  شود و در غیر 
ندارند. وی در پایان سخنانش مطرح کرد که اکنون نسبت 

معوقات به تسهیالت بانکی به ۶.۷ درصدرسیده است. 
مهسا طاعتی الطران
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گزارش ویژه ...

محصول دانش بنیانی که با استانداردهای ایران صادر شد
گروهـی از محققـان یکـی از شـرکت های دانـش بنیـان 
تولیدی سـامانه های مبتنـی بر فرایند الکترولیـز برای تصفیه 
و گندزدایـی آب شـور دریـا عرضه کردند که بـرای تامین آب 
صنعتی، شـرب و مزارع پرورش آبزیان قابل اسـتفاده اسـت و 
ایـن محققان بـا اسـتانداردهای داخلی موفق به صـادرات این 

محصـول دانش بنیان شـدند.

بـه گـزارش ایسـنا، یکـی از شـرکت های دانـش بنیـان با 
اسـتفاده از دانـش و تخصص فنـاوران داخلـی در زمینه بومی 
سـازی سـامانه های گندزدایـی الکتروکلریناتـور آب شـور در 
کشـور مشـغول بـه تحقیق و توسـعه اسـت و در حـال حاضر 
به عنوان تنها شـرکت ایرانـی در جمع ۱۰ تولیدکننده مطرح 

الکتروکلریناتـور آب دریـا قرار گرفته اسـت.
سـامانه الکترولیـز آب دریـا )ژنراتـور تولیدکننـده مـاده 
گندزدای هیپوکلریت سـدیم یا آب ژاول( که توسـط محققان 
ایـن شـرکت بـا برنـد تجـاری APClor، طراحی و سـاخته 
شـده اسـت جهـت نصـب و بهره  بـرداری بـه کشـور امـارات 
جهـت اسـتفاده در تصفیـه و گندزدایـی آب مـزارع دریایـی 
پـرورش میگـو و ماهـی صـادر شـد و بـه گفتـه مدیـر عامل 
ایـن شـرکت، بـرای صـادرات این محصـول به کشـور چین و 

کشـورهای CIS مذاکراتـی در حـال انجـام اسـت.
طبــق آمارهــا،  حــدود ۴۷ درصــد ماهیــان و ســایر 
ــه مصــرف انســان  ــی کــه در ســطح جهــان ب موجــودات آب
می رســد، از طریــق صنایــع پــرورش ماهــی و میگــو فراهــم 
می شــود، بنابرایــن کیفیــت آب مهمتریــن عاملــی اســت که 
بــر ســالمت و عملکــرد ماهیــان در صنایع شــیالتی و پرورش 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــی و اس ــت. آگاه ــذار اس ــی اثرگ ماه
تصفیــه آب بــرای کنترل خــواص فیزیکی و شــیمیایی آن در 
صنایــع شــیالتی و پــرورش ماهــی می توانــد موجــب افزایش 
تولیــد، بهبــود کیفیــت ماهیــان، حفــظ محیط زیســت شــود.

در سـامانه طراحـی شـده توسـط ایـن محققـان آب دریا 
بـه عنـوان ورودی دریافت شـده و طی فرآینـد الکترولیز، ماده 
هیپوکلریـت سـدیم )آب ژاول( بـا غلظـت کلـر آزاد مناسـب 
بـرای گندزدایـی آب، تولید و تزریق می شـود تا بتوان شـرایط 
حسـاس آب را بـرای پـرورش میگـو و ماهی فراهم کـرد. این 
روش نویـن، اخیـرا در کشـورهای پیشـرو در صنعـت پرورش 
آبزیـان همچون کشـورهای شـیلی و اسـترالیا مورد اسـتفاده 

قـرار گرفته اسـت.
طراحــی و ســاخت تمامــی قطعــات و تجهیــزات بــه کار 
ــش  ــا کوش ــوده و ب ــی ب ــال ایران ــامانه کام ــن س ــه در ای رفت
ــه  ــرکت آتی ــوان ش ــان ج ــین و محقق ــی از مهندس جمع
پــردازان شــریف بــه مرحلــه تولید، بهــره بــرداری و صــادرات 
رســیده اســت. در طراحــی و ســاخت ایــن ســامانه از 

فناوری هــای نویــن و دانــش روز دنیــا اســتفاده شــده اســت 
کــه از جملــه آن می تــوان بــه آنــد بــا پوشــش نانوســاختار 

ــرد. ــاره ک ــد MMO( اش ــزی )آن ــوط اکســیدهای فل مخل
سـامانه های الکترولیـز آب، در صنایـع مختلفـی کاربـرد 
دارنـد که می تـوان به گندزدایی آب مورد نیاز شـرب شـهری 
و روسـتایی، گندزدایـی آب خنـک کاری و فرآیندی در صنایع 
نفـت و گاز، گندزدایـی آب توازن کشـتی اشـاره کـرد. به طور 
کلـی، ایـن فنـاوری جایگزیـن مناسـبی بـرای روش سـنتی 
اسـتفاده از گاز کلـر اسـت کـه گازی سـمی، قابـل اشـتعال و 

قابـل انفجار اسـت. 
مهـدی شـفیعی، مدیر عامل این شـرکت دانـش بنیان به 
ایسـنا گفـت: این شـرکت یکـی از شـرکت های دانـش بنیان 
تولیـدی نـوع ۱ معاونـت علمی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
اسـت و در زمینـه آندهـای پیشـرفته "کاتالیسـتی" فعالیـت 
داریـم. بر اسـاس پایه دانشـی که در این شـرکت وجـود دارد، 
سـعی کردیـم پکیج هـای کاربردی بـرای جامعـه و جهان آب 

عرضـه کند.
وی ادامــه داد: یکــی از محصوالتــی کــه تولیــد کردیــم 
ــج  ــویم، پکی ــادرات آن وارد ش ــه ص ــتیم در زمین و توانس
ــیالت،  ــوزه ش ــده آب در ح ــی کنن ــی و ضدعفون گندزدای
آب هــای کشــاورزی و صنعتــی اســت. ایــن  ســامانه 
عامــل اکســید کننــده و از بیــن برنــده میکروارگانیزم هــا، 
ــن  ــد و از ای ــی کن ــد م ــی را تولی ــا و جلبک های ویروس ه
ــد، از  ــل آب باش ــه در داخ ــی ک ــوع ویروس ــر ن ــق ه طری

ــرد. ــن می ب بی
شـفیعی بـا تاکیـد بـر اینکـه آندهـای ایـن سـامانه بـه 
صـورت یـک راکتـور عمل می کننـد، ادامـه داد: ایـن آندها از 
آب نمکـی دریـا، تولیـد کلـر می کنند. کلـری که بـه صورت 
آنالیـن توسـط این سـامانه تولیـد می شـود، وارد سـلول های 
و  میکروارگانیزم هـا  جلبک هـا،  ماننـد  میکروارگانیزم هایـی 

ویروس هـا شـده و از درون آنهـا را متالشـی می کنـد.
بـه گفتـه وی، ایـن سـامانه بـا اسـتفاده از نمـک آب دریا، 
جریـان الکتریسـته ای تولیـد می کنـد تـا مولکول هـای کلـر 
تولیـد شـود. ایـن کلـر وارد سـلول میکروارگانیـزم ها شـده و 

آنهـا را از بیـن می بـرد.
مدیـر عامـل ایـن شـرکت دانش بنیـان، تولید فنـاوری بر 
اسـاس آندهـا و کاتدهـا را از دیگـر دسـتاوردهای دانش بنیان 
ایـن شـرکت تولیدی نـام برد و گفت: با مقداری بهینه سـازی 
سـامانه فوق، سـامانه دیگری را پیاده سـازی کردیم که از آن 

برای تولید رادیکال آزاد هیدروکسـید اسـتفاده می شـود.

  وی تاکيـد کرد: این سـامانه در  تصفيه پسـاب 
دارد. کاربرد 

ایـن فعـال حوزه توسـعه فنـاوری در خصـوص تمرکز این 
تحقیقـات  بـر روی آب دریـا، توضیـح داد: یکـی از موضوعات 
اساسـی در توسـعه فنـاوری در کشـور و دنیـا، اسـتفاده از 
ظرفیت هـای طبیعـی و خـدادادی بـرای تحقیقـات و رفـع 
نیازمندی هـا اسـت. از ایـن رو در کشـورهای حاشـیه خلیـج 
فـارس بـه دلیل دسترسـی آنها به ایـن منابع آبی، می تـوان از 

ایـن منابـع بـرای رفـع نیازهـای صنعتی بهـره برد. 
وی اضافـه کـرد: بـر این اسـاس ما به این نتیجه رسـیدیم 
کـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس بـرای مـزارع پـرورش 
میگـو، حـوزه شـیالت و تامیـن آب هـای کشـاورزی نیازمند 
آب هـای عـاری از میکروب هسـتند و بهتر بود کـه از آب دریا 

بـرای رفع نیاز اسـتفاده شـود.
شـفیعی بـا تاکید بـر اینکه ایـن فنـاوری قبل از صـادرات 
بـه کشـور امـارات در حوزه هـای مختلـف صنعتـی کشـور 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: این فنـاوری 
در حوزه هـای نفـت و گاز و همچنین پتروشـیمی های مبین، 
مرواریـد، دماونـد و خـط انتقال آب خلیج فـارس به گلگهر در 

اشـل بـزرگ، کاربردی شـده اسـت.
مدیـر عامـل ایـن شـرکت دانـش بنیـان بـا اشـاره بـه 
کاربردهـای ایـن سـامانه ها در حوزه هـای نفت و پتروشـیمی، 
گفـت: پتروشـیمی ها برای خنـک کاری مبدل ها آب سـاحل 
را بـه داخـل مبدل هـا وارد می کننـد و اگر ایـن آب گندزدایی 
نشـود و میکروارگانیزم هـای آن از بیـن نـرود، جلبک هـا و 
عروس هـای دریایـی در مبدل ها و توربین ها رشـد می کنند و 
این امر موجب می شـود که مسـیر لوله خنک کاری مسـدود 
شـود، از ایـن رو آب بایـد گندزدایـی شـود تـا جلبک هـا در 
داخـل میدل ها رشـد نکنند؛ از ایـن رو سـامانه های گندزدای 

ایـن شـرکت در ایـن بخش صنعتـی کاربردی شـد.
وی بـه صـادرات ایـن محصـول دانـش بنیـان بـه امـارات 
اشـاره کرد و گفت: این سـامانه برای کاربرد در بخش شـیالت 
صادر شـده اسـت و اسـتفاده از آن باعث می شود که آب سالم 

باقـی بمانـد و میگوها و آبزیـان از بین نروند.
شـفیعی بـا تاکید بـر اینکه این سـامانه ها بـرای تولید آب 
بـرای شـرب، آب هـای صنعتـی و صنایـع و همچنیـن بـرای 
تامیـن آب سـالم مـزارع پـرورش آبزیـان کاربـرد دارد، اظهـار 
کرد:  سـامانه ای که صادر شـد، برای گندزدایی در آب شیرین 

کن هـا و شـیالت مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
بـه گفتـه وی، ایـن سـامانه بـرای گندزدایـی هر نـوع آبی 

قابل اسـتفاده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اسـتانداردهای اخـذ شـده بـرای ایـن 
محصـول دانش بنیان، گفت: این محصول اسـتاندارد شـرکت 
اسـتانداردهای  و  نفـت  وزارت   EP ،ایـران فاضـالب  و  آب 
شـرکت های گاز و شـیالت ایران را اخذ کرده و برای صادرات، 

همیـن اسـتانداردها کافـی بوده اسـت.
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هدف گذاری بانک صادرات برای افزایش اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان
رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از هــدف گــذاری 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــای ۱۰ ه ــرای اعط ــدوق ب ــن صن ای
ــق  ــاور از طری ــان و فن ــه شــرکت های دانش بنی تســهیالت ب

منابــع سیســتم بانکــی خبــر داد.
ــدار  ــدت در دی ــی وح ــر عل ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ب
بــر  صــادرات  بانــک  مدیرعامــل  صیــدی،  حجت الــه 
ــزار  ــای ۱۰ ه ــرای اعط ــوآوری ب ــدوق ن ــذاری صن هدف گ
میلیــارد تومــان تســهیالت از طریــق سیســتم بانکــی کشــور 
بــه اکوسیســتم نــوآوری کشــور خبــر داد و گفــت: عملکــرد 
صنــدوق در ســال ۹۸ در اســتفاده از ظرفیــت شــبکه 
ــود  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــزان ۳ ه ــه می ــور ب ــی کش بانک
ــه ۵ هــزار میلیــارد تومــان  کــه ایــن میــزان در ســال ۹۹ ب
رســید و بــرای تامیــن منابــع مالــی از سیســتم بانکــی بــرای 
ــه ۱۰  ــک ب ــز نزدی ــال ۱۴۰۰ نی ــوآوری در س ــتم ن اکوسیس

هــزار میلیــارد تومــان هدف گــذاری کرده ایــم.
وی در مــورد تامیــن منابــع مالــی اکوسیســتم نــوآوری، 
ادامــه داد: مطابــق بــا تبصــره ۱۶ برنامــه بودجه ســال جاری، 
دولــت هــزار میلیــارد تومــان بــرای تامیــن مالی شــرکت های 
دانش بنیــان بــرای صنــدوق نــوآوری بودجــه اختصــاص داده 
اســت کــه در چنــد مــاه آینــده بــه منابــع مــا اضافــه خواهــد 
شــد. اولیــن جایــی کــه گشــایش اتفــاق بیفتــد، صنــدوق 

نــوآوری و شــکوفایی خواهــد بــود.
رییــس صنــدوق نــوآوری  شــکوفایی در مــورد عملکــرد 
ــک صــادرات  ــرد: بان ــران، خاطرنشــان ک ــک صــادرات ای بان
در مجمــوع بــه ۱۱۰ شــرکت  دانــش بنیــان خدمــات ارائــه 
کــرده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه کشــور دارای نزدیــک 
بــه ۶ هــزار شــرکت  دانــش بنیــان اســت. بنابرایــن جامعــه 
ــه ســمت بانــک  مخاطــب بزرگــی وجــود دارد کــه هنــوز ب
ــک صــادرات ســهم  ــم بان ــد و انتظــار داری صــادرات نرفته ان
خــود را در ایــن حمایــت هــا افزایــش دهــد. البتــه الزم بــه 
ذکــر اســت کــه خــوش حســابی حــوزه دانــش بنیان بســیار 
قابــل توجــه اســت. حتــی آمادگــی داریــم بــرای پرونده هایی 
ــانی از  ــته اند، در صــورت اطالع رس ــدم پرداخــت داش ــه ع ک
طــرف بانــک وارد عمــل شــویم تــا معوقاتشــان را به ســرعت 
پرداخــت کننــد. البتــه بنــا بــر گزارش هــا، میــزان معوقــات 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه بانــک صــادرات صفــر اســت.

ــه افزایــش اختیــارات دفتــر  وحــدت در ادامــه نســبت ب
نــوآوری بانــک صــادرات کــه در صنــدوق نوآوری و شــکوفایی 
مســتقر اســت، تاکید کــرد و گفــت: اختیــارات دفتر نــوآوری 
را بــه هــر شــیوه ای کــه بانــک در نظــر دارد، بیشــتر کنیــد و 

امتیــاز و اعتبــار بدهید.
رئیــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی ادامــه داد: بــه جای 
اینکــه تعــداد زیــادی پرونــده منفرد بــرای اعطای تســهیالت 
ــراه اول،  ــرکت هم ــا ش ــی ب ــیم، تفاهمنامه های ــته باش داش
شــرکت ملــی نفــت و ایــران خــودرو امضــا کردیــم و در ایــن 
مجموعه هــا اعتبــار پولــی بــرای خریــد محصــوالت شــرکت 
دانــش بنیــان در نظــر گرفتیــم؛ ایــن شــیوه کمــک می کنــد 
ــان  ــش بنی ــا دان ــط ب ــوزه مرتب ــان ح ــی در هم ــا نقدینگ ت

صــرف شــود.
ــت ۳۰۰  ــرای پرداخ ــادرات ب ــک ص ــی بان ــالم آمادگ اع

ــهیالت ــان تس ــارد توم میلی
ــل  ــدی، مدیرعام ــه صی ــدار، حجت ال ــن دی ــه ای در ادام
بانــک صــادرات نیــز نســبت بــه آمادگــی ایــن بانــک بــرای 
پرداخــت ۳۰۰ میلیــارد تومــان تســهیالت بــه شــرکت های 
دانــش بنیــان در ســال جــاری اعــالم آمادگــی کــرد و گفــت: 
در مــورد تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال جــاری مشــکلی 
نمی بینیــم و فقــط بایــد راهــکار اجرایــی آن مشــخص شــود. 
هرگونــه اعتبــار و تســهیالتی کــه از منابــع صنــدوق نــوآوری 
و شــکوفایی نــزد بانــک صــادرات موجــود اســت را می توانیــم 

ــارد تومــان تســهیالت  پرداخــت کنیــم. حداقــل ۳۰۰ میلی
پیشــنهادی صنــدوق نــوآوری را نیــز تامیــن خواهیــم کــرد. 
وی افـزود: بانک صادرات از طریق سـپرده صندوق نوآوری 
و حـوزه دانـش بنیـان بـه منابـع پایـدار رسـیده و همچنـان 
صنـدوق را همراهـی خواهـد کـرد. همچنیـن بـر اسـاس 
برنامه هـای بانـک صـادرات، نیـم درصـد از منابع تسـهیالتی 

بانـک بـه حـوزه دانـش بنیـان اختصـاص خواهد داشـت.

برنامه هــای  مــورد  در  صــادرات  بانــک  مدیرعامــل 
تســهیالتی ایــن بانــک در ســال جــاری نیــز گفــت: نزدیــک 
بــه ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومــان حجــم تســهیالت در ســال 
گذشــته بــود کــه ایــن رقــم در ســال جــاری بــه ۲۸۰ هــزار 
ــک  ــاص ی ــاس اختص ــر اس ــد و ب ــان می رس ــارد توم میلی
درصــد از حجــم تســهیالت بــه ســمت حــوزه دانــش بنیان، 
مبلــغ ۲۸۰۰ میلیــارد آن بــه حــوزه دانــش بنیــان اختصاص 
خواهــد یافــت، زیــرا از نظــر بانــک صــادرات آینــده کشــور 
ــور  ــرای کش ــاص دارد و ب ــان اختص ــش بنی ــوزه دان ــه ح ب
ــه تســهیالت  ــی ارائ ــد. از طرف ــاد می کن ــزوده ایج ارزش اف
ــی  ــا بازاریاب ــرای م ــی ب ــه نوع ــان ب ــش بنی ــوزه دان ــه ح ب
ــه  ــا ب ــد از اعطــای تســهیالت آنه محســوب می شــود و بع

ــل می شــوند.  ــا تبدی مشــتریان دائمــی م
صیــدی همچنیــن بــر کاهــش زمــان ارائــه تســهیالت 
ــان  ــت: زم ــرد و گف ــد ک ــده تاکی ــکیل پرون ــان تش از زم
ــه ۳۰  ــتانی را ب ــرکت های شهرس ــه ش ــهیالت ب ــه تس ارائ
روز کاهــش می دهیــم و تــالش می کنیــم تــا زمــان 
ــان  ــن زم ــول شــود. همچنی ــا معق ــه پرونده ه رســیدگی ب
ارائــه تســهیالت در تهــران ۱۶۸ ســاعت یعنــی یــک هفتــه 
اســت، امــا ایــن بــرای زمانــی اســت کــه پرونده هــا مشــکل 
ــه  ــی ک ــش بنیان های ــا از دان ــند. م ــته باش ــدارک نداش م
ــم  ــود نمی خواهی ــوند، س ــهیالت می ش ــن تس ــمول ای مش
ــه  ــرای ارائ ــده را ب ــه ۲۵ پرون ــا ماهان ــم ت ــالش می کنی و ت

ــم. تســهیالت پوشــش دهی
ــاری،  ــه ذوالفق ــر روح ال ــز دکت ــدار نی ــن دی ــه ای در ادام
معــاون تســهیالت و تجاری ســازی صنــدوق نــوآوری و 
ــه  ــادرات در ارائ ــک ص ــرد بان ــی از عملک ــکوفایی گزارش ش
ــرد و  ــه ک ــور ارائ ــوآوری کش ــتم ن ــه اکوسیس ــهیالت ب تس
ــوآوری در  ــدوق ن ــه صن گفــت: در حــال حاضــر منابعــی ک
بانــک دارد، ۴۷۵ میلیــارد تومــان اســت. در ســال ۹۹ نزدیک 

بــه ۶۵۰ میلیــارد تومــان مجمــوع تســهیالت و ۳۰۰ میلیارد 
ــادرات  ــک ص ــه بان ــود ک ــی ب ــم ضمانت نامه های ــان ه توم
ــه بانــک  ــه کــرد. در مجمــوع ۱۱۰ شــرکت توانســتند ب ارائ
ــن  ــع بهره منــد شــوند. ای ــد و از مناب ــد بخورن صــادرات پیون
در حالــی اســت حــدود ۶ هــزار شــرکت دانش بنیــان داریــم 
ــود  ــی وج ــت باالی ــد ظرفی ــان می ده ــئله نش ــن مس و ای
ــه  ــد؛ ب ــش یاب ــد افزای ــرکت های بهره من ــداد ش ــا تع دارد ت

عبــارت دیگــر ضریــب تعــداد شــرکت هایی کــه بــا بانــک کار 
ــود.  ــتر ش ــد بیش ــای کار دارد و بای ــد، ج می کنن

ــات  ــم خدم ــور می توانی ــد مح ــه داد: در چن وی ادام
ــوع بخشــی  ــود بخشــیم؛ یکــی تن ــک صــادرات را بهب بان
ــه  ــوآوری اســت؛ ب ــدوق ن ــک و صن ــن بان ــات بی ــه خدم ب
عنــوان مثــال مــا یــک ســرویس فــروش اقســاطی داریــم 
ــام  ــم انج ــک ه ــران بان ــا مدی ــه آن ب ــرات اولی ــه مذاک ک
ــادرات  ــک ص ــرویس را در بان ــن س ــم ای ــده و می توانی ش
فعــال کنیــم. همچنیــن می توانیــم از بحــث LC و طــرح 
ــتفاده  ــود دارد، اس ــادرات وج ــک ص ــه در بان ــی ک طراوت

ــم. ــری کنی حداکث
ذوالفقــاری بــر طوالنــی بــودن زمــان اخــذ تســهیالت 
در بانــک صــادرات تاکیــد کــرد و گفــت: فرآینــدی 
کــه شــرکت ها در مجموعــه بانــک طــی می کننــد، 
ــد  ــا می توان ــا گذشــته نیســت؛ ام ــل مقایســه ب ــه قاب البت
ــم  ــاس می توانی ــن اس ــر ای ــد، ب ــری باش ــد چابک ت فرآین
چک لیســت مــدارک مــورد نیــاز بــرای دریافــت تســهیالت 
ــد اعطــای  ــا فرآین ــم ت ــرار دهی ــار شــرکت ها ق را در اختی
ــر  ــال حاض ــرد. در ح ــتری بگی ــرعت بیش ــهیالت س تس
زمــان اخــذ تســهیالت بانــک صــادرات نزدیــک بــه ۲ مــاه 

اســت. 
ــهیالت و  ــاون تس ــوآوری، مع ــدوق ن ــل از صن ــه نق ب
ــه  ــوآوری و شــکوفایی در پایــان ب تجاری ســازی صنــدوق ن
ــوآوری بانــک صــادرات  افزایــش فعالیــت و اعتبــار دفتــر ن
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: تقویــت نقــش دفتــر حمایــت از 
نــوآوری می توانــد پلــی بیــن بانــک، شــرکت ها و صنــدوق 
نــوآوری شــود و روابــط را تقویــت کنــد؛ بــه همیــن منظــور 
بایــد ایــن دفتــر، ســاختار باثباتــی در ســاختار بانــک پیــدا 
ــه تســهیالت و  ــان ارائ ــه کاهــش زم ــد ب کنــد کــه می توان

خدمــات بــه زیــر یــک مــاه کمــک کنــد.
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گزارش ویژه ...

جنس را با روی خوش دست مشتری بدهید
وقتی به پاساژهای انبوه و چراغانی شبانه اش که هر 
کسی را مست خرید می کند، می نگرم با خود فکر می کنم 
این همه مغازه و فروشنده با اجناس مشابه یکی در بازار طال 
یکی پارچه و یکی بلور و ... چگونه امرار معاش می کنند و در 

این بازار مکاره ۷۰ رنگ از رقابت باز نمی مانند؟

نوشت:  ادامه  در  »جوان«  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 
مغازه های تکی و سوت و کور شهر من را به گذشته می برد 
و درست وقتی که می خواهم خاطرات خرید را در ذهنم به 
یاد آورم صدای بلند فروشنده مرا به خود می آورد. زنی که 
به شدت عصبانی است و چانه اش از حرص می لرزد و این 
خانم جوان می شود اولین سوژه گزارشم. موضوع گزارش 

اخالق کاسبی است.

 اخالق فروشنده مشتری را جذب می کند
- ستایش اخطاری / ۲۹ ساله / خانه دار

االن اوضاع خرید فرق کرده و قدرت خرید مردم پایین 
آمده است. من دو تا بچه دارم و برای اینکه هردویشان را 
تأمین کنم مجبورم صد جا قیمت بگیرم. برای من که با 
حقوق کارگری همسرم زندگی چهار نفره را می چرخانیم، 
هزار تومان هم مهم است. به همین دلیل وقتی قصد خرید 
لباس یا لوازم دیگری دارم توی مغازه می روم و جنس ها و 
قیمت ها را مقایسه و سپس بهترین گزینه را انتخاب می کنم، 
ولی فروشنده این مغازه بداخالق بود و رفتار درستی با 
مشتری نداشت. به نظرم او خودش صاحب مغازه نبود و 
فقط یک فروشنده عصبانی بود که فروش صاحبکارش هم 
خیلی برایش اهمیتی نداشت. او وقتی چند بار لباسی را 
برایم باز کرد و من نپسندیدم آن ها را از جلوی من جمع 
کرد و با عصبانیت گفت: خانم شما خریدار نیستی بی خود 
وقت من و خودت را نگیر. این رفتار توهین آمیز است و 
خریدار را دلزده می کند. او نمی داند که دود این بدخلقی 
در چشم خودش می رود و کم کم مشتری هایش را از دست 
می دهد. االن قیمت ها همه جا بیداد می کند، ولی باز هم 
بعضی مغازه ها آنقدر سرشان شلوغ است که برای خرید یک 
جنس باید کمی منتظر بمانی. چنین مغازه ای جنس هایش 
را از کره مریخ نیاورده جنسش هم از ابریشم نیست، ولی 
چیزی که مشتری را جذب می کند اخالق و روی خوب 
فروشنده است. وقتی وارد بعضی مغازه ها می شوی یک جور 
انرژی مثبت ما را جذب می کند و ما ناخودگاه میان ده ها 

مغازه وارد آن یکی می شویم.

 آنان باید اصول مشتری مداری را یاد بگيرند

- بیتا کامیابی / ۳۷ ساله / کارمند
اخالق فروشنده برایم بسیار مهم است و اگر قرار باشد 
هم پول بدهم و هم بی احترامی ببینم، ترجیح می دهم 
گاهی کالم شیرین  ولی  کنم،  ترک  را  مغازه  بالفاصله 
فروشنده و نوع تبلیغش من را به مغازه می کشاند. اصالً قصد 
خرید نداشته ام، ولی وقتی بیرون می آیم کلی خرید کرده ام 
و بقیه را هم تشویق می کنم از آنجا خرید کنند. این روزها 
هر محصولی یک صنف به خصوصی دارد و قیمت ها تقریباً 
مشابه است. چیزی که فروش را تعیین می کند نحوه تعامل 
با خریدار است. فروشنده ها باید یادشان باشد که همیشه 
حق با مشتری است و تا زمانی که در مغازه آن ها حضور 
دارند، مهمان هستند و باید اکرام شوند. یک بار وارد پاساژ 
مانتوفروشی شدم. اتاق های پرو شلوغ بود و من در حالی که 
مانتوی مورد نظرم را در دست داشتم، منتظر خالی شدن 
یکی از اتاق ها بودم که صحنه ای توجهم را جلب کرد. زنی 
جوان بی تاب و پریشان، ولی با لباسی آراسته وارد فروشگاه 
شد و بالفاصله روی پله ها نشست. نفسش باال نمی آمد. 
معلوم بود کودک شیرخواره اش حسابی او را کالفه کرده 
است. شالش را تا روی سینه اش پیش کشید و پشت به 
جمعیت شروع کرد به شیر دادن نوزادش. فروشنده جوان 
از دیدنش عصبانی شد و سمت زن رفت و با فریاد از او 
خواست که از جلوی راه مشتری هایش کنار برود و مانع 
کسب وکارش نشود. رفتارش بسیار توهین آمیز بود و زن با 
چشمی گریان مغازه را ترک کرد، ولی من هم آنجا نماندم 
و با حرص مغازه را ترک کردم. چند نفر دیگر هم مثل من 
بالفاصله از مغازه بیرون آمدند و از خرید منصرف شدند. به 
نظر من بعضی فروشنده ها را باید با خرید نکردن تحریم 
کنیم تا قبل از شروع هر کسب و کاری راه و رسمش را یاد 
بگیرند و با مردم مثل برده رفتار نکنند. قرار نیست هرکس 
هر وقت اراده کرد، سرمایه اش را در یک چاردیواری به نام 
مغازه بریزد و بدون اینکه اصول مشتری مداری را بداند، فکر 
کسب درآمد باشد. آن ها باید اول دوره های الزم را ببینند و 

راه و چاه را بیاموزند.

 بعضی ها آداب و اعصاب کاسبی ندارند
- حسین خالقی / ۴۵ ساله / کاسب

این روزها فروشنده های جوان اعصاب کاسبی ندارند. 
از  یکی  دارد.  سرگرمی  حکم  برایشان  اغلب  کاسبی 
همسایه های محل کارم مرد جوانی است که مشتری زیادی 
ندارد، ولی تا دلت بخواهد دوست و آشنا دارد و هر بار یک 
یا چند پسر جوان در مغازه اش هستند و با هم گپ می زنند. 
شما خودتان را بگذارید جای خانمی که می خواهد وارد این 
محیط شود؟ آیا معذب نمی شود؟ ترجیح می دهد جایی 
برود که خلوت تر باشد و فروشنده وقت و حوصله کافی 
برای جواب دادن به سؤاالتش را داشته باشد. یا اگر بخواهد 
لباسی را پرو کند، کسی مزاحم او نباشد. برخی جوان ها 
آداب کاسبی را نمی دانند و برخوردشان با مشتری های 
جوان مناسب نیست. آن ها قصدشان سرگرمی است. شاید 
مجبورند با یک کسب وکار جدید وام بگیرند. آن ها به کاری 
که می کنند عالقه ای ندارند و وقتی گوشی بازی و غذاهای 
دورهمی و عکس های سلفی با مغازه شان تکراری شد، کار 

هم دلشان را می زند. خیلی از جوان ها دل به کار نمی دهند. 
کم تحملند و بالفاصله تغییر کار می دهند. اگر یک لباس 
نوزادی ماه اول فروش نداشت، دلسرد می شوند و مغازه را 
جمع می کنند. قدیم در بازار یک مغازه سال ها کار می کرد 
و مشتری ها می دانستند کجا رجوع کنند، ولی حاال اگر 
غریبه ای وارد بازار شود، هر بار یک مغازه با کاربری جدید 
می بیند که این خوب نیست. کاسبی و مغازه داری شش ماه 
خاک خوری دارد و کسی که وارد این کار می شود، باید تا 
شش ماه پیه کسادی را به تن بمالد و وقت و انرژی اش را 

برای شش ماه دوم بگذارد.

 بدون بخل کاسبی کنيد
- جمال اکرمی / ۶۵ ساله / قصاب قدیمی محل

من از کهنه کارهای بازارگوشت هستم و نزدیک ۴۰ سال 
است خود و پدرم در محل قصابی داریم. راز مشتری داری 
اخالق خوش است. دنیا پیشرفت کرده و کسب وکارها هم 
رونق گرفته اند. اگر من قرار است با سوپرگوشت های جوان 
رقابت کنم، باید به اصول مشتری مداری پایبند باشم. باید 
مشتری را درک کنم. االن که جیب مردم خالی است، 
حاال که زنان و مردان زیادی با حسرت از مقابل قصابی رد 
می شوند، هنر این نیست که مغازه های شیک با دیوارپوش ها 
و قاب های زیبا تزیینش کنیم. درست است که رنگ ها و 
تمیزی محیط روی جذب مشتری اثر دارد، ولی نه به اندازه 
روش خوش. فروشنده خوب مردم را درک می کند. گاهی 
از سود زیادش به نفع آن ها می گذرد. او می گوید من یک 
دفترچه اقساط مخصوص مشتری دارم، برای آن هایی که 
توان خرید ندارند. می آیند گوشت قسطی می خرند. گاهی 
فقط ۱۰۰ گرم می خرند. گاهی آنقدر در مغازه می مانند تا 
همه مشتری ها بروند و آن ها با صدای ضعیف و شرمگین 
بگویند کمی آشغال گوشت بهشان بدهیم. اینجاست که 
وجدان آدم به درد می آید. نمی توانی بغض و شرمندگی 
را در چشمش ببینی. به او گوشت میدهی و اسمش را در 
بدهکارها می نویسی. هر چند می دانی به این زودی ها پولی 
دستت را نمی گیرد. کاسب های قدیمی برای خودشان مرام 
و معرفتی داشتند. مثالً برای نذری های محرم کمتر سود 
روی جنس می کشیدند و با همین کار در امر خیر شریک 
می شدند. کاسب قدیم اگر جنسی در انبار داشته باشد به 
قیمتی که خریده دست مشتری می دهد. نه اینکه یک شبه 
شکر دو برابر شود و او فکر پرکردن جیبش باشد. کاسب 
خوب عدالت را در نظر می گیرد و رضایت خدا را سرلوحه 
قرار می دهد. او میزان جنس را کم و زیاد نمی کند. توی 
ترازو دست نمی برد یا اگر مشتری گوشت خالص خواست 
آشغال های گوشت را ته چرخ نمی ریزد. اگر توانستی عالوه 
بر سود خودت به مشتری هم فکر کنی، او را هم درک 
کنی و جیب او را جیب خودت بدانی آن وقت جنس های 
بنجل مغازه ات را آب نمی کنی و برای جنس های بی کیفیت 
چرب زبانی و دروغ و قسم خوردن به کار نمی بری. اگر 
اخالقت خوش و روزی ات حالل باشد، هر روز کسب و 
کارت پر رونق تر می شود و اگر ده ها فروشگاه و هاپیر هم 
کنار مغازه ات سبز شوند باز هم نمی توانند نان تو را آجر 

کنند. پس بدون بخل کاسبی کنید.
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ماجرای بدهی بانک مرکزی به دولت
ــریح  ــن تش ــه ضم ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــت  ــن وضعی ــت، آخری ــه دول ــزی ب ــک مرک ــی بان بده
ــالم  ــتگان را اع ــوق بازنشس ــازی حق ــان س ــه همس الیح

ــرد. ک
 محمدباقــر نوبخــت در گفت وگویــی کــه در کالب 
هــاوس برگــزار شــد، درمــورد بودجــه ریــزی بــر مبنــای 
ــزی در  ــه ری ــت بودج ــه مثب ــح داد: نکت ــرد توضی عملک
دســتگاه های  بودجــه   ۱۳۹۹ تــا   ۱۳۹۲ ســال های 
اجرایــی بــر مبنــای عملکــرد بــود کــه در پیوســت شــماره 

ــز ذکــر شــده اســت. ــون نی چهــار قان
ــه  ــد ب ــتگاه ها دارن ــه دس ــی ک ــه داد: خدمات وی ادام
ــرای فعالیت هــا قیمــت تمــام  ــل شــده و ب فعالیــت تبدی
شــده تعییــن و بررســی کردیــم و بــه مجلــس ارائــه شــد.

 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: در روش 
ــورد  ــداف م ــد اه ــرد بای ــای عملک ــر مبن ــزی ب بودجه ری
ــه  ــود. البت ــت ش ــول پرداخ ــد پ ــا و بع ــز احص ــر نی نظ
بخــش بزرگــی از بودجــه بــه پرداخــت حقــوق و دســتمزد 
ــب  ــرد متناس ــتگاه عملک ــه دس ــه چ ــاص دارد ک اختص
داشــته باشــد چــه نداشــته باشــد، بایــد پرداخــت شــود.

نوبخــت در ادامــه در مــورد جزییــات یارانه هــای پیــدا 
ــالح  ــه در اص ــوری ک ــن مح ــح داد: اولی ــان توضی و پنه
ســاختار بودجــه تعییــن شــد، شناســایی همــه یارانه هــای 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ۱۳۰۰ ه ــود ک ــان ب ــدا و پنه پی
احصــا کردیــم و بــه شــورای عالــی اقتصــاد هــم میــزان 
مالیاتــی کــه بــه دلیــل معافیــت دچــار کمبــود می شــود 

نیــز ارائــه شــد.
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــدود ۵۰ ه ــه داد: ح وی ادام
ــتند از  ــاف هس ــی مع ــورت قانون ــه ص ــه ب ــا ک مالیات ه

ــد. ــتفاده می کنن ــاز اس ــن امتی ای

شــدن  دائمــی  وضعيــت  آخریــن   
بازنشســتگان حقــوق  همسان ســازی 

ــورد  ــه درم ــه و بودجــه در ادام رئیــس ســازمان برنام
ــوق  ــازی حق ــی شــدن همسان س ــت دائم ــن  وضعی آخری
بازنشســتگان توضیــح داد: ایــن الیحــه در ســازمان 
برنامــه و بودجــه درحــال نهایــی شــدن اســت و احتمــاال 
ــه  ــده ب ــه آین ــل هفت ــا اوای ــا نهایت ــاری ی ــه ج در هفت
ــام کار  ــل از اتم ــود قب ــالش می ش ــی رود و ت ــت م دول
ــم. ــل بگیری ــون از مجلــس تحوی ــه صــورت قان ــت، ب دول

 ماجرای بدهی بانک مرکزی به دولت
نوبخــت در پاســخ بــه ســوال ایســنا درمــورد ماجــرای 
ــل  ــم قاب ــت: رق ــت گف ــه دول ــزی ب ــک مرک ــی بان بده
توجهــی از درآمدهــای مــورد نیــاز مخصوصــا بــرای 
هدفمندســازی یارانه هــا از محــل صــادرات فراورده هــای 

نفتــی حاصــل می شــود.
وی ادامــه داد: شــرکت نفــت اعــالم می کنــد کــه 
چقــدر ارز ناشــی از صــادرات فراورده هــای نفتــی بــه 
حســاب بانــک مرکــزی واریــز شــده اســت و بانــک 
مرکــزی بایــد آن را تســعیر بــه ریــال کــرده و بــه حســاب 
خزانــه واریــز کنــد امــا بــه دلیــل شــرایط تحریــم، بانــک 
ــدارد. البتــه اگــر  ــه حســاب خــود دسترســی ن مرکــزی ب
تــالش نشــود بیــن مــا و دکتــر همتــی اختالفــی ایجــاد 
ــل  ــی از مح ــل توجه ــم قاب ــه رق ــم ک ــد بگوی ــود؛ بای ش
ــی حاصــل می شــود  ــای نفت ــروش و صــادرات فراورده ه ف
ــک  ــاب بان ــه حس ــا و ... ب ــت یارانه ه ــرای پرداخ ــه ب ک
ــی و  ــر همت ــه دکت ــکلی ک ــود. مش ــز می ش ــزی واری مرک
ــد ایــن اســت کــه موفــق نمی شــوند  بانــک مرکــزی دارن

ایــن رقــم را تبدیــل بــه ریــال کننــد. نــه اینکــه نخواهنــد؛ 
ولــی نمی تواننــد کــه طلــب ۱.۲ میلیــارد دالری دولــت را 
بــه صــورت ریــال بدهنــد؛ چــون معتقدنــد ایــن موضــوع 

ــرد. ــاال می ب ــورم را ب ــی و ت ــه پول پای
ــم  ــد رق ــن بای ــد واکس ــرای خری ــزود: ب ــت اف نوبخ
ــم  ــن بودی ــال ای ــد و دنب ــت میش ــی پرداخ ــل توجه قاب
ــه  ــت ب ــه دول ــارد دالر تســعیر شــود. اینک ــه ۱.۲ میلی ک
بانــک مرکــزی بدهــکار اســت، بــی اســاس بــوده و آقــای 

ــد. ــد می کن ــوع را تایی ــن موض ــم ای ــی ه همت
وی ادامــه داد: مجلــس در تبصــره پنــج قانونــی 
تصویــب کــرد کــه بــر اســاس آن افــرادی کــه بــه بانــک 
بدهــی و از دولــت طلــب دارنــد، دولــت بدهــی آن هــا را 
ــن  ــک بدهــکار شــود. ای ــه بان ــک تقبــل کنــد و ب ــه بان ب
اقــدام در ســال ۱۳۹۸ هــم انجــام شــد و در ردیــف 
ــک  ــت و از بان ــت نشس ــزی از دول ــک مرک ــات بان مطالب

ــم. ــتقراض نکردی ــزی اس مرک
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
دولــت از بانــک مرکــزی طلــب کار اســت، گفــت: امــا ایــن 
ــتنکاف  ــزی اس ــک مرک ــه بان ــن نیســت ک ــی ای ــه معن ب

ــدارد. ــت ن ــی پرداخ ــا توانای ــد ام می کن

 سهم نفت از بودجه
ــی  ــای نفت ــت و فراورده ه ــهم نف ــورد س ــت درم نوبخ
ــت و  ــهم نف ــال ۱۳۹۹ س ــح داد: در س ــه توضی از بودج
ــت و  ــهم نف ــد و س ــدود ۶درص ــی ح ــای نفت فراورده ه
ــد ارزی از ۱۰۰  ــزان درام ــود و می ــد ب ــات دو درص میعان
میلیــارد دالر بــه چنــد میلیــارد دالر تقلبــل پیــدا کــرد.

ــوق  ــرای حق ــزی ب ــک مرک ــتقراض از بان  اس
ــت ــض اس ــذب مح ــلح ک ــای مس نيروه

می شــود  گفتــه  اینکــه  درمــورد  ادامــه  در  وی 
دولــت بــرای حقــوق نیروهــای مســلح از بانــک مرکــزی 
اســتقراض کــرده اســت، توضیــح داد: ایــن حــرف کــذب 
ــدوق  ــلح از صن ــای مس ــری نیروه ــت. کس ــض اس مح
توســعه دو میلیــارد یــورو اســت کــه کم تــر از ۴۰ درصــد 

ــد. ــت کردن آن را دریاف

داخلــی  بحــث  بودجــه  در  دســتکاری   
مجلــس اســت

ــورد  ــه درم ــه و بودجــه در ادام رئیــس ســازمان برنام
ــتکاری  ــه را دس ــس بودج ــود مجل ــه می ش ــه گفت اینک
کــرده اســت، گفــت: رابطــه ســازمان بــا بودجــه از 
۲۹اســفند قطــع شــد و تنهــا بخــش متفــاوت بخشــی از 
جــداول بــود کــه اواســط فروردیــن بــه دولــت ابــالغ امــا 
رد شــد و دوبــاره توســط رئیــس قــوه مقننــه بــه رئیــس 
ــا  ــرد ی ــر ک ــام تغیی ــه ارق ــا اینک ــد. ام ــالغ ش ــور اب جمه

ــس اســت. ــی مجل ــر، بحــث داخل خی

 جزیيات تامين مالی دولت از بورس
نوبخــت در ادامــه بــا بیــان اینکــه دولــت از بــورس بــه 
ــازار اســیب وارد نشــود، تامیــن  ــه ایــن ب شــیوه ای کــه ب
ــازار  ــا ب ــه دو روش ب ــت ب ــح داد: دول ــرد، توضی ــی ک مال
ســرمایه در ارتبــاط اســت. نخســت انتشــار اوراق بــود کــه  

ــوده اســت. دولــت همیشــه متعهــد ب
وی ادامــه داد: رابطــه دیگــر زمانــی بــود کــه شــاخص 
بــورس بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرد و در آن زمــان همه 
ــرای گرفتــن  ــد ب ــت پیشــنهاد کردن ــه دول متخصصــان ب
التهــاب بــازار، ســهام خــود را در بــازار عرضــه کنــد کــه 

ــان عرضــه  ــارد توم ــزار میلی ــکار انجــام شــد و ۳۴ ه این
کــرد تــا جلــوی رشــد ســریع شــاخص گرفتــه شــود.

ــد  ــوری کاندی ــت جمه ــرای ریاس ــا ب  مطلق
م نمی شــو

معــاون رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســوالی کــه بــه 
احتمــاال کاندیداتــوری وی اشــاره داشــت، گفــت: مطلقــا 
کاندیــدا نمی شــوم و بــرای بازگشــت بــه دانشــگاه 
هــم  را  تحصیلــی ام  برنامــه  و  می کنــم  روزشــماری 

ــرده ام. ــن ک تدوی

 کجای بودجه زمين سوخته است؟
ــه اینکــه دولــت فعلــی  نوبخــت در ادامــه در پاســخ ب
زمیــن ســوخته را تحویــل دولــت بعــدی می دهــد، گفــت: 
ــا  ــم ی ــی اســت کــه ایجــاد کرده ای ــا منظــور زیربناهای آی
یــا  ســاخته ایم؟  کــه  اســت  نیروگاه هایــی  و  آزادراه  
ــط رئیــس جمهــور  ــر هفتــه توس ــه ه ــی ک پروژه های
رونمایــی می شــود زمیــن ســوخته اســت؟ همــوار کــردن 
ــم  ــرایط تحری ــتگان در ش ــد و بازنشس ــی کارمن نارضایت
ــی  ــای عمران ــاح طرح ه ــا افتت ــت ی ــوخته اس ــن س زمی
ــن  ــا را زمی ــرد م ــر می ک ــمن فک ــه دش ــرایطی ک در ش

ــت؟! ــوخته اس ــن س ــد زمی می زن

ــرف  ــت، مص ــش قيم ــوان از راه افزای  نمی ت
ــرد ــرل ک ــرژی را کنت ان

وی درمــورد کنتــرل مصــرف انــرژی گفــت: ظرفیــت 
اقتصــادی کشــور ایــن نیســت کــه از راه اصــالح قیمــت 
انــرژی مصــرف را کنتــرل کنیــم. در دو ســال گذشــته بــا 
حــذف بخشــی از یارانــه بنزیــن قصــد داشــتیم مصــرف را 
اصــالح کنیــم کــه شــاهد ناشــکیبایی اجتماعــی بودیــم 

کــه باعــث شــد اصــالح متوقــف شــود.

در جریــان  بودجــه  و  برنامــه   ســازمان 
ــود؟ ــه ب ــه بودج ــداول الیح ــام ج ــرات ارق تغيي

ــه ایــن ســوال کــه  ایــا ســازمان  نوبخــت در پاســخ ب
ــود یــا خیــر توضیــح داد:  در جریــان تغییــرات بودجــه ب
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ بالــغ بــر ۸۵۴ هــزار میلیــارد 
ــارد  ــش از ۱۲۰۰ میلی ــه بی ــس آن را ب ــه مجل ــود ک ب
افزایــش داد؛ مبالغــی کــه در مجلــس افــزوده شــد را در 
ــتگاهها  ــی دس ــه برخ ــد؛ ب ــف افزودن ــای مختل ردیف ه
بیشــتر و بــه برخــی کمتــر. ۱۰۰ صفحــه مجموعــه ایــن 
ــه  ــد. در اینک ــالغ ش ــت اب ــه دول ــه ب ــت ک ــرات اس تغیی
ــی  ــد دخالت ــر دادن ــا کمت ــتر ی ــتگاهی بیش ــه دس ــه چ ب
نداشــتیم و هرچــه را کــه بــه دولــت ابــالغ شــده اســت، 

ــم. ــی کنی ــی م اجرای
همچنیــن حمیــد پورمحمــدی معــاون اقتصــادی 
ســازمان برنامــه و بودجــه در ایــن مــورد گفــت: مجلــس 
ــات رئیســه  ــه هی ــود، ب ــی خ ــه علن در آخریــن جلس
تفویــض اختیــار کــرد تــا جــداول را بررســی کنــد. اینکــه 
ــدگان را  ــض شــده نماین ــن حــق تفوی ــات رئیســه ای هی
چگونــه رعایــت کــرد، مــا بــی اطالعیــم. مــا صرفــا مــی 
ــم  ــی توانی ــم و نم ــاع کنی ــه دف ــه بودج ــم از الیح توانی
ــس از  ــد. پ ــض کردی ــان را تفوی ــرا حقت ــه چ ــم ک بگویی
آن هــم مــا فقــط قانونــی کــه ابــالغ شــده را اجــرا مــی 
ــه  ــات رئیس ــدگان را هی ــات نماین ــه منوی ــم. اینک کنی
ــا نیســت  ــارات م ــه، در حیطــه اختی ــا ن ــرد ی بررســی ک

ــم. ــی کنی ــه آن ورود نم و ب
    پونه ترابی
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گزارش تحليلی ...

چرا کالب هاوس مخاطب دارد؟
یــک پژوهشــگر حــوزه ارتباطــات گفــت: پلتفــرم 
کالب هــاوس بــه کاربــران حــس در لحظــه بــودن و تجربــه 
ــه  ــی ک ــد و از آنجای ــل می کن ــطه را منتق ــاط بی واس ارتب
ــال  ــه ای اقب ــورهای خاورمیان ــت، کش ــور اس ــو مح گفت وگ

ــد. ــان داده ان ــرم نش ــن پلتف ــه ای ــتری ب بیش
ــگاه  ــگاری دانش ــجویی روزنامه ن ــی - دانش ــن علم انجم
عالمــه طباطبایــی تهران، یــک برنامه زنــده اینســتاگرامی در 
مــورد چیســتی کالب هــاوس برگــزار کــرد و در ایــن برنامــه، 
ایــن پلتفــرم نوپدیــد را از منظــر رســانه ای مــورد تجزیــه و 

تحلیــل قــرار داد.

آریــن ابراهیمی نــژاد- پژوهشــگر حــوزه ارتباطــات و 
مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا )ســازمان تنظیــم 
مقــررات رســانه های صــوت و تصویــر فراگیــر( در ایــن 
نشســت از اهمیــت بررســی تاریــخ رســانه ها ســخن گفــت و 
اظهــار کــرد: ایــن رویکــرد کــه از جنبــه تاریخــی نــگاه کنیم 
تــا بفهمیــم کالب هــاوس چیســت، بســیار ضــروری اســت. 
ــاز  ــرای آغ ــی ب ــای مختلف ــات، مبداه ــگران ارتباط پژوهش
رســانه  در تاریــخ رســانه های اجتماعــی در نظــر می گیرنــد. 
مثــال بعضــی پژوهشــگران مبــدأ ارتباطــات را به ۵۰۰۰ ســال 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــر قری ــد. اکث ــیح می برن ــالد مس ــل از می قب
پژوهشــگران امــا ظهــور و توســعه اینترنــت را نقطــه عطفــی 

ــد. ــی می دانن ــانه اجتماع ــخ رس در تاری
ــد از  ــی بع ــانه های اجتماع ــخ رس ــی تاری ــا بررس وی ب
ــات  ــالدی اتفاق ــال ۲۰۰۰ می ــش از س ــت: پی ــت، گف اینترن
ــا و  ــکل گیری وبالگ ه ــاد. ش ــه افت ــن زمین ــی در ای مهم
ایمیل هــا و تنهــا چنــد ســال بعــد اولیــن شــبکه اجتماعــی 
شــبیه رســانه های اجتماعــی امــروز، بــه وجــود آمــد. شــبکه 
ــانه های  ــل اول رس ــزو نس ــپیس)myspace( ج ــای اس م
اجتماعــی اســت. شــبکه ای بــرای افــراد پروفایــل می ســاخت 
ــد و  ــای ارتباطــی برون ــراد می توانســتند درون اجتماع ه و اف
بــا هــم گــپ بزننــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه همه گیــر 
شــدن یــا توســعه یافتــن آنچــه امــروزه به عنــوان رســانه های 
اجتماعــی می دانیــم بــه ســال ۲۰۰۲ یــا ۲۰۰۳ برمی گــردد.

بگفتــه ایــن پژوهشــگر، ســایر پلتفرم هــا کــه مدل هــای 
بــاارزش یوتــوب، توییتــر و فیس بــوک هســتند، قبل از ســال 
۲۰۱۰ پــا گرفتنــد و تفاوت هــای جــدی بــا ســایر پلتفرم هــا 

داشــتند. مهم تریــن خصیصــه ایــن شــبکه ها هــم این اســت 
ــع  ــد. در واق ــتراک گذاری دارن ــه اش ــدی ب ــت ج ــه خاصی ک
ــوا  ــی محت ــور کل ــا و به ط ــا، متن ه ــد ایده ه ــر می توان کارب
ــدن ایــن نســل از  ــه اشــتراک بگــذارد. عامــل باقــی مان را ب
ــتراک گذاری  ــه اش ــت ب ــن خاصی ــی همی ــانه های جمع رس
ــراد و  ــا اف ــاط ب ــراری ارتب ــت یابی و برق ــکان دوس ــود. ام ب
ــز از  ــزرگ و کوچــک نی ــای ب ــاع و گروه ه شــرکت در اجتم
ــل  ــه آن را از نس ــت ک ــن شبکه هاس ــای ای ــر خصلت ه دیگ

ــد. ــاوت می کن ــی متف ــانه های اجتماع ــم رس قدی
مدیـر دفتر مطالعات تنظیم گری سـاترا ادامـه داد: از اواخر 

سـال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ انقـالب بزرگـی در بـازار رسـانه های 
اجتماعـی شـکل گرفـت. ایـن انقالب بـا آمدن اسـنپ چت و 
اینسـتاگرام رخ داد. وقتـی از واژه انقـالب اسـتفاده می کنیـم، 
یعنـی تـا قبـل از ایـن پلتفرم هـا چنـدان نمی تـوان از چیزی 
به اسـم "رسـانه اجتماعی" سـخن به میان آورد. در واقع باید 
بـه پلتفرم های قبلی نام "شـبکه  اجتماعی" بدهیـم و  تفاوت 

بیـن آنها را بررسـی کنیم.
بــه عقیــده ایــن پژوهشــگر از زمــان تولــد اینســتاگرام و 
ــه ســمت قالب هــای  اســنپ چت، جنــس اشــتراک گذاری ب
ــران اینســتاگرام  خــاص محتوایــی حرکــت کــرد. مثــال کاب
فقــط می توانســتند عکــس بــه اشــتراک بگذارنــد یــا 
ــس  ــتراک گذاری عک ــه اش ــه ب ــب پای ــه قال ــر آنک دقیق ت
اســت. هــر چنــد کــه شــبکه هایی مثــل فیس بــوک امــکان 
بــه اشــتراک گذاری عکــس را دارنــد امــا اینکــه یــک رســانه 
ــه  ــل از اینســتاگرام ب ــا قب اجتماعــی عکس محــور باشــد، ت

وجــود نیامــده بــود.
 ابراهیمی نــژاد بــا اشــاره بــه تغییــرات شــبکه های 
اجتماعــی بیــان کــرد: بعــد از توســعه اینســتاگرام، یوتــوب، 
ــد.  ــروز کنن ــود را ب ــد خ ــعی کردن ــر س ــوک و توییت فیس ب
مثــال فیس بــوک قابلیــت اجــرای برنامــه زنــده را فعــال کــرد. 
قابلیتــی کــه توییتــر اخیــرا آن را فعال کــرده اســت. بنابراین 
ــکیل  ــت یابی و تش ــاده دوس ــکان س ــک ام ــا از ی پلتفرم ه
ــه  ــد ک ــو رفته ان ــن ســمت و س ــه ای شــبکه های کوچــک ب
ــا هــم بــه اشــتراک  کاربــران بتواننــد قالب هــای خــاص را ب
بگذارنــد. مثــل قالــب صوتــی کالب هــاوس کــه قالــب اصلــی 

ــرم اســت. ــن پلتف ــوا در ای ــتراک گذاری محت ــه اش ب

 چرا کالب هاوس مخاطب دارد؟
مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا بــا اســتناد بــه 
چنــد پژوهــش کــه در ســازمان تنظیــم مقــررات رســانه های 
صــوت و تصویــر فراگیــر اتفــاق افتــاد، از زمینه هــای 
ــر  فراگیرشــدن کالب هــوس ســخن گفــت و بیــان کــرد: ب
اســاس تحقیقی در مــورد ترندهــای صنایع رســانه ای آنالین، 
غیــر از برنامــه  زنــده )live(، پلتفرمــی کــه علی رغــم تصــور 
ــی  ــود، پادکســت ها هســتند. گوی ــتفاده می ش ــاد اس ــا زی م
نمــودار اســتفاده از پادکســت در کشــورها طــی ســال های 
ــن  ــر ای ــیاری ب ــت. بس ــوده اس ــودی ب ــدت صع ــر به ش اخی
ــه  ــد کــه بســیاری از شــرکت های ســرمایه گذاری ب عقیده ان
فکــر تبلیغــات در فضــای پادکســتی هســتند. ایــن اتفــاق را 
می تــوان بــه عنــوان یکــی از زمینه هــا یــا نشــانه های توســعه 

پلتفرمــی مثــل کالب هــاوس در نظــر گرفــت.
ابراهیمی نــژاد تأکیــد کــرد: همــه پلتفرم هــای جدیــد بــه 
نوعــی در حــال تــالش بــرای ایجاد فضــای ارتبــاط همزمان و 
بی واســطه هســتند. هرچــه اینترنــت توســعه پیــدا می کنــد، 
مــا بــه ســمت واقعیــت مجــازی حرکــت می کنیــم و کاربران 
ــودن و شــرایط بیشــتری از ارتبــاط بــی  حــس در لحظــه ب
ــن موضــوع در کالب هــوس  ــد. ای ــه می کنن واســطه را تجرب

بــه صــورت برجســته تری تبلــور پیــدا کــرده اســت.
زیـادی  تـالش  سـازندگان کالب هـاوس  داد:  ادامـه  وی 
بـرای شـکل گیری یـک ارتباط بی واسـطه خـرج کردنـد. آنها 
امکان هایـی را فعـال کردنـد کـه مخاطـب حـس در لحظـه 
بـودن بیشـتری نسـبت بـه فضاهـای دیگـر را ممکـن کنند. 
مثـال یکـی از قوانین کالب هـاوس ممنوع بـودن ضبط کردن 
اتاق هـای گفت وگـو اسـت. ایـن موضـوع باعـث می شـود که 
تجربـه همزمان، بی واسـطه و در لحظه به کاربر منتقل شـود. 
زیـرا کاربـر احسـاس می کنـد کـه اگـر در این اتـاق گفت وگو 

شـرکت نکنـد، آن را از دسـت خواهـد داد.
مدیــر دفتــر مطالعــات تنظیم گــری ســاترا بــا اشــاره بــه 
ــه  ــر ب ــرد: اگ ــار ک ــاوس اظه ــودن کالب ه ــی ب ــه صوت تجرب
ابتــدای همه گیــری کوویــد ۱۹ نــگاه کنیــم، افزایــش میــزان 
ــای  ــی را شــاهد هســتیم. برنامه ه ــده ویدئوی ــای زن برنامه ه
زنــده ویدئویــی چنــد خصلــت داشــت کــه بــا فضــای صوتی 
ــود. مثــال اینســتاگرام امــکان نشــان دادن  ــده متفــاوت ب زن
ــان را نداشــت. حتــی  بیــش از چهــار نفــر به صــورت همزم
اگــر فــرض کنیــم کــه همــه کاربــران از یــک صفحــه نمایش 
بســیار بــزرگ اســتفاده می کننــد، امــکان پخــش ویدئــوی 
چنــد نفــر وجــود دارد؟ درواقــع اینســتاگرام امــکان برگــزاری 

برنامــه زنــده ویدئویــی بــا ۳۰ یــا ۴۰ نفــر را نــدارد.
گویــی  کالب هــاوس  امــا  داد:  ادامــه  ابراهیمی نــژاد 
ــاوس در  ــت. کالب ه ــرده اس ــال ک ــی را فع ــات مهم امکان
مقایســه بــا ســایر برنامه هــای تلویزیونــی عمومی تــر و 
گفت وگــو محورتــر اســت. در کالب هــاوس چیــزی بــه اســم 
ــارت  ــه عب ــدارد. ب ــود ن ــده و سیســتم پخــش وج تهیه کنن
دیگــر یــک ســاختار رفــت و برگشــتی بــر ایــن فضــا حاکــم 
ــن  ــت از مهم تری ــن ســه خصل ــه نظــر می رســد ای اســت. ب
خصلت هــای کالب هــاوس اســت: مبتنــی بــر صــوت بــودن، 
همزمــان و بی واســطه بــودن، مبتنــی بــر گفت وگــو بــودن.

 نکته منفی کالب هاوس چيست؟
ــته های  ــتارها و نوش ــی جس ــا بررس ــگر ب ــن پژوهش ای
ــران  ــادات کاب ــه انتق ــاوس ب ــورد کالب ه ــتی در م ژورنالیس
و کارشناســان در مــورد ســاختار ایــن پلتفــرم اشــاره  کــرد 
ــاوس از  ــو در کالب ه ــای گفت وگ ــران اتاق ه ــت: مدی و گف
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ــن  ــه از ای ــری ک ــتند. تعبی ــوردار هس ــادی برخ ــار زی اختی
ماجــرا مطــرح شــده ایــن بود:"پلتفــرم دیکتاتــوری مدیــران 
گفت وگــو"! مدیــران اتاق هــا در کالب هــاوس در واقــع 
همــه کاره هســتند. می تواننــد یــک نفــر را بیــرون بیندازنــد 
یــا میکروفــون او را قطــع کننــد. از طــرف دیگــر می تواننــد 
ترتیــب گفت وگــو را تنظیــم کننــد. از طــرف دیگــر بــه نظــر 
ــران گفت وگــو مبتنــی  ــه مدی ــت تعبی می رســد کــه خصل
ــرا  ــا اینفلوئنســرینگ اســت، زی ــر فرهنــگ ســلبریتی و ی ب
کســی می توانــد اتــاق پرجمعیــت و فعالــی تشــکیل دهــد 

ــد. ــده باش ــه شناخته ش ک
ابراهیمی نــژاد امــکان تحقــق ارتبــاط افقــی را بــه عنــوان 
یکــی از ظرفیت هــای پلتفــرم کالب هــاوس معرفــی و اظهــار 
کــرد: در واقــع یــک تناقــض در فهــم کالب هــاوس وجــود 
ــاط   ــهیل کننده ارتب ــوی تس ــک س ــاوس از ی دارد. کالب ه
ــت و از  ــودن اس ــه ب ــطه و در لحظ ــاط بی واس ــی و ارتب افق
طــرف دیگــر مدیــران گفت وگــو آنقــدر اختیــار دارنــد کــه 
می تــوان در افقــی بــودن و آزاد بــودن فضــا تشــکیک کــرد. 
ــه نظــر می رســد  ــران ب ــودن نقــش مدی ــگ ب باوجــود پررن
از آن اســتفاده می شــود کــه می توانــد در  به گونــه ای 

ــرد. ــرار بگی ــوگ ق ــو و دیال ــت گفت وگ خدم

 کالب هاوس در خاورميانه
ایــن پژوهشــگر کــه بررســی هایی در مــورد کالب هــاوس 

ــی  ــورهای عرب ــا کش ــه و مخصوص ــورهای خاورمیان در کش
ــاوس در کشــورهای  ــه کالب ه ــت: برنام داشــته اســت، گف
خاورمیانــه و مخصوصــا کشــورهای عربــی اقبــال بیشــتری 
ــد  ــدر کــه بای ــوز آنق ــه کالب هــوس هن داشــته اســت. البت
عمومــی نشــده اســت. تعــداد نصــب برنامــه کالب هــاوس بــا 
اینســتاگرام قابل مقایســه نیســت. آمــار نصب اینســتاگرام ۱ 
میلیــارد را رد کــرده. امــا کالب هــاوس هنــوز چنــد میلیونی 
اســت. کالب هــاوس در ابتــدا روی سیســتم عامــل ios ارائــه 
ــه  ــه تازگــی نســخه رســمی اندرویــد آن ارائ ــود و ب شــده ب
شــده، امــا آمــار نصــب کالب هــاوس در خاورمیانــه دو ســه 

برابــر آمــار جهانــی نصــب ایــن برنامــه اســت.
ابراهیمی نـژاد بـا بیـان اینکـه کالب هاوس در کشـورهای 
عربسـتان، امـارات، عمـان و عـراق و البتـه ایران مـورد اقبال 
قـرار گرفتـه اسـت، گفـت: نمی شـود تحلیـل خاصـی از این 
موضـوع ارائـه داد اما تحلیل دانشـجویی من این اسـت که در 
جوامـع خاورمیانـه ای، امـکان ارتباط افقی و دیالوگی بیشـتر 
اسـت به همیـن خاطر اقبـال به ایـن پلتفـرم در این مناطق 
زیـاد اسـت.  از آنجـا کـه کشـورهای خاورمیانـه نظام هـای 
ارتباطـی با منطق پدرسـاالرانه دارند، یعنی سـاختار ارتباطی 
عمـودی دارنـد، بعضی رسـانه ها به شـیوه باال بـه پایین پیام 
را بـه مخاطـب منتقل می کننـد، اما کالب هـاوس خالف این 
جریـان اسـت و بـه همیـن خاطـر اکثر قریـب به اتفـاق این 
کشـورها سـعی کردنـد که به نوعی دسترسـی به ایـن برنامه 

را محـدود کنند.
طبــق صحبت هــای ایــن پژوهشــگر، از آنجــا کــه زمــان 
ــذرد،  ــوس نمی گ ــه کالب ه ــی ب ــال عموم ــادی از اقب زی
پژوهــش خاصــی در ایــن مــورد یــا بــه آن معنــا کــه دربــاره 
ــب  ــت. قال ــه اس ــورت نگرفت ــود دارد، ص ــتاگرام وج اینس
ــته های  ــد نوش ــتر در ح ــوص بیش ــن خص ــته ها در ای نوش
ژورنالیســتی اســت. بــا ایــن حــال،  دو نــوع نــگاه بــه تغییــر 
ــده ای از پژوهشــگران ســراغ  ــا وجــود دارد: اول، ع پلتفرم ه
ایــن موضــوع می رونــد کــه برنامه هــای جدیــد چــه 
خصلت هــای فرمــی و تکنولوژیکــی دارد. رویکــرد دوم ایــن 

ــت می شــود. ــی دق ــرات محتوای ــه تغیی ــه ب اســت ک
وی خاطرنشــان کــرد: جملــه معروفــی از بیــل گیتــس 
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه در عصــر اینترنــت کســی 
ــاه  ــوا، پادش ــد. محت ــته باش ــوا داش ــه محت ــت ک ــده اس برن
ــت.  ــوا اس ــده محت ــرگ برن ــا ب ــر، گوی ــن منظ ــت. از ای اس
کالب هــاوس بــه ایــن معنــا، یکــی از مصادیق برتــری محتوا 
نســبت بــه پلتفــرم اســت. ســاختار برنامــه و گرافیــک و فرم 
کالب هــاوس بســیار ســاده اســت. پــس، آنچــه باعــث ارتقای 
ــودن آن باشــد،  ــد ب آن شــده بیــش از آنکــه خصلــت جدی
ــودن، و  ــودن،  افقــی ب ــودن، در لحظــه ب خصلــت صوتــی ب
همزمــان بــودن اســت کــه بــه محتــوا ارتبــاط دارد و عنصــر 

اصلــی فهــم ایــن پلتفــرم اســت.
فائزه طاهری 

نوسازی دوربین های شهر و ۱۵ هزار تاکسی فرسوده در سال جاری
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از نوسازی 
۱۰ الی ۱۵ هزار تاکسی فرسوده با اعطاء وام ۹۰ میلیون تومانی 
در سال جاری خبر داد و گفت: روز شنبه -۲۵ اردیبهشت- دو 

ایستگاه اقدسیه و مرزداران افتتاح خواهد شد.
به گزارش ایسنا، سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث 
نخستین قطعه از خط ۱۰ مترو تهران با تأکید براینکه خط ۱۰ 
مترو تهران یکی از طوالنی ترین خطوط مترو تهران است، افزود: 
روز شنبه ایستگاه متروی اقدسیه در خط ۳ و مرزداران در خط 

۶ همزمان افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه منطقه ۲۲ در حوزه حمل و نقل مشکالت 
بسیار جدی دارد و شرایط سختی را می گذارند، افزود: همچنین 
منطقه ۴ نیز در این حوزه ضعف های بسیاری دارد. ساخت خط 
۱۰ متروی تهران می تواند نقاط شمالی شهر تهران به طول 
۴۳ کیلومتر را بهم متصل کند و ۶ منطقه تهران را از مترو 

برخوردار کند.
هاشمی در ادامه گفت: همزمان که آغاز عملیات اجرایی خط 
۱۰ در دستور کار است، عملیات اجرایی در خط ۶ به سمت شاه 
عبدالعظیم حسنی )ع( انجام می شود که در مدت سه ماه آینده 
اتمام تونل آن مسیر اتفاق می افتد. قطعه دیگری به جز ۵/۱۴ 
کیلومتر، در منطقه ۵ به سمت شرق در دستور کار خواهد بود. 
همچنین ادامه خط ۳ به سمت شمال تهران در دستور کار است 

که در شش ماه اول ۱۴۰۰ آغاز به کار می شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه اوراق مشارکت سال های 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با حمایت های شهردار تهران و اعضای شورای 
شهر دریافت شد، افزود: علت تحرک مدیریت شهری در حوزه 
حمل و نقل این دو منابع مالی بوده است. دو هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان منابع مالی حاصل از اوراق مشارکت ۱۳۹۹ است 
که اقدامات نهایی آن با بانک شهر درحال انجام است. همین 
روزها قرارداد نهایی خواهد شد. پیمانکاران نگران نباشند چرا 

که منابع مالی الزم برای این موضوعات ذکر شده، وجود دارد.

  بهره برداری از ۹ ایستگاه مترو تنها در یک سال
هاشمی درباره اقدامات حوزه حمل و نقل در دوره پنجم 
مدیریت شهری، توضیح داد: طی چهار سال گذشته، حدود ۴۰ 
کیلومتر از مسیرهای مترو بهره برداری شد و ۲۶ ایستگاه به بهره 
برداری رسید. سرعت کار در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بسیار 
بیشتر شده است. برای نخستین بار در سال گذشته، ۹ ایستگاه 
مترو به بهره برداری رسید که در طول تاریخ سابقه نداشته است. 

امسال نیز بهره برداری از ۱۴ ایستگاه در دستور کار قراردارد.

  دو فراخوان خرید اتوبوس در هفته آینده منتشر 
خواهد شد

وی درباره اقدامات حوزه اتوبوسرانی، بیان کرد: هنوز مصوبه 
ستاد ملی کرونا منجر به تحویل اتوبوس نشده است. شاید در 
سال ۱۴۰۰، حدود هزار دستگاه به شهرداری تحویل داده شود 
که قابل تقدیر است اما شهرداری از محل منابع داخلی خود 
توانست ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس را در سال گذشته 
وارد چرخه بهره برداری کند. هفته آینده نیز دو قرارداد در حوزه 
اتوبوسرانی نهایی خواهد شد که بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در 
دو مرحله شش ماهه اول سال به بهره برداری برسد. همچنین 

دو فراخوان خرید اتوبوس در هفته آینده منتشر خواهد شد.
دوران  در  اتوبوسرانی  و  مترو  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 
کرونا بیشترین ضرر را در کشور متحمل شده اند، گفت: به 
طور متوسط در شرایط کرونایی ۱۰۰ میلیارد تومان درحال 

ضرردهی هستیم.
هاشمی در ادامه تأکید کرد: همزمان که در ساخت تونل کار 
می شود، اگر کسری های تأمین واگن جبران نشود، مشکالت 
همچنان باقی خواهد ماند. درحال حاضر برای متروی تهران 
هزار و ۵۰۰ دستگاه واگن نیاز دارد. امید است که دو قرارداد 

۱۰۵ دستگاه واگن زودتر به نتیجه برسد.

حساب  به  دولت  از  تومان  ميليارد   30 واریز    
شهرداری برای اورهال واگن ها

معاون شهردار ضمن اعالم بازسازی ۲۱۰ دستگاه واگن، بیان 
کرد: تخصیص این کار از دولت دریافت شد و ۳۰ میلیارد تومان 

پیش پرداخت دولت به حساب شهرداری وصول شده است.
وی درباره نوسازی تاکسی های فرسوده، گفت: ۲۰ میلیارد 
تومان از سازمان برنامه و بودجه برای نوسازی تاکسی ها دریافت 
شده است تا نوسازی تاکسی های فرسوده از محل وجوه اداره 
شده، با اعطای وام ۹۰ میلیون تومانی انجام شود. تصور می شود 
که امسال ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی 
شود. هاشمی یکی از رویکردهای جدید مدیریت شهری را ورود 
به حوزه اتوبوس های برقی، تاکسی های برقی، موتورسیکلت های 

برقی و دوچرخه ذکر کرد.

پایان  معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در 
برای  تهران  پیرو دستور شهردار  اقدام دیگری   داد:  توضیح 
دوربین های شهری درحال پیگیری است. دو فراخوان برای 
از طریق  تهران  دوربین های شهر  و  الکترونیک  بلیت  کارت 
آینده  ماه  سه  طی  می شود.  دنبال  ترافیک  کنترل  شرکت 
فراخوان این دو عملیاتی خواهد شد. این پروژه حدود هزار 
میلیارد تومان برای نوسازی دوربین های شهر تهران هزینه دارد 

که از محل ماده ۲۳ جرائم راهنمایی و رانندگی است.
سيدميثاق اختر
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گزارش ...

منطقه آزادی با ۷۰ سال نگرانی

ــی در ســال ۱۳۹۳  ــه ســفر حســن روحان برخــی آن را ب
ــود  ــه محم ــر آن را برنام ــی دیگ ــد و برخ ــبت می دهن نس
احمدی نــژاد در دولــت نهــم می داننــد. اســتاندار بوشــهر امــا، 
ــان  ــر مصــدق زده اســت. بنی ــه آن را دکت ــاد دارد جرق اعتق
"منطقــه آزاد بوشــهر" را هرکــه بنــا نهــاده باشــد بــرای مردم 
ایــن شــهر مهــم نیســت، چــرا کــه نگرانی هــای آن در ایــن 

۷۰ ســال همیشــه بیشــتر از امیدهایــش بــوده اســت...
هفتــه گذشــته مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مهــر 
تاییــدش را بــر صــدور مجــوز ۷ منطقــه آزاد زد. یکــی از ایــن 
۷ منطقــه شــهر بوشــهر، مرکــز اســتان بوشــهر اســت کــه 
باالخــره بعد از شــش ســال رفــت و برگشــت بیــن راهروهای 
مجلــس و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، رنــگ و بــوی 

رســمیت بــه خــود گرفــت.
بنــدر بوشــهر کــه از زمــان پیدایشــش در عصــر عیــالم 
ــا اوج شــکوهش در عصــر قاجــار همــواره یکــی از  ــه ت میان
ــی  ــده، مردمان ــوب می ش ــور محس ــاری کش ــای تج قطب ه
آشــنا بــا ادبیــات بازرگانــی دارد. از داد و ســتدهای منطقــه ای 
بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس تــا مــراودات اقتصــادی 
عظیــم بــا کشــورهای شــرق آفریقــا و جنــوب شــرق آســیا، 

بخشــی از هویــت تجــاری ایــن بنــدر اســت.
ــه  ــوابق ن ــار س ــی در کن ــینه تاریخی-فرهنگ ــن پیش ای
چنــدان درخشــان مناطــق آزاد تجــاری در کشــور، موجــب 
ــرای بندرنشــینان  ــی ب ــر از واهمــه و نگران ــی پ ایجــاد فضای
شــده اســت. مناطــق آزادی کــه در نقــاط مختلــف کشــور، 
خدمــت زیــادی بــه رونــق تولیــد و افزایــش صــادرات 
ــه  ــاس درج ــرای ورود اجن ــی ب ــاً درگاه ــد و صرف نکرده ان

ــد. ــی بوده ان ــدم خارج چن

  مطالبه مردمی یا واهمه عمومی؟
اســتاندار بوشــهر معتقــد اســت کــه »ایــن منطقــه آزاد 
تبدیــل بــه بارانــداز کاالی وارداتــی نخواهــد شــد و می توانــد 

بــه کانــون تولیــد، صــادرات و اشــتغال تبدیــل شــود.«
ــعه  ــزی و توس ــه برنامه ری ــد در جلس ــم گراون عبدالکری
ــرای  ــاخت های الزم ب ــت: »زیرس ــه اس ــهر گفت ــتان بوش اس
بنــدر آزاد بوشــهر فراهــم اســت و تمــام فعالیــت ایــن بنــدر 
در مســیر تولیــد، فــرآوری، صــادرات، ایجــاد ارزش افــزوده و 

اشــتغال اســت فعالیــت خواهــد کــرد.«
ــه  ــه مطالب ــه ســوابق ۷۰ ســاله در زمین ــا اشــاره ب وی ب
ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری بوشــهر اظهــار کــرد: »بــا احتــرام 
ــه  ــهر ب ــدن بوش ــل ش ــا، تبدی ــا و نظره ــه ی نقده ــه هم ب
منطقــه آزاد مطالبــه ۷۰ ســاله اهالــی ایــن اســتان اســت و 
بایــد بــا بررســی آســیب های ســایر مناطــق آزاد تجــاری در 

ــروز آن هــا در بوشــهر جلوگیــری کــرد.« کشــور، از ب
اظهــارات مقــام ارشــد دولــت در اســتان بوشــهر در حالــی 
ــه آزاد بوشــهر در مجمــع  ــب منطق ــر تصوی ــه خب اســت ک
تشــخیص مصلحــت نظــام، بــا بیشــترین بی توجهــی توســط 
بدنــه جامعــه و شــاکله اصلــی جمعیتــی اســتان قــرار گرفته 

اســت. 
ــتان  ــانه های اس ــات رس ــار و گزارش ــده اخب ــی عم چگال
بوشــهر در خصــوص منطقــه آزاد تجــاری، حاکــی از ابهامــات 
و نگرانــی بســیار زیــاد مــردم ایــن اســتان و تــالش رســانه ها 
در یافتــن پاســخ بــرای ســواالت پرشــمار مخاطبیــن خــود 
اســت. از ســوی دیگــر بــا رصــد فضــای مجــازی کــه تریبــون 
اصلــی اظهــار نظــر عامــه مــردم اســت، نگرش هــای منفــی 

عیــان تــر خواهــد شــد.

  بهارستان نشينان مخالف
نماینــدگان اســتان بوشــهر در مجلــس شــورای اســالمی 
ــد.  ــی دارن ــات دولت ــه مقام ــی نســبت ب ــا موضــع متفاوت ام
اولیــن واکنــش بــه ایــن موضــوع را ابراهیــم رضایــی، نماینده 
ــح مناطــق آزاد  ــی صری دشتســتان نشــان داد. او در اظهارات
ــاز  ــه س ــق و زمین ــد نتایجــی موف تجــاری در کشــور را فاق

ــت. ــواری دانس ــاد و رانت خ فس
ــرادی  ــا اف ــرد: »تنه ــوان ک ــرا عن ــده اصولگ ــن نماین ای
ــد  ــه آزاد بهره من ــن منطق ــای ای ــد از مزای محــدود و ثروتمن
خواهنــد شــد و منافــع آن بــه جمعیتــی کمتــر از ۱ درصــد 

ــد رســید.« خواه

 توســعه اشــتغال در منطقــه آزاد فریبــی بيــش 
نيست

ابراهیــم رضایــی خاطرنشــان کــرد: »توســعه اشــتغال در 
ــر  ــاد ه ــه ازای ایج ــت و ب ــش نیس ــی بی ــه آزاد فریب منطق

ــت.« ــن خواهــد رف شــغل، ۱۰ شــغل از بی
نماینده دشتســتان در مجلس شــورای اســالمی از ســابقه 
مخالفــت خــود بــا ایــن طــرح نیــز گفــت: »در ســفر دبیــر 
ــرات  ــهر، مض ــه بوش ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
تصویــب ایــن طــرح را تشــریح کردیــم امــا بــدون توجــه بــه 
ــراد، شــاهد  ــا هزینــه برخــی از اف ــا فشــار ی نظــر مــردم و ب

تصویــب آن هســتیم.«

  گرانی و رانت از پيامدهای آتی منطقه آزاد
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ــورای  ــس ش ــم در مجل ــاوه و دیل ــهر، گن ــده بوش نماین
اســالمی نیــز گرانــی و رانــت را پیامدهــای آتی منطقــه آزاد، 

بــدون اصــالح قوانیــن موجــود دانســت.
ــاخت ها را  ــتن زیرس ــود نداش ــری وج ــم جمی عبدالکری
دلیــل اصلــی عدم توفیــق منطقه آزاد بوشــهر نامیــد و گفت: 
ــای  ــن، راه ه ــل راه آه ــاخت هایی مث ــودن زیرس ــم ب »فراه
مواصالتــی اســتاندارد، بنــدر و پســکرانه مناســب و امــکان 
ــات  ــی، از ملزوم ــزار تُن ــش از ۵۰ه ــتی های بی ــه کش تخلی
منطقــه آزاد اســت و نبــود آن هــا، ایــن منطقــه را به محملی 
ــرای رانت خــواری و واردات کاالهــای غیرضــروری تبدیــل  ب

خواهــد کــرد.«
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان بوشــهر تصریــح کرد: 
»بــا شــرایط کنونــی چیــزی گرانــی و خســارت بــرای مــردم 
ــش  ــه افزای ــه همــراه نخواهــد داشــت و منجــر ب بوشــهر ب
ــد  ــی خواه ــواد غذای ــن و م ــکن، زمی ــوزه مس ــورم در ح ت

شــد.«
اگرچــه جمیــری، تصویــب منطقــه آزاد بوشــهر را حاصل 
ــرای  "اصــرار" مجلــس قبــل و تــالش نماینــدگان ســابق ب
ارجــاع آن بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام می دانــد و 
در موضــع یکــی از منتقــدان منطقه آزاد اســت، امــا اظهارات 
ایــن نماینــده کــه در مجلــس نهــم نیــز ردای وکالت بوشــهر 
را بــر تــن داشــته، نشــان دهنــده تمایــل وی بــه تصویــب 

ایــن موضــوع اســت. 
جمیــری در مصاحبــه ســال ۱۳۹۳ خــود بــا خبرگــزاری 
ــرای  ــک فرصــت ب ــه آزاد تجــاری بوشــهر را ی ــا، منطق ایرن
شــکوفایی اقتصــاد کشــور و مطالبــه دیرینــه مــردم بوشــهر 
عنــوان کــرده و بــا اطمینــان از تصویــب ایــن منطقه توســط 

مجلــس نهــم خبــر داده بــود.

 گرانی ملک، از جو تا دیوار!
بوشــهر، یــک شــبه جزیــره محصــور بــا خلیــج فــارس 
ــی و  ــروی دریای ــی نی ــگاه نظام ــری دو پای ــرار گی ــت. ق اس

ــو  ــهر از یک س ــن ش ــی ای ــد میان ــش در کمربن ــی ارت هوای
و کیلومترهــا فنــس  دیگــر نهادهــای نظامــی و انتظامــی و 
تاسیســات هســته ای از ســوی دیگــر، بنــدر بوشــهر را بــا فقر 

زمیــن مواجــه کــرده اســت.
گرانــی مســکن در بوشــهر مســئله ی تــازه ای نیســت، اما 
در چنــد ســال گذشــته و بــا هــر مصاحبــه نماینــده ســابق 
ــب  ــر تصوی ــی ب ــس شــورای اســالمی مبن بوشــهر در مجل
منطقــه آزاد، شــاهد جهشــی چشــم گیر در قیمــت ملــک 

ــم. ــهر بوده ای ــن ش در ای
ــت  ــعه باف ــهر در توس ــی بوش ــای جغرافیای محدودیت ه
شــهری باعــث شــده تــا امــروز، تقریبــاً همــه ی زمین هــای 
قابــل اســتحصال در ایــن شــهر تبدیــل بــه خانــه شــوند و 
رشــد عرضــی شــهر کــه سال هاســت متوقــف شــده، تبدیل 

ــه رشــد در ارتفــاع ســاختمان ها شــود. ب

 سوء استفاده ی دالالن مسکن
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان بوشــهر 
معتقــد اســت ســوء اســتفاده ی دالل هــا در حــوزه ی مســکن 
مــی توانــد تهدیــدی بــرای منطقــه آزاد بوشــهر تلقی شــود. 
علــی درویشــی اظهــار کــرده: »ایجاد تنــش در بازار مســکن 
توســط عــده ای دالل و بــا بهانــه ی کمبــود زمیــن در شــهر 
بوشــهر یکــی از تهدیــدات احتمالی ایــن منطقه آزاد اســت.«

وی افــزود: »ایــن در حالــی اســت کــه جانمایــی منطقــه 
ــهر  ــهر بوش ــدوده ش ــارج از مح ــهر در خ ــاری بوش آزاد تج
ــر آن، دو هــزار و ۲۰۰ هکتــار از محــدوده  اســت و عــالوه ب
پیشــنهادی نیــز بــه احــداث منــازل مســکونی، واحدهــای 
اداری، فضاهــای فرهنگــی و اجتماعــی اختصــاص داده شــده 
و ایــن موضــوع باعــث انتقــال مــردم از محــل ســکونت فعلی 

خــود در شــهر بوشــهر بــه منطقــه آزاد خواهــد شــد.«

 افزایش دو برابری قيمت زمين و ملک
رییــس اتحادیــه مشــاوران امــالک و نمایشــگاه های 

ــی  ــرد: »گران ــار ک ــی اظه ــز در گفتگوی ــهر نی ــودرو بوش خ
ملــک در روزهــای اخیــر ناشــی از جوزدگــی و توهم اســت و 
منطقــه آزاد باعــث گرانــی ملــک در بوشــهر نخواهــد شــد.«

ــه آزاد  ــب منطق ــت: »تصوی ــه اس ــتانه گفت ــان آس احس
ــد  ــر نخواه ــی تاثی ــهر ب ــی ش ــرایط عموم ــر ش ــاری ب تج
ــاز  ــو امتی ــژه صنعتــی و لغ ــا محدودیت هــای وی ــا ب ــود ام ب
کاالهــای چمدانــی، مالــکان و ســازندگان نبایــد دچــار توهم 

ــری شــوند.« ــی چنــد براب ــرای گران ب
بــا ایــن تفاســیر، بررســی میدانی مشــاورین امالک شــهر 
بوشــهر و ســایت های آگهــی فــروش نشــان دهنــده افزایــش 
دو برابــری قیمــت زمیــن و ملــک بــه ویــژه در نقــاط مجــاور 

محــدوده پیشــنهادی منطقه آزاد بوشــهر اســت.

ــه   انباشــت نگرانــی مــردم بوشــهر نســبت ب
آینــده

ــه شــهرهای ســرریز  ــی ب ــی حت ــن گران ــای ای ترکش ه
جمعیــت بوشــهر مثــل عالیشــهر و روســتاهای اطــراف آن و 
همچنیــن روســتاهای حاشــیه مــرز منطقــه آزاد نیــز اصابت 
ــه عــدول از  ــه، حاضــر ب کــرده و فروشــندگان زمیــن و خان

قیمت هــای پیشــنهادی خــود نیســتند.
ــه آزاد  ــازی منطق ــال س ــتقرار و فع ــا اس ــه ت اگرچ
تجــاری بوشــهر، راه درازی در پیــش اســت، امــا انباشــت 
نگرانــی مــردم بوشــهر نســبت بــه آینــده در طــول ایــن 
مــدت بیشــتر خواهــد شــد و بــدون شــک ایــن موضــوع 
در آســتانه انتخابــات بــه صــالح کشــور نخواهــد بــود. بــا 
ــور  ــه ط ــان و ب ــدان، نظامی ــران، کارمن ــال کارگ ــن ح ای
عــام قشــر حقوق بگیــر بوشــهر چشــم بــه راه تصمیمــات 
ــر عملکــرد آن هــا  ــت و ناظریــن ب آینــده کارگــزارن دول
خواهــد بــود تــا شــاید "منطقــه آزاد تجــاری بوشــهر" بــه 
عنــوان اولیــن در نــوع خــود، باعــث ســهیم شــدن عمــوم 

مــردم در منافــع اقتصــادی یــک منطقــه آزاد گــردد.
حسين فيروزه

پول تبلیغات بالی جان روشنایی کشور
تامین  مورد  در  هشدار  برقی  مسووالن  که  شرایطی  در 
برق را از هم اکنون شروع کردند و شاهد تعدیل روشنایی در 
مسیرهای شهری هستیم، بیلبوردهای بزرگ و کوچک تبلیغاتی 

با پروژکتورهای چشم نواز به جان روشنایی کشور افتادند.
بـه گزارش ایسـنا، بـرای گذر از پیک برق در اسـتان تهران 
و دور زدن خاموشـی نیازمنـد حـدود ۶۰۰ مـگاوات کاهـش 
مصـرف هسـتیم کـه وزارت نیرو بـرای ایـن مسـاله ابزارهای 
مختلـف تشـویقی و بازدارنـده در نظـر گرفته اما بـه نظر می 
رسـد کـه تاکنون زورش به شـهرداری نرسـیده اسـت چراکه 
میـزان مصرف برق توسـط شـهرداری ها نه تنهـا کاهش پیدا 

نکـرده بلکه افزایش نیز داشـته اسـت.
با شروع فصل گرما صنعت برق برای مدیریت مصرف اقدام 
به تعدیل روشنایی معابر و مسیرهای شهری کرد، هرچند که 
این موضوع با انتقادهای فراوانی روبرو شد اما روشنایی مسیرها 
در ساعاتی از شبانه روز جای خود را به روشنایی کشور در کل 
روز داد. البته این در شرایطی است که بیلبوردهای تبلیغاتی 
شهرداری در تمام شهر با پروژکتورهای بزرگ و کوچک رخ 

نمایی می کند.
به عنوان نمونه اگر به تازگی مسیرتان در تاریکی شب به 
اتوبان حکیم خورده باشد مشاهده میکنید که در همین شرایط 
هشدار تعداد بیلبوردهای تبلیغاتی با سایزهای غول پیکر و 
پرژکتورهای بزرگتر اضافه شده که بی شک هر کدام از آن ها 
نور زیادی را مصرف می کنند، آن هم در شرایطی که تهران به 

طور جدی نیازمند مدیریت مصرف و توجه به این مهم است.
ظاهرا اینطور به نظر می رسد که شهرداری پول تبلیغات 
را بر روشنایی ترجیح داده اما باید این نهاد عمومی غیر دولتی 
کمی منفعت شهر را بر منفعت اقتصادی خود اولویت بدهد  
و همانطور که از مردم انتظار همراهی می رود، دستگاه های 
اجرایی دیگر نیز همراه صنعت برق باشند تا بتوانیم تابستان را 

بدون مشکل سپری کنیم.
مصطفـی رجبـی مشـهدی - سـخنگوی صنعت بـرق در 
رابطـه بـا اقداماتـی کـه بـرای مقابله با اسـتفاده بیـش از حد 
از بـرق در ایـن مـوارد صورت مـی گیرد، به ایسـنا گفت: برای 
گـذر موفـق و بـدون خاموشـی از پیک بـار، تعدیل روشـنایی 
بزرگـراه هـا را اجرایـی کردیـم و بـرای این مسـاله نیـز تدابیر 
زیـادی در نطـر گرفتـه شـده اسـت و هـدف ایـن بـوده کـه 
بتوانیـم میـزان مصـرف بـرق را در سـاعاتی کـه میـزان تردد 

کمتر اسـت مدیریـت کنیم.
وی با اشاره به بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در اتوبان ها 
و بزرگراه های تهران و مصرف باالی برق آن ها، اظهار کرد:  
از چراغ های فوق کم  تبلیغاتی در صورتی که  بیلبوردهای 
مصرف  بهره بگیرند، روشن ماندن آنها مانعی نخواهد داشت اما 
اگر این روشنایی ها خارج از کیفیت مصرف متعارف باشد و یا 
استفاده از المپ هایی که مصرف باالیی دارند، تذکرات داده و 

برخورد الزم صورت می گیرد.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه  براساس هماهنگی 

روشنایی  وضعیت  از  ای  دوره  بازدیدهای  گرفته،  صورت 
بیلبوردهای تبلیغاتی انجام خواهد شد، اظهار کرد: در این موارد 
با شهرداری همکاری خواهیم داشت تا این موضوع مدیریت 

شود.
ایــن صحبــت هــا در شــرایطی اســت کــه حســین 
ــرق تهــران  ــع نیــروی ب صبــوری-  مدیرعامــل شــرکت توزی
بــزرگ بــه تازگــی اعــالم کــرد کــه در ســال جــاری بــا توجــه 
بــه بارندگی هــای انــدک و گرمــای زودرس هــوا و همچنیــن 
تغییــر معــادالت ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا پیش بینــی 
ــه خــود  ــرق، شــیب افزایشــی ب می کنیــم میــزان مصــرف ب
بگیــرد کــه ایــن مســئله بــا توجه بــه ایجــاد محدودیــت تولید 
ــه همیــن  ــی، نگــران کننــده اســت. ب در نیروگاه هــای برق آب
دلیــل از ســال گذشــته، طرح هــای مدیریــت بــار این شــرکت 
در بخش هــای مختلــف بــا شــدتی دو چنــدان آغــاز شــده و در 
ایــن زمینــه، تفاهم نامه هــای همــکاری بــا مشــترکان بــزرگ 

اداری، صنعتــی و تجــاری نیــز امضــا شــده اســت.
به گفته وی  مدیریت موفق بار در سال گذشته منجر به 
جلوگیری از وقوع خاموشی در پایتخت شد،  در سال جاری 
برای اطمینان از تامین برق پایتخت در ساعات اوج بار نیازمند 
حدود ۶۰۰ مگاوات کاهش در مصرف برق در ساعات پرباری 
هستیم که اگرچه تمام توان فنی و اجرایی خود را برای این مهم 
به کار گرفته ایم، اما برای دستیابی به این هدف، نیازمند همراهی 

همه مشترکان تهرانی هستیم.
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گزارش تحليلی ...

مهم ترین صنایع صادراتی جهان در سال ۲۰۲۱
میــزان صــادرات در سراســر جهــان بــر اســاس آمــار مرکز 
تجــارت بین المللــی در ســال ۲۰۱۹ )در تاریــخ ۲۰ مــه 
۲۰۲۰( معــادل ۱۸.۷۴۰ تریلیــون دالر آمریــکا بــوده اســت. 
ایــن شــاخص صــادرات جهانــی نشــان می دهــد، صــادرات در 
سراســر جهــان از ســالی بــه ســال دیگــر و از ســال ۲۰۱۸ تــا 

۲۰۱۹ بــه میــزان ۳.۷ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
بــه گــزارش ای بــی ای اس ورد، در ایــن بررســی 
مهم تریــن صنایــع صادراتــی جهــان در ســال ۲۰۲۱ معرفــی 

ــت. ــل اس ــوارد ذی ــامل م ــه ش ــده ک ش

 اکتشاف و توليد جهانی نفت و گاز

صــادرات ســال ۲۰۲۱ ایــن بخــش معــادل یــک میلیــارد 
ــوده اســت. قیمــت نفت خــام و گاز  ــزار و دو دالر ب و ۲۷۵ ه
طبیعــی طــی پنــج ســال منتهــی بــه ۲۰۲۱ علی رغــم رشــد 
ــد  ــانات درآم ــث نوس ــته و باع ــان داش ــد، نوس ــداوم تولی م
نامتناســب شــده اســت. کاهــش تقاضــای جهانــی در کنــار 
افزایــش مــداوم عرضــه باعــث افــت قیمت هــا در ســال های 
ــال ۲۰۲۱  ــزان در س ــن می ــه ای ــد، البت ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ ش
ــی  ــی پیش بین ــه طــور کل ــه اســت و ب ــود یافت ــی بهب اندک
شــده اســت کــه افزایــش درآمــد ســاالنه این صنعــت طــی 
ــه ۲.۱ درصــد  ــا ســال ۲۰۲۱ از ۲.۲ درصــد ب ــج ســال ت پن

کاهــش پیــدا کنــد.

 توليد جهانی دارو
ــارد  ــه ارزش ۵۵۵ میلی ــال ۲۰۲۱ ب ــادرات دارو در س ص
ــال  ــج س ــی پن ــدگان دارو ط ــت. تولیدکنن ــوده اس دالر ب
منتهــی بــه ســال ۲۰۲۰ بــه دلیــل ســالخوردگی جمعیــت 
در اقتصادهــای توســعه یافتــه و طبقــه متوســط رو بــه رشــد 
در اقتصادهــای نوظهــور از رشــد بیشــتری بهره منــد شــده اند 
کــه ایــن عامــل می توانــد بــرای اپراتورهــای صنعــت تولیــد 

دارو مشــتری بیشــتری را فراهــم کنــد.

 توليد جهانی پوشاک
صـادرات پوشـاک در سـال ۲۰۲۱ بـه ارزش ۴۷۶ میلیارد 
و هشـت دالر بـوده اسـت. تقاضـا برای صنعت تولید پوشـاک 
جهانـی بـه میـزان درآمد یکبار مصـرف )درآمد بـرای مصرف 
خانگـی، پس انـداز و سـرمایه گذاری( و رفـاه کلـی اقتصـادی 
منطقـه بسـتگی دارد. بـه طـور کلـی  طـی دهـه گذشـته، 

ایـن صنعـت بـا افزایـش آمـار مصرف کنندگانـی کـه ترجیح 
می دهنـد لبـاس بیشـتر بـا قیمت پایین تـر خریـداری کنند، 
مواجـه شـده اسـت کـه درآمـد و سـود را افزایـش می دهـد. 
توجه بیشـتر تولیدکنندگان به کاهش قیمت کلی پوشـاک و 

مقـرون بـه صرفه بـودن بـرای مصرف کنندگان اسـت.

 توليد جهانی خودرو
صــادرات خودرو در ســال ۲۰۲۱ معــادل ۴۶۳ میلیارد و دو 
دالر بــوده اســت. درآمــد صنعــت تولیــد جهانــی خــودرو طی 
پنــج ســال منتهــی بــه ۲۰۲۱، بــه دلیــل بیمــاری همه گیــر 
ــی  ــرکت تحقیقات ــت. ش ــه اس ــش یافت ــد- ۱۹ کاه کووی

ــرایط  ــود ش ــود بهب ــا وج ــد )IBISWorld( ب آی بی اس ورل
اقتصــادی پیش بینــی می کنــد کــه ایــن مــورد بــرای جبــران 
کاهــش کلــی تجربه شــده در ســال ۲۰۲۰ کافــی نیســت. بــا 
ــا پیشــرفت های چشــمگیر  ایــن حــال، تقاضــای صنعــت ب
بهــره وری ســوخت  مــورد  در  به خصــوص  فنــاوری  در 
خــودرو، قابلیت هــای ســرگرمی و رانندگــی خــودران بهبــود 
یافتــه اســت. خودروســازان بــا توجــه بــه نیازهــای نظارتــی 
ــش  ــر افزای ــج ب ــده، به تدری ــای مصرف کنن ــر و تقاض دقیق ت
بــازده ســوخت تاکیــد بیشــتری دارنــد و اتصــال بــه اینترنت، 
پیشــرفت در ویژگی هــای ایمنــی و قابلیت هــای ناوبــری در 

ــه کاالی اساســی اســت. حــال تبدیل شــدن ب

 توليد جهانی پالستيک و محصوالت بسته بندی
صــادرات پالســتیک در ســال ۲۰۲۱ معــادل ۴۲۰ میلیارد 
و دو دالر بــوده اســت. صنعــت تولید پالســتیک و محصوالت 
بســته بندی جهانــی طــی پنــج ســال تــا ســال ۲۰۲۰ نتایــج 
متفاوتــی را تجربــه کــرده و از افزایــش مصــرف پالســتیک در 
سراســر جهــان بهره منــده شــده اســت. کاالهای پالســتیکی 
ــواع  ــن ان ــر، جایگزی ــت بهت ــرد و قیم ــه عملک ــه ب ــا توج ب
مختلفــی از مــواد از جملــه چــوب، کاغــذ، فلــزات و شیشــه 
ــرف و  ــش مص ــود افزای ــا وج ــی رود ب ــار م ــوند. انتظ می ش
ــاالنه ۱.۴ درصــد  ــرخ س ــا ن ــت ب ــن صنع ــد ای ــد، درآم تولی
کاهــش یابــد و ایــن میــزان در پنــج ســال منتهــی بــه ســال 

۲۰۲۰ بــه ۴۷۱ میلیــارد و ۹ دالر رســید.

 صنعت قطعات و لوازم جانبی خودرو
صـادرات قطعـات و لـوازم جانبی خـودرو در سـال ۲۰۲۱ 

بـه ارزش ۳۸۴ میلیـارد و چهـار دالر بـوده اسـت. انتظـار 
می رفـت طـی پنـج سـال منتهـی بـه سـال ۲۰۲۰، صنعـت 
سـاخت قطعـات و لوازم جانبی جهانـی رو به زوال باشـد، زیرا 
خودروسـازان، بزرگ ترین مشـتری این صنعـت از همه گیری 

بیمـاری کوویـد- ۱۹ آسـیب اقتصـادی بسـیاری دیده اند.

  توليد جهانی لوازم الکترونيکی مصرفی
صــادرات لــوازم الکتریکــی در ســال ۲۰۲۱ معــادل ۳۴۴ 
میلیــارد و چهــار دالر بــوده اســت. پیش بینــی می شــد 
ــی طــی  ــوازم الکترونیکــی مصرف ــی ل ــد جهان صنعــت تولی
ــا  ــرخ ســاالنه ۲.۲ درصــد و ت ــا ن ــا ســال ۲۰۲۰ ب ۵ ســال ت
ــال ۲۰۲۰،  ــا در س ــه تنه ــد ک ــد کن ــون دالر رش ۱.۴ تریلی
ــه،  ــوالت نوآوران ــت. محص ــته اس ــش داش ــد کاه ۱.۲ درص
ــان  ــوار و افزایــش اطمین افــت قیمت هــا، رشــد درآمــد خان
ــن  ــا ای ــت ب ــوده اس ــم ب ــان مه ــن می ــده در ای مصرف کنن
حــال، کاهــش در ســال ۲۰۲۰ را می تــوان بــه طــور عمــده 
ــث  ــه باع ــبت داد ک ــد- ۱۹ نس ــاری همه گیرکووی ــه بیم ب
ــن  ــاف در ای ــیاری از اصن ــت بس ــش فعالی ــی و کاه تعطیل
زمینــه شــده اســت. ایــن کاهــش در فعالیــت تولیــد باعــث 
ــی  ــال ۲۰۲۰ اندک ــت در س ــود صنع ــه س ــت ک ــده اس ش
کاهــش یابــد. بــا ایــن حــال، مصرف کننــدگان همچنــان در 

ــد. ــت می کنن ــادی پرداخ ــای زی ــورد هزینه ه ــن م ای

  صنعت کاغذ و خمير کاغذ
صادرات سـال ۲۰۲۱ صنعت کاغذ و خمیر کاغذ به ارزش 
۱۹۰ میلیارد دالر بوده اسـت. دیجیتالی شـدن اقتصاد جهانی 
و رشـد اسـتفاده از اینترنت در سراسـر جهان تقاضای روزنامه 
و سـایر اشـکال کاغـذ را کاهـش داده اسـت. با این حـال، این 
صنعـت از جهـات دیگـری ازجملـه هزینه های بسـته بندی و 

ارسـال خریـد و فروش آنالین بهره مند شـده اسـت.

 صنعت نيمه هادی و قطعات الکترونيکی
قطعـات  و  نیمه هـادی  صنعـت  سـال ۲۰۲۱  صـادرات 
الکترونیکـی بـه ارزش ۱۸۷ میلیـارد و هفت دالر بوده اسـت. 
انتظـار مـی رود درآمـد صنعت نیمه هـادی جهانـی و تولیـد 
قطعـات الکترونیکـی در میـان کمبـود عرضه تراشـه به دلیل 
قیمت گـذاری مطلـوب محصـوالت ۶.۶ درصـد افزایـش یابد. 
در صنعـت تولیـد نیمه هـادی و قطعـات الکترونیکـی، تقاضا 
بـرای کاالهـای الکترونیکـی پایین دسـتی )صنعـت نفـت(، 
اتومبیـل، رایانـه و ماشـین آالت صنعتـی افزایـش یافتـه زیرا 
طی ۵ سـال تا سـال ۲۰۲۱ درآمد سـرانه جهانـی و اتصال به 
اینترنـت افزایش یافته و باعـث افزایش تقاضا برای محصوالت 
پایین دسـتی شـده اسـت. با این حال نوسـان قیمت محصول 

منجـر بـه نوسـان در درآمـد این صنعت شـده اسـت.

 استخراج جهانی سنگ آهن
صــادرات ایــن بخــش در ســال ۲۰۲۱بــه ارزش ۱۵۵ 
میلیــارد و دو دالر بــوده اســت. عملکــرد مالــی صنعت معدن 
ســنگ آهــن جهانی طــی ۵ ســال تا ســال ۲۰۲۰ قــوی بوده 
اســت. درآمــد صنعــت تابعــی از شــرایط تقاضــای جهانــی و 
نوســانات قیمــت جهانــی ســنگ آهــن در ایــن دوره منجر به 
چندیــن ســال افزایــش دو رقمــی شــده اســت. پیش بینــی 
شــده بــود درآمــد صنعــت طــی ۵ ســال بــا توجــه بــه رشــد 
مــداوم تولیــد و تقاضــای جهانــی بــا ۹.۵ درصد رشــد ســاالنه 
بــه ۲۱۷.۳ میلیــارد دالر افزایــش یابــد امــا در ســال ۲۰۲۰ با 
۳.۳ درصــد کاهــش )بیمــاری همه گیــر( مواجه شــده اســت.
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کوبیدن بر طبل خطرناک کاهش تصنعی نرخ ارز
ــت  ــا دول ــود ت ــپری می ش ــت س ــی دول ــای پایان هفته ه
حســن روحانــی هــم بتواند بــه تاریــخ بپیونــدد؛ اما برخــی از 
رفتارهــای تصنعــی دولــت در بــازار ارز که ســابقه ای چندین 

ســاله دارد، نگــران بــوده و بــه دولــت هشــدار مــی دهنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ماههــای پایانــی عمــر دولــت 
ــع و  ــه ای رف ــه گون ــا ب ــرار اســت برخــی ضعف ه اســت و ق
رجــوع شــود تــا شــاید دولــت بــا یــک کارنامــه قابــل قبول تر 

پاســتور را تــرک کنــد.
ظــرف ســال های گذشــته اگرچه بســیاری از کارشناســان 
و فعــاالن اقتصــادی نســبت بــه برخــی رفتارهای تجربه شــده 
دولــت تذکــرات جــدی دادنــد؛ امــا گــوش شــنوایی وجــود 
نداشــت و گویــا دولــت هــم فقــط بــه گذشــت زمــان فکــر 
می کــرد و قــرار بــر اصــالح نداشــت. نمونــه آن هــم اجــرای 
ــی در  ــالهای متوال ــی س ــه ط ــود ک ــی ب ــت های غلط سیاس
مــورد فشــرده نگهداشــتن فنــر نــرخ ارز داشــت و هیچــگاه 
علیرغــم شــعارهایی کــه داده شــد، اجــازه اجــرای سیاســت 

ــد. ــازار ارز داده نش ــده در ب ــناور مدیریت ش ش
ــت  ــی کار رســمی دول ــای پایان ــه در ماهه ــم ک حــال ه
قــرار داریــم و تجربــه چندیــن و چندســاله ماههــای پایانــی 
دولــت حکایــت از آن دارد کــه بــه طــور طبیعــی دولتمــردان 
ــان دادن  ــه نش ــی ب ــل فراوان ــور تمای ــخص رئیس جمه و ش
آمــار و ارقــام اقتصــادی با چهــره ای اتوکشــیده دارنــد و اینجا 
اســت کــه مهمتریــن عاملــی کــه مــردم از آن ســر درآورده و 
بــا مفهــوم آن بیشــتر مأنــوس هســتند، نــرخ ارز می شــود تــا 

مالکــی بــرای قضــاوت آنهــا قــرار گیــرد.
واقعیــت آن اســت کــه دولتهــا همــواره تابویــی بــه نــام 
نــرخ ارز را بــرای خــود ســاخته و بــه صــورت تصنعــی هــم 
ــا  ــد ت ــرخ آن را پاییــن نگــه دارن ــد ن کــه شــده تمایــل دارن
ــی  ــت اقتصــادی خوب ــه مدیری ــد ک ــردم بگوین ــه م ــه ب بلک
دارنــد و عملکــرد مناســبی را رقــم زده انــد؛ غافــل از اینکــه 
نــه نــرخ ارز پاییــن لزومــاً می توانــد تــوان اقتصــادی و قــدرت 
ــد  ــاال می توان ــرخ ارز ب ــه ن ــرد و ن ــاال بب ــردم را ب ــد م خری
شــاخصی مناســب بــرای عــدم تقویــت پــول ملــی باشــد؛ به 
ایــن معنــا کــه وقتــی کــه نــرخ ارز به صــورت تصنعــی پایین 
می آیــد، حتمــاً ایــن فنــر فشــرده ارزی را مســتعد جهــش 
ــرای شــکل گیــری تورم هــای  ــری نمــوده و فضــا را ب بلندت
بســیار بــاال فراهــم می کنــد و نــه تنهــا مــردم از کاهــش نرخ 
ارز نفــع نمی برنــد، بلکــه بــه فاصلــه زمانــی کوتاهــی، شــاهد 

رشــد شــدیدتری نــرخ ارز خواهنــد بــود.

  نـرخ تعادلـی ارز متأثر از سـه عامل بـازار پول، 
محصول و بازار سـرمایه

ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــأت علم ــو هی ــروی، عض ــی م عل
طباطبایــی در ایــن رابطــه می گویــد: نــرخ تعادلــی بلندمدت 
دالر یــا هــر ارز خارجــی، متأثــر از عوامــل خاصــی اســت؛ بــه 
ایــن معنــا کــه نــرخ تعادلــی بلندمــدت ارز متأثــر از ســه بازار 
پــول، محصــول و ســرمایه کشــور اســت و بایــد توجه داشــت 
کــه بــازار پــول بــه معنــای تــورم اســت و نمی تــوان شــکاف 
تورمــی بــاال بــا دنیــا داشــت و انتظــار نداشــته باشــیم کــه 

نــرخ ارز بــه صــورت طبیعــی رشــد پیــدا نکنــد.
وی افــزود: زمانــی کــه تــورم ایــران از تــورم آمریــکا باالتــر 
و تــورم ریــال از دالر باالتــر اســت، طبیعــی اســت کــه ایــن 
امــر، یــک نیــروی طبیعــی ایجــاد خواهــد کــرد که نــرخ دالر 
را بــه ســمت بــاال هدایــت کــرده و ریــال را نســبت بــه دالر 

ــد. تضعیــف می کن
ــه گفتــه ایــن اقتصــاددان، شــکاف بهــره وری مرتبــط  ب
بــا اثــر بــازار محصــول اســت؛ یعنــی اگــر از بهــره وری دنیــا 
عقــب بیفتیــم، تــوان صادراتــی کمتــری خواهیــم داشــت و 

اقتصــاد کشــور واردات محــور خواهــد شــد کــه ایــن موضوع، 
ــه  ــرخ دالر را ب ــازار ارز فشــار وارد خواهــد آورد و ن ــر روی ب ب
ســمت بــاال هدایــت می کنــد؛ ضمــن اینکــه در حــوزه بــازار 
ســرمایه نیــز، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده نــرخ ســود 
بانکــی نیــز در ایــن میــان بــی تأثیــر نیســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه نــرخ ســود حقیقــی، نــرخ ســود منهــای تــورم اســت؛ 
در حالــی کــه نمی شــود نــرخ ســود حقیقــی منفــی داشــته 
و انتظــار داشــت کــه ســرمایه جــذب داخــل شــود و البتــه 
بقیــه هزینه هــای مرتبــط بــا ســرمایه کــه در بــازار ســرمایه 
بــه منابــع اصابــت می کنــد را هــم نمی تــوان نادیــده گرفــت.

مــروی بــا بیــان اینکــه در هــر ســه بــازار شــکاف عمیقــی 
بــا دنیــا داریــم، گفــت: طبیعــی اســت کــه ایــن مــوارد مثــل 
نیروهــای ســه گانــه طبیعــی در اقتصــاد عمــل کرده و ســعی 
دارنــد کــه نــرخ ارز را افزایــش دهنــد؛ پــس بــا ایــن اوصــاف، 
دولــت گاهــی منابــع خــارج از منابــع طبیعــی اقتصــاد نــدارد 
تــا نــرخ ارز را پاییــن نــگاه دارد و ایــن ســرآغازی برای شــکل 

گیــری مشــکل در بــازار ارز اســت.

  دولتهــا کاهــش نــرخ ارز را دوســت دارنــد، اما 
ــد ــا می کنن خط

ایــن اقتصــاددان بــا بیــان اینکــه دولتهــا کاهــش نــرخ ارز 
را دوســت دارنــد و مــردم هــم بــرای ارزیابــی عملکــرد دولتها 
ــه  ــرد: ب ــد؛ خاطرنشــان ک ــتفاده می کنن ــور اس ــن فاکت از ای
همیــن دلیــل اســت کــه دولتهــا بــا هــر ابــزاری نــرخ ارز را 
پاییــن نــگاه می دارنــد و بــر همیــن اســاس، دولتهــا همــواره 
ــگاه داشــته اند؛  ــت ن ــرخ ارز خــود را ثاب در دوره اول خــود، ن
ولــی ســه بــازار دیگــر فشــار مضاعفــی بــه ســمت افزایــش 
ــد و ایــن امــر، فنــر فشــرده روی ارز  قیمــت ارز وارد می آورن
ایجــاد می نمایــد کــه در دوره دوم دولتهــا کــه ذخایــر ارزی 
ــبب  ــد، س ــار را نمی ده ــن فش ــر ای ــه ب ــاف غلب ــت کف دول
ــاز شــده و کشــور دچــار  می شــود کــه فنــر فشــرده ارزی ب

بحــران ارزی گــردد.
مــروی ادامــه داد: اگــر ایــن رانــت ارزی دولتهــا به واســطه 
ــی  ــرخ تعادل ــه ن ــم، اینک ــار بگذاری ــی را کن ــای نفت درآمده

ــد چــه عــددی باشــد ســوال بســیار مهمــی  بلندمــدت بای
اســت. واقعیــت آن اســت کــه نــرخ تعادلــی دالر وابســته بــه 
ســال پایــه اســت؛ امــا نــرخ بلندمــدت قابــل دفــاع بیــن ۲۲ 
تــا ۲۵ هــزار تومــان بایــد باشــد کــه ایــن رقــم بــا توجــه بــه 
لحــاظ کــردن ســاز و کارهــای طبیعــی ایــن ســه بازار اســت 

کــه ایــن یــک بعــد مســاله بــه شــمار می رونــد.

  رژیم ارزی بهينه اقتصاد ایران چيست؟
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ادامــه 
داد: رژیــم ارزی بهینــه کشــور نیــز بایــد تعییــن گــردد؛ بــه 

ایــن معنــا کــه ایــن رژیــم بایــد قابــل دفــاع باشــد.
ــم ارزی  ــه رژی ــا س ــر در دنی ــال حاض ــزود: در ح وی اف
داریــم کــه یــک رژیــم ارزی آن ثابــت اســت کــه نــرخ پــول 
ــا ارزش پــول  ــه یــک ارز میخکــوب می کننــد ت داخلــی را ب
ملــی را حفــظ کننــد؛ امــا ایــن رژیــم مســتلزم آن اســت کــه 
یــا عملکــرد آن بازارهــا خــوب باشــد و اگــر نــرخ پــول داخلی 
قــرار اســت تقویــت شــود، خــود را کاهــش ارزش دهــد؛ یــا 
ــا  ــد ب ــه می توان ــد ک ــاال باش ــی ب ــرانه نفت ــد س ــه تولی اینک
عرضــه هنگفــت منابــع در ســالهای طوالنــی رژیــم ارزی را 

ثابــت نــگاه دارد.
مــروی گفــت: یــک رژیــم ارزی دیگــر، رژیــم ارزی کامــاًل 
شــناور اســت؛ ضمــن اینکــه یــک رژیــم ارزی بینابیــن داریم 
کــه شــناور مدیریــت شــده اســت کــه پنجــره ارزی را هــدف 
قــرار می دهــد کــه نوســانات کوتــاه مــدت دالر از ایــن نــرخ 

ــد. ــر بزن پایین ت
وی ادامــه داد: در علــم اقتصــاد و در تجربــه موفــق 
ــه ارزی-  ــد، دوگان ــل توســعه افتاده ان کشــورهایی کــه در ری
ــد و  ــرخ ارز را ســرکوب نمی کنن ــه ن ــن اســت ک تجــاری ای
ــه  ــد ک ــی را می دهن ــول مل ــش ارزش پ ــداً کاه ــود عم خ
ــرخ ارز  ــی ن ــر وقت ــوی دیگ ــت. از س ــارز آن ارز اس ــه ب نمون
ــالً واردات را  ــد، عم ــو می کنی ــرده و دی ولی ــرکوب نک را س
ــرای داخلی هــا گــران می کنیــد و تشــویق تولیــد صــورت  ب
می دهیــد کــه ایــن مزیــت رقابتــی بــرای دســتمزد کارگــر 

ــود. ــاد می ش ایج
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گزارش ویژه ...

چرا از ظرفیت سامانه های نظارتی در واکسیناسیون کرونا استفاده نشد؟
کارشناسان معتقدند اگر از ظرفیت های نظارتی سامانه تیتک 
که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال ایجاد شده، استفاده 
می شد، شاهد بروز تخلف در جریان واکسیناسیون کرونا نبودیم.

در سراسر جهان، کشورها برای تأمین ایمن و به موقع واکسن 

کرونا و تزریق آن ها به شهروندان تحت فشار شدید هستند. بر 
اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، فساد و انحراف یکی 
از جدی ترین خطرات برای دسترسی عادالنه به واکسن و درمان 
کرونا در سراسر جهان قلمداد می شود. عدم شفافیت در مورد 
تولید، تهیه، تخصیص و توزیع واکسن کرونا نه تنها می تواند روند 
بهبود جهانی را مختل کند، بلکه باعث بروز آسیب های اجتماعی 

و عدم اعتماد مردم به یکدیگر و حاکمیت می شود.
در کشور ما نیز با توجه به تقاضای عمومی واکسن کرونا 
در میان مردم، این کاال برای شبکه های قاچاق و عرضه خارج 
از شبکه دارو یک هدف با ارزش تلقی می شود؛ چرا که ممکن 
است برخی از مردم برای تزریق هرچه سریع تر واکسن کرونا 
اقدام به خرید آن از بازار سیاه کرده و یا با اقدام به تقلب، 
خارج از نوبت ابالغ شده توسط وزارت بهداشت واکسن کرونا 

دریافت کنند.

  ایجاد بازار سياه واکسن تقلبی و تزریق خارج از 
برنامه واکسيناسيون!

در همین ارتباط محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفته در برخی از خیابان ها و بازار سیاه ناصرخسرو، 
واکسن فایزر با قیمت ۱۰ میلیون تومان فروخته می شود. البته 
به گفته وی این واکسن ها تقلبی بوده و یا فاقد شرایط استاندارد 
برای نگهداری هستند. اخیراً نیز ویدئویی از چند جعبه واکسن 
فایزر در فضای مجازی دست به دست شد که برخی از کاربران 
آن را جزو واکسن های قاچاق شده به ایران معرفی می کردند؛ 
البته صحت این ویدئو  ها و اخبار فضای مجازی توسط محمدرضا 

شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، تأیید نشد.
عالوه بر این طی چند هفته اخیر چند خبر در مورد انحراف 
از برنامه واکسیناسیون و سوءاستفاده از سهمیه واکسن پاکبانان 
و سالمندان در چند شهر از جمله آبادان، یزد و علی آباد کتول 
منتشر شد که با توجه به بازخورد فضای مجازی می توان گفت 
تکرار وقوع این تخلفات می تواند اعتماد مردم به نظام توزیع واکسن 

را خدشه دار کند.
در حال حاضر شاید این پرسش از سمت افکار عمومی 

وزارت  مقامات  گفته  به  اینکه  با وجود  مطرح شود که چرا 
بهداشت تمامی واکسن های کرونا در کشور در سامانه سیب 
و تیتک ثبت و برچسب گذاری می شوند، شاهد وقوع تخلف 
ملی  سند  رعایت  عدم  و  کرونا  واکسن  بی نوبت  دریافت  در 

واکسیناسیون هستیم؟

  چرا شاهد وقوع تخلف در فرآیند واکسيناسيون 
پاکبانان و سالمندان بودیم؟

پدرام اصالنی فر، کارشناس سیاست گذاری و اقتصاد حوزه 
سالمت در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه های 
قرار  استفاده  ناقص مورد  به صورت  بهداشت  وزارت  نظارتی 
از عدم سرقت  اطمینان  برای  کلی  به طور  می گیرد، گفت: 
از چرخه رسمی واردات، تولید و توزیع،  یا خروج واکسن ها 
می بایست به مانند دیگر کشورهای جهان از سامانه های نظارتی 
برخط و سیستمی استفاده کرد؛ خوشبختانه سامانه تیتک در 
ایران یکی از بهترین سامانه های نظارتی است که می  توان با 
استفاده بهینه از آن، فرآیند توزیع واکسن کرونا را به صورت 

عادالنه و شفاف انجام داد.
وی ادامه داد: مشکالت در هر سیستمی، هر قدر کوچک 
هم باشد نباید از آن گذر کرد و نادیده شان گرفت. متأسفانه با 
وجود اینکه سامانه تیتک یکی از کامل ترین سامانه های طراحی 
شده برای نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع دارو در جهان است 
و بر اساس قانون ایجاد شده است اما عدم رعایت استانداردهای 
ثبت داده توسط خانه های بهداشت و همچنین نبود برخی از 
بانک های اطالعاتی در کشور موجب کاهش کارکرد سامانه 

تیتک شده است.
این کارشناس سیاست گذاری سالمت با انتقاد از تخلفات 
پیش آمده در روند واکسیناسیون در برخی از شهرهای کشور، 
به  می تواند  تیتک  سامانه  ظرفیت  از  بهینه  استفاده  افزود: 
جلوگیری از فساد، از جمله سوءاستفاده از واکسن های توزیع 
شده کمک کند؛ اما به دالیل گوناگونی این کار ویژه تیتک با 

اخالل مواجه شده است.

  استعالم کد اصالت واکسن به موقع انجام نمی شود!
اصالنی فر با انتقاد از ثبت اطالعات تزریق واکسن به صورت 
آفالین در مراکز بهداشت، اظهار داشت: متأسفانه ثبت اطالعات 
تزریق واکسن توسط تیم های مستقر در مراکز واکسیناسیون با 

تأخیر زیاد صورت می پذیرد و در واقع امکان رصد برخط فرآیند 
واکسیناسیون را از سامانه سیب و تیتک سلب می کند.

اطالعات  ثبت  احتمال وقوع خطا در  بنابراین  افزود:  وی 
واکسن و مشخصات دریافت کننده آن به وضوح افزایش پیدا 
کرده است و به دلیل اینکه در حال حاضر استعالم شناسه 
واکسن از تیتک توسط تیم های بهداشتی پس از تزریق انجام 
می شود، عمالً امکان شناسایی واکسن های تقلبی و یا کشف 

تخلف از بین رفته است.

  چرا از ظرفيت سامانه های نظارتی در واکسيناسيون 
کرونا استفاده نشد؟

تصویری از ثبت کاغذی و آفالین کد اصالت واکسن در مراکز 
بهداشتی

استفاده از رویه    های منسوخ برای هویت سنجی و استحقاق 
سنجی افراد

این کارشناس اقتصاد حوزه سالمت با بیان اینکه در مرحله 
استحقاق سنجی افراد متقاضی دریافت واکسن ایرادات اساسی 
وجود دارد، گفت: یکی از این ایرادات به نحوه دریافت اطالعات 
افراد سازمانی اولویت دار برای تزریق واکسن مربوط می شود. 
متأسفانه این معرفی  نامه  ها کامالً به صورت دستی و کاغذی ارائه 
شده و امکان صحت سنجی آن توسط کادر درمان در لحظه 

تزریق واکسن وجود ندارد.
وی افزود: در صورتی که این لیست ها به صورت سیستمی 
در سامانه تیتک و سیب ثبت شود، قطعاً ریسک تخلف توسط 
چشم گیری  صورت  به  آن ها  خانواده های  و  مدیران  برخی 
کاهش می یابد. استعالم برخط کدهای ملی ارائه شده از طرف 
سازمان ها، از سازمان ثبت احوال و سپس تطابق اطالعات آن با 

لیست های ارائه شده می تواند تخلفات را کاهش دهد.
اصالنی فر ادامه داد: از سوی دیگر برای استحقاق سنجی 
واکسن،  دریافت  برای  دیابتی  بیماران  مانند  خاص  بیماران 
می توان از اطالعات صحیح و دقیق بیمه های درمانی کشور 
استفاده کرد چرا که بیمه های درمانی برای هر بیمار خاص 
پرونده پزشکی تشکیل داده اند و اطالعات این افراد را می توانند 

در اختیار سامانه سیب یا تیتک قرار دهند.

  آیا امکان توزیع واکسن های وارداتی و توليد داخل 
در بازار سياه وجود دارد؟

شبکه  از  خارج  عرضه  از  بی اطالعی  اظهار  با  اصالنی فر 
واکسن های وزارت بهداشت در بازار سیاه، گفت: در صورتی که 
چنین تخلفی رخ دهد، نهادهای نظارتی می توانند با اسکن کد 
UID واکسن مکشوفه، متوجه شوند که این واکسن از کدام 
دانشگاه علوم پزشکی کشور به خارج از شبکه توزیع راه یافته 

است.
این کارشناس سیاست گذاری سالمت ادامه داد: چرا که 
تمامی واکسن های وارداتی و تولید شده در ابتدا بارکد دوبعدی 
و کد UID دریافت می کنند و در هر مرحله از تحویل واکسن 
به زنجیره های بعدی این کد در سامانه ثبت می شود و بر اساس 
اطالعات سامانه تیتک می توان مرحله ای را که در آن واکسن از 

شبکه توزیع خارج شده است، ردیابی کرد.
افزایش  برای  موجود  راه  حل  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
کارآمدی سامانه سیب و تیتک، گفت: ضروری است تمامی 
واکسن  اصالت  کدهای  استعالم  به  ملزم  بهداشتی  مراکز 
و  هویت سنجی  فرایندهای  و  شوند  افراد  به  تزریق  از  قبل 
استحقاق سنجی به صورت سیستمی انجام شود؛ همچنین 
فرآیند استحقاق سنجی بیماران خاص برای دریافت واکسن از 
طریق اطالعات بیمه های درمانی انجام شود چراکه بیمه های 
درمانی اطالعات دقیقی درباره بیماران خاص دارند و می توانند 
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انتقاد وزارت راه از بودجه عمرانی ۱۴۰۰ دو ماه بعد از تصویب الیحه!
و  راه  وزارت  منابـع  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  معـاون 
شهرسـازی از حـذف تبصـره ۱۹ از قانـون بودجـه ۱۴۰۰ در 
خصـوص تأمین مالی پروژه های عمرانی بر اسـاس مشـارکت 

عمومـی- خصوصـی انتقـاد کرد.
بـه گزارش وزارت راه و شهرسـازی، امیـر محمود غفاری، 
معـاون برنامه ریـزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسـازی 
در گفـت وگویـی اثرات حـذف ظرفیت قانونی تبصـره ۱۹ از 
قانـون بودجـه ۱۴۰۰ در خصـوص تأمیـن مالـی پروژه هـای 
عمرانـی بر اسـاس مشـارکت عمومـی- خصوصی را تشـریح 

کرده اسـت.
این گفت وگو به شرح زیر است:

  بـرای جبران کمبـود اعتبار طرح هـای عمرانی 
وزارت راه و شهرسـازی کـه از تخصيـص اعتبار کافی 

برخوردار نيسـتند چه بایـد کرد؟
در یـک بـرآورد کلـی انجـام گرفته بـا نرخ فهرسـت بهای 
سـال ۱۳۹۹ هزینـه احـداث یا تکمیـل طرح های موجـود در 
پیوسـت ۱ قانـون بودجه در حوزه زیرسـاخت های حمل ونقل 
حداقـل حـدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه کل بودجه عمرانی کشـور برای همه دسـتگاه های 
اجرایـی کشـور معـادل یک پنجم رقـم موردنیاز مذکـور برای 

پروژه هـای موجـود زیرسـاخت های حمل ونقـل نیز نیسـت.
معنـی ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه چنانچـه قرار باشـد 
تأمیـن منابـع مالـی موردنیـاز صرفـاً از منابع بودجـه عمومی 
و بـا رونـد موجـود انجـام پذیـرد، تکمیل ایـن طرح هـا بدون 
احتسـاب عدم النفع های غیرقابل باور و هزینه های اسـتهالک 
و تعدیل هـا و ... حداقـل چندیـن دهـه بـه طـول می انجامـد. 
لـذا؛ بدیهی اسـت تأمین منابـع مالی این طرح ها بـرای وزارت 
راه و شهرسـازی به عنـوان متولی بخـش حمل ونقل موضوعی 

راهبردی و بسـیار کلیدی اسـت.
از طرفـی طرح هـای زیرسـاختی حمل ونقـل اعـم از جاده 
و ریـل بـه دو بخـش کلـی تقسـیم می شـوند: اول، طرح های 
دارای بـازده اقتصـادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسـب که 
اصطالحـًا خودکفـا هسـتند و دوم، طرح هایـی کـه بـه دالیل 
مختلـف امـکان درآمدزدایـی از آنهـا وجـود نـدارد ولـی جزو 
وظایـف حاکمیـت در حـوزه ارائـه خدمات عمومی محسـوب 

می شـوند.
در همیـن چهارچوب در حـوزه برنامه ریـزی کالن، راهکار 
اصلـی حـل ایـن معضـل تـالش بـرای تأمیـن منابـع مالـی 
غیردولتـی از طریـق مشـارکت عمومـی- خصوصـی بـرای 
طرح هـای خودکفـا مثل آزادراه هـا، بزرگراه هـا و راه های اصلی 
بـا ترافیـک قابـل توجـه و در مقابـل تخصیص منابـع محدود 
موجـود بودجه عمومی بـه حوزه خدمـات عمومی حاکمیتی 
نظیر راه های روسـتایی و راه های فرعی موردنیاز کشـور است.

در همیـن راسـتا و درجهـت عملیاتی کردن راهبـرد فوق، 
بنـا بـه پیشـنهاد وزارت راه و شهرسـازی بـرای اولین بـار پس 
از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـن اجـازه در بند ۶ تبصـره ۱۹ 
در قانـون بودجـه سـال ۱۳۹۹ بـه ایـن وزارتخانه داده شـد تا 
بتوانـد بـرای تأمین منابـع مالی احـداث یا تکمیـل بزرگراه ها 
و راه هـای اصلـی نیز ماننـد آزادراه ها از روش مشـارکت بخش 

غیردولتی اسـتفاده کند.

  در ایـن خصـوص تا کنـون چه اقداماتـی انجام 
داده اید؟

بـا برنامه ریزی انجـام گرفته در یـک اقدام جهـادی وزارت 
راه و شهرسـازی بـا اسـتفاده از ظرفیـت تبصـره )۱۹( قانـون 
بودجـه کل کشـور موفق به تأمیـن بیش از ۸۰ هـزار میلیارد 
ریـال منابـع )۲۴.۵۰۰ میلیـارد ریـال اعتبـار از محـل تبصره 
۱۹ و جـذب سـرمایه گذاری بخـش غیـر دولتـی از محل بند 
)۶( تبصـره مذکـور بـه ارزش تقریبی ۶۰.۰۰۰ میلیـارد ریال( 
بـرای قریـب به هزار کیلومتـر انواع طـرح جـاده ای و ریلی در 
سراسـر کشـور شـد. اتفاقی در شـرایط جنگ نابرابر اقتصادی 
ناشـی از تحریم هـای ظالمانه و مضایق مالی شـدید ناشـی از 
آن، گشـایش قابل توجهی در پیشـبرد امور عمرانی کشـور در 

حـوزه زیرسـاخت حمل ونقلی ایجـاد کرد.

  این طرح ها شامل چه مواردی هستند؟
انعقـاد قـرارداد طرح هـای مشـارکت در سـاخت آزاد راه 
آزادراه  سـاخت  در  مشـارکت  )قطعـه ۲(،  شـمال  تهـران- 
کنارگذر شـرقی اصفهـان )قطعـه ۳(، اجرای فراینـد واگذاری 
آزادراه کمربنـدی شـمالی کرج، مشـارکت در سـاخت آزادراه 
کمربنـدی جنوبـی تهـران، سـاخت آزادراه اصفهـان- شـیراز 
به عنـوان طرح هایـی هسـتند کـه منابـع سـهم دولـت آن ها 
اختصـاص یافتـه اسـت. همچنیـن، شناسـایی متقاضیـان 
سـرمایه گذاری طرح بازسـازی ۲۸ دسـتگاه لکوموتیـو و طرح 
احـداث ۱۵۰ کیلومتـر خطوط فرعـی راه آهن در دسـت اقدام 
اسـت. از محـل بند )۶( تبصره )۱۹( نیز فرآینـد انعقاد قرارداد 
پروژه هـای کمربنـدی شـیراز، فومـن- شـفت - سـراوان و 

امامـزاده هاشـم- انزلـی نیـز در مراحـل نهایی اسـت.

  طرح هایـی کـه اسـتفاده از ایـن ظرفيـت برای 
تأميـن مالـی آنهـا در سـال 1400 قطعـی شـده بود و 

اینکـه دچار مشـکل شـده اسـت، کدامند؟
احـداث ده هـا کمربنـدی شـهرهای پرجمعیـت و بـزرگ 
نظیر کمربندی جنوبی پاکدشـت، سـنندج، زاهـدان، دماوند، 
سـاوه، گـرگان، چابهار، ماهشـهر و همچنیـن بزرگراه سـاوه- 
بویین زهـرا، بانـد دوم پاتـاوه، دهدشـت، بزرگـراه سـیرجان- 
بافـت- جیرفـت، بزرگـراه سـیرجان بـه شـهربابک، کنارگذر 

شـرقی سـیرجان و بسـیاری از پروژه هـای دیگـری کـه بعضاً 
در پیوسـت بودجـه هـم نبودند، ولـی قابلیت سـرمایه گذاری 
۱۰۰ درصـدی غیردولتی داشـتند، جزو برنامه هـای مهم این 
وزارتخانـه بـود کـه می توانسـتند از ایـن طریـق به سـرانجام 

برسند.

  برای اسـتفاده از ایـن ظرفيت چـه برنامه ای در 
سـال های آتـی دارید؟

متأسـفانه ایـن ظرفیـت در قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۰ 
دیـده نشـده اسـت کـه عمالً ایـن امـر تأمین مالی بخشـی از 
طرح هـای ایـن وزارتخانـه را معطـل خواهـد کـرد و همزمان 
به دلیـل عـدم امـکان واگـذاری طرح هـای بزرگراهـی و راه 
اصلـی به بخـش خصوصـی و تکلیف دولـت به تأمیـن منابع 
مالـی و اعتبـاری بـرای آن از محـل منابـع عمومـی، حجـم 
گسـترده ای از تعهـدات بـه دولـت تحمیل شـده که ایـن امر 
منتـج به بـروز چالش هـای جدی بـرای دسـتگاه های اجرایی 
عمرانی می شـود و از این رهگذر شـوک بزرگی به وزارت راه و 
شهرسـازی و دسـتگاه های تابعه وارد شـد. چرا که انتظار این 
بـود کـه با توجه بـه عملکرد مناسـب وزارت راه و شهرسـازی 
در امـر واگـذاری و در راسـتای تکمیـل طرح هـای نیمه تمـام 
کـه همـواره مـورد تأکید نماینـدگان محترم مجلس شـورای 
اسـالمی قرار داشـته اسـت، از ایـن ظرفیت قانونـی صیانت و 
بـه مانـدگاری آن کمـک شـود که در عمـل به گونـه ای دیگر 

اتفـاق افتاد!
بـه هـر حـال؛ حداقـل بودجـه موردنیـاز بـرای تکمیـل 
طرح های بزرگراهی و راه اصلی تعریف شـده در پیوسـت یک 
قانـون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اسـت، درحالی که کل بودجه 
مشـخص شـده در ایـن حـوزه در بودجـه عمومـی بـا فـرض 
تخصیـص کامـل نقـدی ۱۰ درصد این نیـاز را نیـز نمی تواند 
تأمیـن کنـد و لـذا قطعـاً به دلیـل محدودیت هـای مالـی این 
مهـم محقق نشـده و مجدداً با خطـر تداوم تطویـل دوره اجرا 
و افزایـش هزینه هـای احداث در سـنوات آتی روبرو هسـتیم.

این اطالعات را در اختیار سامانه سیب قرار دهند. و در نهایت 
الزم است، لیست افراد معرفی شده برای تزریق واکسن توسط 
سازمان ها به صورت سیستمی به وزارت بهداشت و مراکز 

بهداشتی شهرستان ها اعالم شود.

  با وجود سامانه های نظارتی مانند TTAC، فساد و 
تخلف در روند واکسيناسيون غيرقابل قبول است

بر اساس گزارش   مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، 
به ویژه   آن هایی که ساختارهای  از کشورهای دنیا  بسیاری 
مانند  عمومی  رویه های  در  فساد  از  جلوگیری  برای  الزم 
بازار سیاه واکسن کرونا و  با ظهور  واکسیناسیون را ندارند، 

همچنین روابط شبکه ای بین قاچاقچیان و پرسنل بیمارستان 
)پرستاران، پزشکان، کارمندان اداری( مواجه می شوند.

به نظر می رسد با استفاده مناسب و استاندارد از ظرفیت های 
سامانه تیتک می توان از وقوع هرگونه تخلف و تزریق خارج 
از نوبت واکسن جلوگیری کرده و شفافیت کاملی در فرآیند 
واکسیناسیون برای مردم ایجاد کرد. چرا که با رصد دقیق و 
برخط زنجیره تأمین و توزیع واکسن، ریسک تخلف برای افراد 
سودجو افزایش می یابد و حتی در صورت وقوع تخلف امکان 
بررسی و پیگیری سریع و دقیق آن توسط نهادهای نظارتی و 

دستگاه قضائی امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در روز اول اردبیهشت 

ماه با اشاره به اینکه اگر کسی در استفاده از واکسن تخلف کند، 
باید به اشد وجه مجازات شود گفته بود که انجام واکسیناسیون 
باید بر مبنای سند ملی صورت گیرد و این واکسیناسیون برای 

کل ملت ایران رایگان انجام می شود.
شـاید بتوان مسـئله عدم اسـتفاده بهینـه از سـامانه های 
نظارتـی را نیـز جزئی از تخلفـات صورت گرفتـه در مدیریت 
واکسیناسـیون قلمداد کرد، چرا که آسـیب های ناشـی از آن 
نـه تنهـا کمتـر از اظهار لیسـت های دروغیـن بـرای دریافت 
خـارج از نوبـت واکسـن کرونـا توسـط مدیـران شـهرداری ها 
نیسـت، بلکه می توانـد دامنه نابسـامانی های توزیـع و تزریق 

واکسـن را گسـترده تر کند.
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گزارش تحليلی ...

اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی
علیرغم مشارکت صفر درصدی

بزرگتریــن انتخابــات اقتصــادی کشــور کــه ســال 
گذشــته بدلیــل ایــرادات فــراوان قانونــی لغــو شــد، مجــددا 
ــرف  ــه برط ــورده ک ــد خ ــی کلی ــت در حال ــرار دول ــا اص ب
ــم  ــر درصــدی را رق ــرادات، مشــارکت صف ــن ای نشــدن ای

ــت. زده اس
بــه گــزارش خبرنگار مهــر، حدود یکســال از آزادســازی 
ــت می گــذرد و ســهامداران طــی ایــن مــدت  ســهام عدال
ــد؛ از  ــراز و فرودهــای متعــددی را پشــت سرگذاشــته ان ف
ــا افــت شــدید ارزش آن  چالش هــای هنــگام آزادســازی ت

در معامــالت ســال گذشــته بــازار ســهام.
ــرای  ــت ب ــهامداران عدال ــی از س ــه گروه ــا ک از آنج
مدیریــت ســهام خــود، روش غیرمســتقیم را انتخــاب کرده 
ــتانی  ــذاری اس ــرمایه گ ــرکتهای س ــود ش ــد و الزم ب بودن
ــهامداران وارد  ــروه از س ــن گ ــهام ای ــت س ــت مدیری جه
ــت  عمــل شــود، اواخــر ســال گذشــته، در اســفندماه دول
ــرکت  ــره ۳۱ ش ــأت مدی ــات هی ــت انتخاب ــم گرف تصمی
ســرمایه گــذاری اســتانی را برگــزار کــرده و ســکان ایــن 
شــرکتها را بدســت کســانی بدهــد کــه بــا رأی ســهامداران 

انتخــاب می شــوند.

ــان از  ــارد توم ــزار ميلي ــر 400 ه ــت ب   مدیری
ــردم ــی م دارای

ایــن انتخابــات از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت 
ــه روش  ــانی ک ــهام کس ــود س ــهام و س ــت س ــه مدیری ک
غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت ســهام خــود انتخــاب کرده 
ــهام  ــرمایه گذاری س ــرکت س ــه ش ــتان ب ــر اس ــد، در ه ان
ــأت  ــد و هی ــد ش ــپرده خواه ــتان س ــان اس ــت هم عدال
ــت  ــرمایه هنگف ــن س ــت ای ــت و هدای ــره در مدیری مدی
نقــش مهمــی ایفــا خواهنــد کــرد. طبــق بــرآورد رســمی 
مســئوالن، در جریــان ایــن انتخابــات قــرار اســت مدیریــت 
ــت  ــهامداران عدال ــی س ــان دارای ــارد توم ــزار میلی ۴۰۰ ه
بدســت هیــأت مدیــره شــرکت های ســرمایه گــذاری 

ــد. ــد ش ــپرده خواه ــتانی س اس
ــدد  ــرادات متع ــات و ای ــا ابهام ــات ب ــن انتخاب ــا ای ام

قانونــی مواجــه بــود. خبرگــزاری مهــر در همــان برهــه در 
گزارشــی بــه صــورت مبســوط بــه ایــن ایــرادات پرداختــه 
بــود. ایراداتــی قانونــی کــه از ســوی شــرکت های ســرمایه 
گــذاری اســتانی و کارشناســان اقتصــادی بارهــا مطــرح و 

در نهایــت منجــر بــه لغــو انتخابــات شــد.
ــت  ــات اســفندماه، انتظــار می رفــت دول ــا لغــو انتخاب ب
یــا از برگــزاری انتخابــات بــا آن شــرایط کاًل منصرف شــده 
باشــد یــا اگــر مصــر بــه برگــزاری اســت، ایــرادات و موانــع 
قانونــی را برطــرف نمایــد امــا از یــک مــاه قبــل کــه اطــالع 

ــاره  ــاد درب ــئوالن وزارت اقتص ــترده مس ــانی های گس رس
ــزاری  ــده برگ ــات از ســرگرفته و وع ــن انتخاب ــزاری ای برگ
ــا ۱۵ خردادمــاه- داده  طــی یکمــاه - از ۱۵ اردیبهشــت ت
شــد، شــواهدی دال بــر رفــع ایــرادات مذکــور دیــده نشــد.

ــم  ــات علیرغ ــن انتخاب ــزاری ای ــه برگ ــت ب ــرار دول اص
ــی  ــه معامالت ــت ک ــی اس ــی در حال ــرادات قانون ــود ای وج
ــر ۴۹  ــغ ب ــه و جمعیتــی بال شــدن ســهام تخصیــص یافت
میلیــون نفــر از اقشــار آســیب پذیر و کــم درآمــد جامعــه 
در دو روش مســتقیم و غیرمســتقیم، ایجــاب می کنــد کــه 
صیانــت از حقــوق ســهامداران و امــوال و دارایــی دارندگان 
ــا اتخــاذ تدابیــر مناســب صــورت گیــرد تــا  ایــن ســهام ب
ــب  ــت شــود هــم جل ــازار ســرمایه صیان ــگاه ب هــم از جای

اعتمــاد عمومــی صــورت بگیــرد.
ــه  ــد هرچ ــه می خواه ــت ک ــن اس ــت ای ــتدالل دول اس
ــا  ــه خــود آنهــا واگــذار کنــد ت ــی مــردم را ب ــر دارای زودت
ــه  ــه گفت ــد. ب ــش یاب ــوزه کاه ــن ح ــت در ای ــش دول نق
مســئوالن وزارت اقتصــاد، بــا شــکل گیری شــرکتهای 
ــه  ــا ب ــت آنه ــپردن مدیری ــت و س ــهام عدال ــتانی س اس
ــم  ــد ه ــا می توان ــرد آنه ــت، عملک ــب صالحی ــراد صاح اف
ســودآوری شــرکتها را افزایــش دهــد و هــم بــا اختیاراتــی 
ــن شــرکتها داده خواهــد شــد،  ــره ای ــه هیــأت مدی کــه ب
ــاختی  ــای اقتصــادی و زیرس ــد در فعالیت ه ــا می توانن آنه
و حتــی نوآورانــه اســتان ســرمایه گــذاری کننــد کــه ایــن 
ــال خواهــد  ــه دنب ــق اقتصــادی را ب ســرمایه گــذاری، رون

داشــت.

اگرچــه نیــت دولــت در ظاهــر قابــل دفــاع اســت امــا 
ــای  ــا گیره ــان ب ــات همچن ــن انتخاب ــزاری ای ــیوه برگ ش

ــی جــدی مواجــه اســت. قانون

  آئين نامه ای که نادیده گرفته شد
رهبــر انقــالب ۹ اردیبهشــت مــاه ســال گذشــته طــی 
ــادر،  ــت را ص ــهام عدال ــازی س ــتور آزادس ــه ای دس ابالغی
مقــرر کردنــد ضمــن فراهــم آوردن امــکان انتخــاب گزینــه 
مســتقیم بــرای مــردم، »مقــررات الزم بــرای انتقــال ســهام 
بــه صاحبــان ســهام« توســط شــورای عالــی بــورس 
تدویــن و تصویــب شــود. در فاصلــه صــدور ابالغیــه مذکور 
ــا  ــن و تصویــب آئیــن نامــه ســه نامــه مرتبــط ب ــا تدوی ت

همیــن موضــوع از ســوی رهبــر انقــالب ابــالغ گردیــد.

ــع  ــرای مجام ــه ب ــن نام ــن آئي ــاس ای   براس
ــت: ــده اس ــرر ش مق

ــف  ــام تکالی ــد از انج ــده بع ــد ش ــاده ۷ تاکی ۱- در م
ــه  ــه ارائ ــاز ب ــرکتها مج ــای آن، ش ــاده ۶ و تبصره ه در م
ــت  ــا اکثری ــتند ام ــورس هس ــرش در ب ــت پذی درخواس
شــرکتها حتــی بــدون ارائــه درخواســت پذیــرش و بــدون 
ــد  انجــام تکالیــف مــاده ۶، پذیــرش و معامالتــی شــده ان

ــت. ــد داش ــی خواه ــی در پ ــی و مال ــات حقوق ــه تبع ک
۲- طبــق تبصــره ۴ مــاده ۶ ابتــدا بایــد ســرمایه 
ــه  ــبت ب ــرمایه، نس ــش س ــس از افزای ــتانی پ ــذاری اس گ
ــرای اصــالح اساســنامه  ــاده ب ــوق الع ــع ف ــزاری مجام برگ
اقــدام کننــد کــه ایــن امــر بدلیــل ابهامــات قانونــی ناشــی 
ــن  ــده گرفت ــه نادی ــی ب ــدرکاران دولت ــت ان ــرار دس از اص
در  شهرســتانی  عدالــت  ســهام  تعاونی هــای  جایــگاه 
ــن  ــر ســر حــذف ای ــات ناشــی از اصــرار ب ســاختار و تبع
رکــن از مجامــع قانونــی و بــه تبــع آن ع دم تحقق شــروط 
ــون تجــارت، انجــام نشــده اســت. ــاده ۸۴ قان ــرر در م مق

۳- تکلیــف تدویــن اساســنامه تیــپ و جدیــد کــه الزامــاً 
ــرکتهای  ــه ش ــه و ب ــورس تهی ــازمان ب ــوی س ــد از س بای
ــالغ  ــاده اب ــوق الع ــب در مجامــع ف جهــت بررســی و تصوی
ــر  ــئوالن ام ــع مس ــت و در واق ــده اس ــام نش ــد، انج می ش
تکلیــف الزامــی و مقدماتــی را انجــام نــداده انــد تــا بــه تبــع 
آن شــرکت ها بتواننــد تکلیــف تبعــی را بــه انجــام برســانند.

۴- امــکان رعایــت شــروط قانونــی و الینفــک برگــزاری 
مجامــع مقــرر در مــاده ۷۲ قانــون تجــارت و بنــد ۱ ماده ۶ 
آئیــن نامــه حاکمیــت شــرکتی، در صــورت عــدم پذیــرش 
جایــگاه قانونــی تعاونی هــای ســهام عدالــت شهرســتانی در 
ــه نمایندگــی از  مجامــع ســرمایه گذاری هــای اســتانی )ب
اعضایشــان و ســهامداران هــر شهرســتان( فراهــم نیســت 
ــا  ــع ب ــه برگــزاری مجام ــت اصــرار ب ــی عــده ای در دول ول
ترتیباتــی کــه آنهــا تفســیر می کننــد )نــه شــرایطی کــه 
ــن خواســته  ــون تکلیــف کــرده اســت( کــه اجــرای ای قان
ــه تضییــع گســترده حقــوق ســهامداران شــده و  منجــر ب

ایــن مجامــع محکــوم بــه ابطــال هســتند.
۵- مدیــران فعلــی ســرمایه گذاری هــای اســتانی 
طــی فرایندهــای قانونــی در مجامعــی کــه تحــت نظــارت 
ســازمان بــورس برگــزاری و تائیــد شــده، انتخاب شــده اند 
و مــدت مدیریــت اغلــب مدیــران بــه حکــم قانــون تجارت 
خاتمــه نیافتــه اســت. بــر ایــن اســاس اصــرار دولــت بــه 
ــریفات  ــدون تش ــران ب ــاب مدی ــع انتخ ــزاری مجام برگ

ــدارد. ــی ن ــون، وجاهــت قانون قان
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ــل  ــارت، قب ــون تج ــح قان ــم صری ــاس حک ــر اس ۷- ب
ــوان  ــاده نمی ت ــوق الع ــع ف ــنامه در مجم ــالح اساس از اص
مجامــع عمومــی را بــه صــورت الکترونیــک برگــزار 
ــا فــرض پذیــرش اصــرار غیرقانونــی بــه ایــن  کــرد امــا ب
ــرر  ــدات مق ــات و تأکی ــت ترتیب ــکان رعای ــی ام ــر، حت ام
ــره  ــأت مدی ــاه ۱۳۹۹ هی ــان م ــورخ ۱۴ آب ــه م در مصوب

ــت. ــم نیس ــود فراه ــرایط موج ــا ش ــورس ب ــازمان ب س
ــأت  ــات هی ــت در انتخاب ــه دول ــاس، مداخل ــن اس برای
رئیســه مجامــع بــا ترکیبی دولتــی، آن هــم قبــل از برگزاری 
ــا فرمــان ۸ مــاده ای رهبــر انقــالب و همچنیــن  مجامــع، ب
قانــون تجــارت و مــواد ۳۴ تــا ۳۸ قانــون سیاســتهای اصــل 
۴۴ کــه دولــت را از دخالــت در شــئون مدیریتــی و مالکیتی 

منــع کــرده اســت، در تضــاد آشــکار اســت.

ــات را از  ــروعيت انتخاب ــه مش ــدی ک   فرآین
ــرد بيــن ب

بــورس،  ســازمان  اطالعیه هــای  اســاس  بــر 
کاندیداهــای متقاضــی ســمت هیــأت مدیــره شــرکت های 
ــام در ســامانه  ــت ن ــس از ثب ــذاری اســتانی پ ســرمایه گ
ســتان و دریافــت پیامــک، جهــت تکمیــل فــرم حراســت 
و ارائــه مــدارک و مســتندات الزم بــود بــه ادارات کل امــور 
ــا  ــد. از آنج ــه کنن ــتان ها مراجع ــی اس ــادی و دارای اقتص
کــه هیــأت مدیــره شــرکت های ســرمایه گــذاری اســتانی 
ــارد  ــرار اســت ۴۰۰ هــزار میلی پــس از انتخــاب شــدن ق
ــد،  ــت کنن ــردم را مدیری ــه م ــق ب ــی متعل ــان دارای توم
بســیاری از کارشناســان معتقــد هســتند الزم اســت 
صالحیــت کاندیداهــا بــا برگــزاری آزمــون حرفــه ای مــورد 
ــه مدیریتــی ضعیــف دوره  ــا تجرب ــی قــرار بگیــرد ت ارزیاب

ــرار نشــود. ــازی تک ــل از آزادس قب
ــد  ــات بای ــزاری انتخاب ــزم برگ ــه مکانی ــه دوم اینک نکت
بــه گونــه ای باشــد کــه امــکان حضــور و مشــارکت 
ــال  ــا در ح ــد؛ ام ــم باش ــهامداران فراه ــدی س صددرص
ــات،  ــن انتخاب ــهامداران در ای ــرکت س ــرط ش ــر ش حاض
»ســجامی شــدن« و احــراز هویــت مجــدد بــرای حضــور 
در مجامــع شــرکت های ســرمایه گــذاری اســتانی اعــالم 

ــده اســت. ش
ــورس  ــازمان ب ــره س ــأت مدی ــه هی ــاس مصوب ــر اس ب
در ۱۴ آبــان مــاه پارســال، مجامــع الکترونیکــی همچــون 
مجامــع حضــوری و فیزیکــی بــا رعایــت کامــل تشــریفات 
مقــرر در اصالحیــه قانــون تجــارت و فراهــم کــردن 
شــرایط حضــور و اعمــال رأی برابــر و متناســب بــا ســهام 
و حــق رأی طبــق قانــون تجــارت بــرای همــه ســهامداران 
ــکا و اعتمــاد کــه  ــل ات ــرم افزارهــای قاب ــا اســتفاده از ن ب
قابلیــت برگــزاری، نظــارت، کنتــرل، رصد و مستندســازی 
وقایــع مجمــع را بــه ســهولت دارا باشــد، برگــزار می شــود.

ــرم  ــاب ن ــئولیت انتخ ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــا برگــزاری صحــت عملکــرد و نگهــداری ســوابق  افــزار ب
مجامــع بــا هیــأت مدیــره شــرکت و هیــأت رئیســه مجمع 
خواهــد بــود و در صــورت وقوع، مشــمول ضمانــت اجرایی 
کیفــری در قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور خواهــد بود؛ 
بنابرایــن بــا توجــه بــه برگــزاری مجامــع در شــرکت های 
ســرمایه گــذاری اســتانی، شــرکت های ســرمایه گــذاری 
مذکــور دخالتــی در انتخــاب نــرم افــزار نداشــته و نحــوه 
ــی از  ــع الکترونیک ــأت رئیســه مجم انتخــاب اعضــای هی

میــان ســهامداران نیــز تبییــن و ابــالغ نشــده اســت.
ــر  ــر اقشــار آســیب پذی نکتــه مهــم دیگــر اینکــه اکث
ــای  ــت نهاده ــت حمای ــراد تح ــاً اف ــد و گاه ــم درآم و ک
حمایتــی بــه دلیــل عــدم اشــراف بــر فعالیت هــای 
ــی  ــات عموم ــه امکان ــی ب ــدم دسترس ــرمایه، ع ــازار س ب
و تجهیــزات اینترنتــی از جملــه رایانــه، لــپ تــاپ و 

شــرکت های  ســهامداری  در  هوشــمند،  گوشــی های 
ســرمایه گــذاری اســتانی باقــی مانده انــد؛ و طبیعــی 
اســت کــه ایــن افــراد کمــاکان امــکان مشــارکت و حضــور 
ــن  ــت. بنابرای ــد داش ــی را نخواهن ــع الکترونیک در مجام
ــراد را  ــن اف ــات حقــوق ای ــه برگــزاری انتخاب شــیوه و روی

می گیــرد. نادیــده 
ــاده ۳۱ اساســنامه شــرکت های  ــر اســاس تبصــره م ب
ســرمایه گــذاری اســتانی، فراینــد برنامه ریــزی و اجــرای 
ــذاری  ــرمایه گ ــرکت های س ــره ش ــأت مدی ــات هی انتخاب
ــل  ــه حداق ــه شــیوه ای طراحــی شــود ک ــد ب اســتانی بای
یــک هفتــه قبــل از برگــزاری مجامــع، اســامی و رزومــه 
کاندیدهــای تأییــد صالحیــت شــده جهــت انتخــاب افــراد 
کاردان و شایســته، بــه اطــالع ســهامداران رســیده باشــد 
و شــائبه دخالــت و انتخــاب افــراد منتســب از بیــن بــرود.

شــتابزده  برگــزاری  اینکــه  دیگــر  مهــم  نکتــه 
ایــن انتخابــات، بــدون احــراز صالحیــت حرفــه ای و 
ــاره  ــات دوب ــای انتخاب اهلیت ســنجی تخصصــی کاندیداه
منجــر بــه تکــرار فاجعه هــای خصوصــی ســازی ایــن بــار 
در مقیاســی بســیار بزرگ تــر در حــد و انــدازه ۴۰۰ هــزار 
میلیــارد تومــان دارایــی مــردم می شــود؛ چــرا کــه در ایــن 
مقولــه هــم دقیقــاً ماننــد آنچــه بــه نــام خصوصی ســازی 
ــا قوانیــن و سیاســت های باالدســتی  ــت، باره انجــام گرف
ــده  ــت نادی ــر انقــالب توســط دول ــن رهب ــه فرامی از جمل

گرفتــه شــده اســت.

  انتخاباتی فاقد مشروعيت!
جبــار نــوری، رئیــس هیــأت مدیــره یکــی از شــرکت 
ــا خبرنــگار  ســرمایه گــذاری اســتان زنجــان در گفتگــو ب
مهــر برگــزاری ایــن انتخابــات بدلیــل عــدم امــکان 
مشــارکت همــه ســهامداران را فاقــد مشــروعیت می دانــد 
و می گویــد: در صورتــی می تــوان مجامــع ســهام عدالــت 
اســتانی را برگــزار کــرد کــه همــه ســهامداران حــق رأی 
ــن  ــی ای ــات فعل ــه در انتخاب ــی ک ــند در حال ــته باش داش

امــکان نیســت.
ــد  ــه بای ــد ک ــالم کردن ــش اع ــدی پی ــزود: چن وی اف
انتخابــات مجامــع شــرکت ها برگــزار شــود؛ محــور 
ــرای  ــت. ب ــره اس ــأت مدی ــای هی ــاب اعض ــع انتخ مجام
ــق  ــه از طری ــم ک ــن خاصــی داری ــع قوانی تشــکیل مجام
مجلــس تدویــن شــده اســت و مــا خــارج از برنامــه 
ــم؛ یعنــی اساســنامه شــرکت ها  نمی توانیــم حرکــت کنی
ــا ایــن  ــه قانــون اساســی یــک شــرکت اســت، ب ــه منزل ب
ــع خــالف  ــات مجام ــی انتخاب ــزاری فعل حــال نحــوه برگ

ــت. ــرکت هاس ــنامه ش اساس
ــزار  ــع را برگ ــم مجام ــی می توانی ــه داد: زمان وی ادام
ــق رأی  ــازه ورود و ح ــهامداران اج ــه س ــه هم ــم ک کنی
ــط ۳۰  ــون فق ــم اکن ــه ه ــی ک ــند در صورت ــته باش داش
ــد  ــر از ســهامداران ســجامی شــده و می توانن ــون نف میلی
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــات شــرکت کنن ــن انتخاب در ای
ــهامداران  ــد از س ــه ۶۲ درص ــک ب ــان نزدی ــتان زنج اس
ســجامی هســتند، یعنــی یــک ســوم از ســهامداران 
ــد و  ــات شــرکت کنن ــن انتخاب ــد در ای ــی نمی توانن زنجان

حقشــان پایمــال می شــود.

و  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان  ورود    
بــه  اســتان ها  از  بســياری  دادســتان های 

موضــوع
ایــرادات متعــدد قانونــی وارد بــر فرآینــد برگــزاری این 
ــی کل  ــازمان بازرس ــه ورود س ــر ب ــراً منج ــات اخی انتخاب
ــوع  ــه موض ــتان ها ب ــی اس ــتان های برخ ــور و دادس کش

شــد.

محمــد خزایــی، دبیــرکل کانــون شــرکتهای ســرمایه 
گــذاری ســهام عدالــت کشــور اخیــراً در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر گفتــه بــود: ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــه نحــوه برگــزاری مجامــع شــرکت های ســرمایه گذاری  ب
ــه  ــرده ک ــد ک ــاد تاکی ــر اقتص ــه وزی ــه ای ب ورود و در نام
برگــزاری هــر گونــه مجمــع بــه ترتیــب فعلــی، غیرقانونی 
ــه  ــد ک ــد باش ــه بای ــن گون ــاس کار ای ــرا اس ــت. زی اس
اساســنامه شــرکت های ســرمایه گــذاری اســتانی بــا 
ــود و  ــالح ش ــاده اص ــی فوق الع ــع عموم ــزاری مجم برگ
بعــد در مــورد ســایر مجامــع کــه یکــی از آنهــا انتخــاب 

ــود. ــدام ش ــره اســت، اق ــأت مدی هی
ــالوه  ــتان ها ع ــد اس ــی، در ۵۰ درص ــه خزای ــه گفت ب
بــر ســازمان بازرســی، دادســتان ها هــم بــه ایــن موضــوع 

ــود. ــه ش ــن کار گرفت ــوی ای ــا جل ــد ت ورود کرده ان
اکبــر حیــدری، ســخنگوی کانــون ســرمایه گذاری 
اســتانی ســهام عدالــت نیــز دربــاره محتــوای نامه ســازمان 
ــر اعــالم  ــا ب ــه اســت: بن ــر اقتصــاد گفت ــه وزی بازرســی ب
ــل  ــورد عم ــنامه م ــور، اساس ــی کل کش ــازمان بازرس س
بــه صــورت فــوق العــاده در مجمــع بــه تصویــب نرســیده 
ــش از ۵۰  ــدن بی ــاب ش ــردن و انتخ ــاب ک ــق انتخ و ح

ــت. ــن نیس ــع روش ــردم در مجام ــد م درص

  اصرار دولت به برگزاری انتخابات
ــازمان  ــه س ــی مکاتب ــرادات و حت ــه ای ــم هم علیرغ
ــه  ــی ب ــرار عجیب ــت اص ــاد، دول ــر اقتص ــا وزی ــی ب بازرس

برگــزاری ایــن انتخابــات دارد.
ســخنگوی کانــون ســرمایه گذاری اســتانی ســهام 
عدالــت بــه خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه اصــرار ســازمان 
بــورس و وزارت اقتصــاد بــرای برگــزاری انتخابــات گفتــه 
بــود: فشــارهای دولــت بــرای برگــزاری انتخابــات هیــأت 
ــهام  ــتانی س ــذاری اس ــرمایه گ ــرکت های س ــره ش مدی
عدالــت جنبــه سیاســی دارد؛ دولــت بــه دنبــال بــه دســت 
و  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های  کرســی های  آوردن 

ــت. ــر اس ــرمایه پذی ــرکت های س ش

  نــرخ عجيــب مشــارکت! /    لــزوم ورود 
دادســتان کل کشــور

از ۱۵ اردیبهشــت مــاه تاکنــون انتخابــات هیــأت 
ــتان ها  ــی اس ــذاری برخ ــرمایه گ ــرکتهای س ــره ش مدی
برگــزار شــده کــه نــرخ پاییــن مشــارکت ســهامداران در 

ــت. ــز اس ــرت انگی ــا حی آنه
بــر اســاس مســتندات موجــود، نــرخ مشــارکت 
ــر درصــد،  ــزگان صف ــت در اســتان هرم ســهامداران عدال
گیــالن ۰.۰۱ درصــد، همــدان صفــر درصــد، سیســتان و 
بلوچســتان ۰.۰۵ درصــد، خراســان رضــوی صفــر درصــد، 

ــت! ــوده اس ــد ب ــرقی ۰.۰۰۲ درص ــان ش و آذربایج
چنیــن نــرخ مشــارکت پایینــی آن هــم در انتخاباتــی 
کــه قــرار اســت ســکانداران ۴۰۰ هــزار میلیــارد تومــان از 
دارایــی مــردم را مشــخص کنــد، موضوعــی نیســت کــه 
براحتــی بتــوان از کنــار آن گذشــت و بدیهــی اســت بــه 
ــوال  ــر س ــروعیت آن را زی ــد مش ــود می توان ــودی خ خ
ــد  ــه می توان ــات ک ــن انتخاب ــزاری ای ــاً برگ ــرد. طبیعت بب
در نهایــت منجــر بــه انتقــال مدیریــت ســهام مــردم بــه 
ــاع و ضــروری اســت  ــل دف خــود آنهــا شــود اقدامــی قاب
ــی و در  ــل قانون ــی مراح ــا ط ــه ب ــر اینک ــروط ب ــا مش ام
ــه شــتاب  چارچــوب مقــررات موجــود برگــزار و از هرگون
ــن اســاس  ــر ای ــاب شــود. ب ــه اجتن ــن زمین زدگــی در ای
ــوع  ــه موض ــور ب ــتان کل کش ــد ورود دادس ــر می رس بنظ
ــد  ــالح فراین ــمت اص ــه س ــدگان را ب ــد برگزارکنن می توان

ــات مهــم ســوق دهــد. ــن انتخاب برگــزاری ای
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زوال خاک فاجعه بارتر از ورشکستگی آبی 
ــت،  ــوء مدیری ــل س ــه دلی ــت: ب ــک پژوهشــگر آب گف ی
تغییــرات اقلیمــی، توســعه غیــر اصولــی، برداشــت بی رویــه 
و توســعه پدیــده فرونشســت زمیــن در دشــت های کشــور، 
ــود  ــر کشــور ناب ــع آب تجدیدپذی حــدود ۲۵ درصــد از مناب

شــده اســت.

مصطفــی فدایــی فــرد، کارشــناس حــوزه آب در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه مقولــه ورشکســتگی آب 
)زمانــی کــه میــزان مصــرف آب بیــش از منابــع قابــل بهــره 
بــرداری آب باشــد( شــامل وضعیــت بحرانی حجــم منابع آب 
تجدیدپذیــر و اســتراتژیک زیرزمینــی نیز می شــود، گفــت: از 
وضعیــت ورشکســتگی آبــی وخیم تــر و نگــران کننــده تــر، 
اُفــت شــدید کیفیــت شــیمیایی منابــع آب و بــه خصــوص 
ــت  ــه کاهــش کیفی ــه منجــر ب ــی اســت ک ــع زیرزمین مناب
ــطح آب  ــدید س ــت ش ــد اف ــود. هرچن ــم می ش ــاک ه خ
زیرزمینــی موجــب فرونشســت های فــراوان و نابــودی 
ــه  ــر و ب ــت ناپذی ــود و بازگش ــی می ش ــازن آب زیرزمین مخ
تنهایــی نیــز فاجعــه بــار اســت ولــی اُفــت شــدید کیفیــت 
شــیمیایی منابــع آب، نــه تنهــا آب تجدیدپذیــر باقــی مانــده 
را غیــر قابــل اســتفاده می کنــد بلکــه باعــث آلودگــی خــاک 

ــر اســت. ــران ناپذی ــوع خــود جب هــم می شــود کــه در ن
وی افــزود: بــی توجهــی بــه وضعیــت وخیــم فرســایش 
خــاک در کشــور نیــز مزیــد بــر علــت شــده و در نهایــت هــم 
افزایــی و تلفیــق تبعــات کاهــش کمــی و کیفــی منابــع آب 
و خــاک منجــر بــه ورشکســتگی محیــط زیســت می شــود.

  کرونــا بــه داِد محيط زیســت رســيد /    تبعــات 
ــرب زوال منابع آب مخ

ــه  ــن دغدغ ــه مهمتری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد ب ــی ف فدای
ــته و  ــال گذش ــران در س ــه ای ــی از جمل ــن الملل ــه بی جامع
ســال جــاری، شــیوع ویــروس کوویــد ۱۹ و گســترش ایــن 
بیمــاری اســت، ادامــه داد: باوجــود مــرگ و میــر شــدید و بــه 
خطــر افتــادن ســالمتی و معیشــت اقتصــادی مــردم جهــان، 
بــه دلیــل آشــکار بــودن و گــزارش ابعاد خســارات آن توســط 
ــن  ــای بی ــش فعالیت ه ــاهد افزای ــه روز ش ــا، روز ب دولت ه
المللــی بــرای مهــار بیمــاری هســتیم و بــا گذشــت زمــان و 
پیشــرفت های شــگرف علــم پزشــکی، امیــدواری بــه بهبــود 

شــرایط روزافــزون اســت.

بـه گفتـه ایـن پژوهشـگر حـوزه آب، طوالنی شـدن زمان 
کنتـرل ایـن بیمـاری، نـه تنهـا بـرای محیط زیسـت مخرب 
نیسـت بلکـه همچنین در طی این دو سـال، بـه دلیل کاهش 
سـرعت زندگـی صنعتـی و ماشـینی انسـان، شـرایط محیط 
زیسـت جهـان کمـی بهبـود یافتـه اسـت و به همیـن دلیل 

برخی از کارشناسـان محیط زیسـت، شـیوع ویـروس کرونا را 
انتقـام طبیعـت از انسـان معرفـی می کنند.

ــد  ــال ب ــه ح ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
ــت  ــدید کیفی ــت ش ــر اف ــع آب و از آن مهمت ــت مناب کمی
شــیمیایی آب هــای ســطحی و زیرزمینــی ناپیداســت و 
خســارات و تبعــات آن نیــز بــه میــزان الزم و کافــی آشــکار 
نیســت، متأســفانه در ایــران اقدامــات مؤثــری بــرای بهبــود 
ــات  ــالف تبع ــر خ ــود و ب ــام نمی ش ــع آب انج ــرایط مناب ش
تــداوم شــیوع کرونــا بــر محیــط زیســت، اســتمرار ایــن بــی 
ــت و  ــط زیس ــودی محی ــه ناب ــر ب ــد منج ــی می توان توجه

ــران شــود. تمــدن ای

  وضعيت وخيم آب تجدید پذیر کشور
رئیــس کمیتــه تخصصــی ارزیابــی ســیالب کمیتــه ملی 
ــا بیــان اینکــه هرچنــد بــه دلیــل  ســدهای بــزرگ ایــران ب
کــم اهمیــت بــودن تولید آمــار و اطالعــات و انجــام مطالعات 
پایــه منابــع و مصــارف آب در کشــور، آمــار قابل اســتنادی از 
منابــع آب تجدیــد پذیــر در دســترس نیســت و آمــار بســیار 
متفاوتــی در ایــن خصــوص وجــود دارد، توضیــح داد: ولــی در 
حالــت خوشــبینانه حجــم منابــع آب تجدیدپذیــر کشــور در 
طــی دو دهــه اخیــر از حــدود ۱۲۰ میلیــارد متــر مکعــب در 
ســال بــه حــدود ۹۰ میلیــارد متــر مکعــب در ســال کاهــش 
ــرات  ــت، تغیی ــو مدیری ــل س ــه دلی ــی ب ــت. یعن ــه اس یافت
اقلیمــی، توســعه غیــر اصولــی، برداشــت بــی رویــه و از همــه 
ــن در دشــت های  ــده فرونشســت زمی ــر، توســعه پدی مهم ت
کشــور، حــدود ۲۵ درصــد از منابــع آب تجدیدپذیــر کشــور 

نابــود شــده اســت.
ــاالنه  ــرانه س ــدار س ــر مق ــارت دیگ ــه عب ــت: ب وی گف
مصــرف آب از حــدود ۱۷۰۰ متــر مکعــب بــه حــدود ۱۱۰۰ 
متــر مکعــب کاهــش یافته اســت کــه بر اســاس شــاخصهای 
جهانــی ماننــد معیــار فالِکــن مــارک، در ُزمــره کشــورهای با 
کمبــود آب و تنــش شــدید آبــی قــرار گرفته ایــم. از طرفــی، 

بــر اســاس شــاخص و معیــار ســازمان ملــل، هــرگاه جمــع 
مصــرف آب در هــر کشــور بیشــتر از ۴۰ درصــد از کل منابــع 
آب تجدیــد پذیــر ســاالنه باشــد، آن کشــور بــا چالش شــدید 
آب روبــرو اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ما ســاالنه کل آب 

تجدیدپذیــر کشــور را اســتفاده می کنیــم.

  وضعيت زوال منابع خاک
فدایــی فــرد بــا بیــان اینکــه بــرای تشــکیل خــاک قابــل 
ــه عمــق یــک ســانتیمتر در ســطح کشــور در  کشــاورزی ب
ــان الزم  ــال زم ــا ۲۰۰ س ــدود ۱۰۰ ت ــون، ح ــرایط گوناگ ش
ــه و  ــاد و َم ــر و ب ــه اّب ــن ک ــی ای ــرد: یعن ــح ک ــت، تصری اس
خورشــید و فلــک بایــد حــدود ۲۰۰ ســال کار کننــد تــا در 
حــدود ۱۰ میلیمتــر خــاک بــرای بهــره بــرداری تولید شــود 
ــه دلیــل ســو مدیریــت همیــن  ــاز هــم ب ــی متأســفانه ب ول
میــزان خــاک و بیشــتر از آن را در اثــر وقــوع یــک ســیالب و 

ــم. ــت می دهی ــایش از دس ــب فرس در قال
ــن پژوهشــگر حــوزه آب فرســایش  ــای ای ــق گفته ه طب
ــع  ــودی مناب ــه ناب ــر ب ــه منج ــن ک ــر ای ــالوه ب ــاک ع خ
ــه  ــر ب ــود، منج ــور می ش ــای کش ــمند و کیمی ــاک ارزش خ
ایجــاد مســائل و مشــکالت فــراوان بــرای شــهرها، روســتاها، 
آبــی  بــرای ســازه های  بــه خصــوص  و  زیرســاخت ها 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــده و ب ــع آب ش ــعه مناب ــای توس طرح ه
ــارات  ــش خس ــب افزای ــیالبی، موج ــای س ــت جریان ه غلظ
ــه  ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــز می ش ــیالب نی ــی س ــی و مال جان
ــش )گالب دره(  ــاه ۱۳۶۶ تجری ــرداد م ــرب م ــیالب مخ س
ــالن  ــاه ۱۳۷۷ ماســوله در گی ــرداد م ــران، ســیالب م در ته
و ســیالب فروردیــن مــاه ۱۳۹۸ حوضــه کشــکان در 
شــهرهای پلدختــر و معمــوالن اســتان لرســتان بــوده اند که 
خســارات جانــی و مالــی در پــی داشــت، نمونه هــای بــارزی 
 )mudflow( از جریان هــای ســیالبی غلیــظ گســترده

هســتند.

  مشکالت اصلی کدام است؟
ــته،  ــه گذش ــک ده ــی ی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کارشناســانی کــه خــود را طرفــدار محیــط زیســت معرفــی 
ــازی  ــه سدس ــت آب را ب ــکالت صنع ــه مش ــد، هم می کردن
ــدرو  ــان تن ــی از کارشناس ــزود: برخ ــد، اف ــبت می دادن نس
جســارت بیشــتری بــه خــرج داده و حــل مشــکالت منابــع 
آب کشــور را در گــروی برچیــده شــدن همــه ســدها معرفــی 
ــدگاه  ــن دی ــر ای ــد ســال اخی ــد در چن ــر چن ــد. ه می کردن
ــن دوره  ــی در طالیی تری ــگ شــده اســت ول ــکال کمرن رادی
ــودی  ــکان بهب ــه می توانســتیم ام ــا ک ــا و گفتگوه مناظره ه
در مدیریــت منابــع آب ایجــاد کنیــم، متأســفانه بــا مباحــث 

بــی ثمــر هــدر شــد.
رئیـس کمیتـه تخصصـی ارزیابـی سـیالب کمیتـه ملی 
سـدهای بزرگ ایـران با تاکید بر اینکه از همـان ابتدا نیز پیدا 
بـود که سدسـازی اصولی قابل دفاع اسـت، ادامـه داد: به طور 
یقین بدون وجود سـدهای مخزنی خوب، دسـتیابی به منابع 
آب و انـرژی پایـدار و همچنین رفاه نسـبی موجود در کشـور 
ناممکـن اسـت. البته سدسـازی های بی رویه و غیـر اصولی به 
همـراه پدیـده تغییر اقلیم، توسـعه بی رویه کشـاورزی، تجاوز 
بـه حریـم و بسـتر رودخانه هـا، سـیالب دشـت ها، جنگل ها، 
دریاهـا و دریاچه هـا، بـی توجهـی بـه تولیـد آمـار و اطالعات 
منابـع و مصـارف آب و مطالعـات پایه منابع آب نیـز هر کدام 
بخشـی از مشـکل هسـتند که به همراه مشـکالت مرتبط با 

سیاسـت های کالن کشـور پیش از این تشـریح شـده اند.

گزارش تحليلی ...
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  خودکفایــی غذایــی لزومــاً امنيــت غذایــی را 
در پــی نــدارد

فدایـی فـرد گفـت: وزیر نیـرو به عنـوان عالی تریـن مقام 
صنعـت آب کشـور مطـرح کرده اسـت که حـدود ۹۰ درصد 
آب در کشـاورزی مصـرف می شـود کـه چنیـن موضوعی به 
نوبـه خـود بزرگتریـن مشـکل سـرزمین ایـران اسـت چـون 
کشـور ما در منطقه خشـک و نیمه خشک جهان قرار گرفته 
اسـت و بـه هیچ وجه برای توسـعه کشـاورزی در این سـطح 

و اندازه مناسـب نیست.
وی افــزود: در چنــد دهــه اخیــر عــالوه بــر اشــتغالزایی 
شــدید توســط بخش کشــاورزی، سیاســت های اســتراتژیک 
ــور  ــه ط ــه دارد، ب ــالب ریش ــس از انق ــوژی پ ــه در ایدئول ک
مســتمر از کشــاورزی و خودکفایــی در تولیــد مــواد غذایــی 

حمایــت و حتــی تشــویق کــرده اســت.
طبــق گفته هــای ایــن کارشــناس حــوزه آب خودکفایــی 
غذایــی لزومــاً امنیــت غذایــی را در پــی نــدارد. ســازمان غــذا 
و کشــاورزی ملــل متحــد امنیــت غذایــی )FAO( را چنین 
تعریــف کــرده اســت : » وضعیتــی کــه در آن مــردم جامعــه 
در هــر زمــان، دسترســی فیزیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
بــه غــذای کافــی، ســالم و مغــذی را ترجیحــاً بــرای داشــتن 
یــک زندگــی فعــال و ســالم را در اختیــار داشــته باشــند .« 
بــا وجــود اینکــه در چنــد دهــه اخیــر در ایــران روی خــود 
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــم، متأس ــرده ای ــز ک ــی تمرک ــی غذای کفای
شــرایط نامناســب اقتصــادی و گرانی هــای افســار گســیخته، 
بســیاری از مــردم بــه غــذای کافــی هــم دسترســی ندارنــد 
ــداوم اجــرای  ــا ت ــذی! ب ــذای ســالم و مغ ــه غ چــه رســد ب
ــا در آینــده  سیاســت های جــاری کشــور، ممکــن اســت م

نزدیــک عــالوه بــر خودکفایــی کامــل، حتــی صــادر کننــده 
ــی  ــراد فراوان ــان اف ــی همچن ــز بشــویم ول ــی نی ــواد غذای م
ــرای  ــا ب ــد آنه ــز باشــند چــون درآم ــه نی دچــار ســو تغذی
خریــد مــواد غذایــی کافــی، ســالم و مغــذی بســیار انــدک 

و ناکافــی اســت.
فدایــی فــرد ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه برخــی 
از کشــورها ماننــد بریتانیــا و ژاپــن نیز در محصــوالت غذایی 
خودکفا نیســتند ولــی از امنیــت غذایــی باالیــی برخوردارند 
زیــرا نــه تنهــا بــه لحــاظ اقتصــادی از ُعهــده واردات 
ــه  ــی در زمین ــد بلکــه هیــچ نگران ــی برمــی آین ــواد غذای م
تحریم هــای بیــن المللــی کشــور خــود ندارنــد. بــا توجــه به 
شــرایط اقلیمــی و توزیــع نامناســب بارندگی هــا، منابــع آب 
و پتانســیل خــاک، عمومــاً همــه محصــوالت غذایــی مــورد 
ــد در مرزهــای سیاســی همــان  ــاز یــک کشــور نمی توان نی
کشــور و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی تولیــد شــوند 
و بــه همیــن دلیــل اســت کــه همــه کشــورهای دنیــا درگیر 
ــر اســاس  تجــارت بیــن المللــی مــواد غذایــی هســتند و ب
مزیــت نســبی خود محصــول خاصــی را بیــش از انــدازه نیاز 
داخلــی خــود تولیــد و صــادر می کننــد و امــا از طرفــی وارد 

کننــده محصــول غذایــی دیگــری نیــز هســتند.

  وجــود جذابيت هــای مدیریتــی و نبــود الــزام 
ــخگویی به پاس

ــت  ــه مدیری ــان اینک ــا بی ــوزه آب ب ــگر ح ــن پژوهش ای
ــی  ــای فراوان ــور از جذابیت ه ــف در کش ــطوح مختل در س
برخــوردار اســت چــرا کــه کمتریــن منافــع آن، بهره بــرداری 
از رانت هــای اقتصــادی گســترده موجــود در کشــور اســت و 

از آن مهمتــر ایــن کــه عمومــاً مدیــران و مســئولین کشــور 
ملــزم بــه پاســخگویی عملکــرد خــود هــم نیســتند، گفــت: 
مثال هــای فراوانــی در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه به ثمر 
نرســیدن طــرح جامــع آب کشــور با وجــود ســابقه مطالعاتی 
حــدود شــصت ســاله و مطالعــه شــش طــرح جامــع مجــزا، 
ــازمان  ــط س ــرزمین توس ــش س ــای آمای ــار گزارش ه انتش
ــی  ــاظ فن ــه لح ــود ب ــوع خ ــه در ن ــه ک ــت و برنام مدیری
بســیار ضعیــف اســت، بالتکلیــف مانــدن و اجرایــی نشــدن 
بخش هــای زیــادی از برنامه هــای توســعه پنــج ســاله 
شــش گانــه کشــور، بــه ثمــر نرســیدن طــرح تعادل بخشــی 
آب هــای زیرزمینــی کشــور، تصویــب قوانیــن نامتناســب بــا 
توســعه پایــدار منابــع آب ماننــد حــذف حــق النظــاره آب یا 
قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای غیــر مجــاز حفــاری شــده 
قبــل از ســال ۱۳۸۵، تصویــب قانــون تبدیــل شــرکت های 
ــط،  ــه شــرکت آب منطقــه ای اســتان ذیرب آب منطقــه ای ب
کــم توجهــی رســانه ملــی بــه برنامــه ســازی هــای مرتبــط 
ــه  ــت ب ــی می توانس ــانه مل ــع آب )رس ــای مناب ــا چالش ه ب
جــای تهیــه برخــی از برنامه هــای کــم طرفــدار کــه بعضــاً 
تعــداد عوامــل تهیــه کننــده آن از تعداد بیننــدگان آن برنامه 
بیشــتر اســت، هماننــد بســیاری از شــبکه های رادیویــی و 
خبرگزاری هــا و رســانه های مکتــوب و مجــازی، گفتگوهــای 
ــی و مســتند  ــای تخصصــی و فن ــا مناظره ه ــی ی اختصاص

تهیــه کنــد.( و … از جملــه ایــن مشــکالت اســت.
بــه گفتــه فدایــی فــرد موضــوع ورشکســتگی آب، خــاک 
و محیــط زیســت خیلــی جــدی اســت و بــرای حفظ کشــور 
و نظــام، الزم اســت دشــواری های جراحــی عمیــق را تحمــل 

. کنیم

رکورد حمل ۲۰ میلیون تن در ۱۴۰۰
گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  عامل  مدیر 
خوشبختانه از بحران مالی سال ۹۹ عبور کرده ایم و امیدواریم 
در سال ۱۴۰۰ با تالش کل گروه به رکوردهای جدیدی در حمل 

ونقل کاال دست پیدا کنیم.
ایران، محمدرضا  به گزارش کشتیرانی جمهوری اسالمی 
مدرس خیابانی در نشست هماهنگی مدیران این شرکت گفت: 
موضوع مهم، پایبند بودن به سند راهبردی ۱۴۰۴ و اجرای آن 
است؛ البته قطعاً برنامه موجود نیاز به بازنگری دارد، زیرا مطابق با 
ظرف زمانی خود تهیه شده است با این حال امیدواریم موضوع 
تحریم و محدودیت هایی که برای کشور و کشتیرانی رخ داده است 
به پایان برسد که در این صورت این برنامه نیز به فراخور بازنگری 

خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه اگر خواستار یک شرکت بالنده هستیم 
قطعاً حوزه برنامه ریزی باید نقش اساسی در شرکت داشته باشد، 
خاطر نشان کرد: پیش بینی ها حاکی از حمل و نقل دریایی حدود 
۱۲ میلیارد تن کاال در سال ۲۰۲۱ است؛ این در حالی است 
که ظرفیت ناوگان حمل و نقل کاال در جهان رقمی بالغ بر دو 
میلیارد تن است؛ بنابراین برای سهیم شدن در این بازار الزم است 
برنامه ریزی صورت گیرد. مدرس خیابانی با اشاره به کاهش نسبی 
عملکرد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سال ۹۹، افزود: 
یکی از دالیل کاهش حمل و نقل کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در سال ۹۹ شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد شده 

برای بخش کانتینری در مسیر چین بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه از بحران سال ۹۹ عبور کرده ایم و 
امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با تالش کل گروه به افق های جدیدی 

در حمل و نقل کاال دست یابیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با 
عملکرد بخش حمل فله این شرکت نیز گفت: بخش حمل فله 
در سال گذشته از ثبات برخوردار شد اگرچه نسبت به سال ۹۸ 

با کاهش نسبی عملکرد مواجه بودیم؛ موضوع مهم در این بخش 
ایجاد نگرشی است که در آن مشتری به عنوان شریک تجاری 
مورد توجه قرار گیرد؛ جذب، وابستگی و پایبندی مشتری به 
شرکت باید مورد اهمیت باشد به گونه ای که مشتری تنها در 
شرایط تنگنا به ما رجوع نکند بلکه در هر زمانی مشتری ناوگان 
ملی باشد. وی همچنین درباره کشتیرانی دریای خزر گفت: در 
حوزه کشتیرانی دریای خزر توقع از مدیریت و اعضا هیئت مدیره 
این است که ارتباط با مشتریان و پایبندی آن ها به این شرکت را 

اساساً متحول کنند.
مدرس خیابانی با تأکید بر اهمیت ارتباط با مشتریان تصریح 
کرد: اگر با مشتریان شرکت به صورت شفاف ارتباط برقرار کنیم 
توانمندی اساسی در شرکت ایجاد خواهد شد؛ در این زمینه الزم 
است حوزه بازاریابی و امور مشتریان و حوزه حقوقی گام های 
اساسی بردارند. همچنین افزایش سطح رضایت مندی مشتریان 

و رضایت شغلی کارکنان باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش  دو  به  کشتیرانی  گروه  شرکت های  تقسیم  با  وی 
مأموریت محور و درآمد محور، یادآور شد: کشتیرانی دارای ۹ 
شرکت مأموریت محور و ۸ شرکت درآمد محور است و توقع 
می رود که شرکت های مأموریت محور بتوانند خارج از گروه 

کشتیرانی نیز برای خود درآمد کسب کنند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تدوین 
سند راهبردی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در افق ۱۴۰۴ 
اظهار داشت: این سند با نگاهی به سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و 

عمالً بر مبنای اسناد باالدستی تهیه شده است.
مدرس خیابانی افزود: باید اهمیت نقش حمل و نقل دریایی و 
کشتیرانی را از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
متولیان حوزه برنامه ریزی و مسئوالن ذی ربط کشور و همچنین 
ارتباط با رسانه ها و مطبوعات و اقدامات کارشناسی به سطوح 
باالدستی جامعه معرفی کرد تا از موقعیت دریایی کشور در جهت 

توسعه اقتصادی و به تبع آن کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
بهره بگیریم. وی در ادامه با بیان اینکه در شرکت همواره باید به دو 
بال درآمد و هزینه توجه داشته باشیم، گفت: همچنین مدیریت 
سرمایه انسانی، آموزش سرمایه انسانی و ایجاد تعلق خاطر به 
مجموعه از موضوعات مهم است به گونه ای که نیروی انسانی به 

درکی مشترک از مسائل برسد.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با تبیین هدف 
و مبانی تدوین سند استراتژیک در چهار بخش مالی و سرمایه 
گذاری، بازار و مشتری مداری، عملیات و ناوگان و منابع انسانی و 
ساختار، بر توسعه تفکر راهبردی در گروه و اتصال برنامه و بودجه 

و توجه به مدیریت هزینه ها و درآمدها تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه سند راهبردی ابالغ شده به مثابه نقشه راه 
گروه می باشد، گفت: این سند می باید به صورت دائم توسط دفتر 
برنامه ریزی معاونت توسعه بازار پایش گردد و در جلسات هیئت 
مدیره و درون گروهی به بحث و بررسی گذاشته شود و همچنین 
گزارش های مستمری از پیشرفت کار در جلسات بررسی عملکرد 

شرکت ها با حضور رئیس هیئت مدیره هلدینگ ارائه گردد.
مدرس خیابانی با اشاره به اهمیت ارتباط با نمایندگان و 
فورواردرها، بر تشریک مساعی با آن ها به عنوان شرکای تجاری 
تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه راهبردی باید رضایتمندی همه 
ذی نفعان اعم از کارکنان، مدیران، سهامداران، مشتریان، تأمین 

کنندگان، محیط زیست، دولت و ... مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بر اساس این نقشه راهبردی باید در پایان سال 
۱۴۰۰ به رقم ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جابه جایی کاال دست 
پیدا کنیم که به معنای رشد ۴۵ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ 
است. به گفته مدرس خیابانی، بر اساس نقشه راهبردی کشتیرانی، 
در سال ۱۴۰۰ تعداد کشتی های ناوگان کشتیرانی به ۱۳۴ فروند 
می رسد بنابراین الزم است در بازسازی، نوسازی، تعویض و جا به 

جایی ناوگان شرکت گام های اساسی برداشته شود.
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گزارش ویژه ...

خداحافظی با الستیک سنگین دولتی برای همیشه
بــا اتمــام الســتیک هــای ســنگین وارداتــی بــا ارز ۴۲۰۰ 
ــوی  ــتیک از س ــد الس ــه خری ــدور حوال ــو ص ــی و لغ تومان
ســازمان راهــداری، راننــدگان از افزایــش قیمــت ایــن کاالی 

اســتراتژیک در صنعــت حمــل و نقــل خبــر مــی دهنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، از خــرداد ماه ســال گذشــته، 
ــنگین  ــتیک س ــت، الس ــادی دول ــتاد اقتص ــب س ــا تصوی ب
ــمول  ــارج و واردات آن از ش ــی خ ــای اساس ــره کااله از زم
دریافــت ارز دولتــی حــذف و نهایتــاً قــرار شــد الســتیک های 

ســنگین بــا ارز نیمایــی وارد شــوند.

ــی  ــته از واردکنندگان ــد آن دس ــرر ش ــال مق ــن ح ــا ای ب
ــا پــس از تاریــخ تصویــب  کــه واردات الســتیک ســنگین ت
دســتورالعمل جدیــد را ثبــت ســفارش کننــد، همچنــان بــا 

ــد. ــتیک وارد کنن ــی الس ارز ۴۲۰۰ تومان
ایــن موضــوع ســبب شــد تــا شــهریور ماه ســال گذشــته 
الســتیک بــا قیمــت دولتــی کــه حواله هــای دریافــت آن از 
ــل جــاده ای صــادر  ســوی ســازمان راهــداری و حمــل و نق

ــد. ــود باش ــازار موج ــد، در ب می ش
ــدگان  ــروش و واردکنن ــل ف ــدادی از عوام ــن تع همچنی
ــه احتــکار الســتیک های ســنگین کــرده  هــم کــه اقــدام ب
بودنــد، بــا پیگیری هــای وزیــر راه، بــه تعزیــرات معرفی شــده 
ــا پایــان ســال گذشــته در  و الســتیک های احتــکار شــده ت

بــازار توزیــع شــدند.
ــتیک  ــت الس ــا قیم ــود ت ــده ب ــبب ش ــاق س ــن اتف ای
ســنگین کمتــر دچــار التهــاب شــده و پــس از یکــی دو بــار 
کــش و قــوس بــه دلیــل خــودداری عوامــل فــروش از عرضــه 

الســتیک حوالــه ای، نهایتــاً بــه ثبــات نســبی برســد.
ــی  ــنگین واردات ــتیک های س ــل الس ــام کام ــا اتم ــا ب ام
بــا ارز دولتــی، هــم قاچــاق الســتیک افزایــش یافــت و هــم 
ــر از آن  ــی باالت ــی و حت ــرخ نیمای ــه ن ــازار ب ــا در ب قیمت ه
ــارج از  ــه خ ــا عرض ــز ب ــی نی ــدگان داخل ــید. تولیدکنن رس
ســامانه »کاال« )ســامانه عرضــه الســتیک ســنگین متعلق به 

ــد. ــن می زنن ــامانی دام ــن نابس ــه ای ــت(، ب وزارت صم
در نهایــت هــم قــرار شــد وزارت صمــت اجــازه دهــد تــا 
تولیدکننــدگان داخلی، بخشــی از الســتیک ســنگین خود را 

خــارج از ســامانه مذکــور عرضــه کننــد.

  مدیــرکل مســافری ســازمان راهــداری: دیگــر 

ــرای الســتيک ســنگين دولتــی  هيــچ عرضــه ای ب
نداریــم

داریــوش باقرجــوان مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل 
مســافری ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای دربــاره 
لغــو توزیــع الســتیک ســنگین بــا نــرخ دولتــی اظهــار کــرد: 
توزیــع الســتیک های ســنگین از ســازمان راهــداری منتــزع 

و بــه طــور کامــل بــه وزارت صمــت منتقــل شــده اســت.
ــدازی  ــه، ســامانه کاال را راه ان ــن وزارت خان ــزود: ای وی اف
ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــا ارز ترجیح ــتیک ب ــر الس ــرده و دیگ ک

ــا ارز نیمایــی وارد می شــود. مــا  الســتیک ســنگین صرفــاً ب
بــه راننــدگان اعــالم کــرده ایــم کــه بــا مراجعــه بــه ســامانه 
کاال بــا ضمانــت قیمــت از ســوی وزارت صمــت، الســتیک را 

خریــداری کننــد.
ــتیک  ــع الس ــامانه توزی ــت س ــت: فعالی ــوان گف باقرج
ســازمان راهــداری بــه طــور کامــل متوقف شــده و چیــزی از 

ــت. ــده اس ــی نمان ــی باق ــتیک های دولت الس

  راننــدگان از وضعيــت قيمــت الســتيک راضی 
انــد؟ / راهداری: از خودشــان بپرســيد!

ــن وضعیــت  ــا راننــدگان از ای وی در خصــوص اینکــه آی
ــوع را وزارت  ــن موض ــت: ای ــر؟ گف ــا خی ــتند ی ــی هس راض
صمــت بایــد پاســخ دهــد؛ اگــر هــم گالیــه ای در خصــوص 
ــد؛  ــدگان صحبــت کنی ــا صنــف رانن ــد ب قیمــت باشــد، بای
تعهــدی هــم کــه وجــود دارد، بــر عهــده وزارت صمت اســت 
از ابتــدا هــم توزیــع الســتیک ســنگین جــز وظایــف وزارت 
ــداری  ــه راه ــرای دوره ای ب ــال ۹۷ ب ــا از س ــود ام ــت ب صم
منتقــل شــد و مــا صرفــاً حوالــه خریــد را صــادر می کردیــم 

کــه ایــن موضــوع منتفــی شــده اســت.
باقرجوان ادامه داد: مشـخص اسـت که رانندگان از افزایش 
قیمت السـتیک راضی نیستند اما تشـکل های صنفی بیشتر 
در جریـان آن هسـتند؛ ولـی افزایـش قیمت السـتیک، قطعاً 

قیمت تمام شـده حمـل را افزایـش می دهد.

ــتيک  ــع الس ــه واردات و توزی ــات چرخ   جزئي
ســنگين دولتــی

ــاره موضــوع توزیــع الســتیک از ســوی ســازمان  وی درب
راهــداری در ۳ ســال اخیــر توضیــح داد: در ســال های 

ــد  ــرد؛ بع ــنگین وارد می ک ــتیک س ــده، الس ــر، واردکنن اخی
بــه عامــل فــروش مــی داد؛ عامــل فــروش هــم مشــخصات 
الســتیک های وارداتــی را در ســامانه وزارت صمــت وارد 
می کــرد؛ وزارت صمــت هــم بــه ســازمان راهــداری تعــداد و 
مشــخصات الســتیک های موجــود در مراکــز فــروش را ارائــه 
مــی داد؛ ســپس ادارات کل راهــداری اســتان ها، بــا اســتفاده 
از اطالعاتــی کــه در ســامانه وزارت صمــت بــود، بــرای 
ــروش  ــل ف ــا از عوام ــد ت ــادر می کردن ــه ص ــدگان حوال رانن
دریافــت کننــد؛ بنابرایــن مــا هیــچ نقشــی در نحــوه واردات 
و فــروش آن نداشــتیم. فقــط اگــر فروشــنده از عرضــه آنهــا 
خــودداری می کــرد، بــا شــکایت راننــدگان، عامــل فــروش را 

ــم. ــی می کردی ــرات معرف ــه تعزی ب

  دبيــر کانــون کاميــون داران: افزایــش 25 
ــنگين  ــتيک س ــذف الس ــا ح ــا ب ــدی قيمت ه درص

ــی دولت
احمـد کریمـی دبیر کانـون کامیـون داران در گفت وگو با 
خبرنـگار مهـر درباره توقف عرضه و توزیع السـتیک سـنگین 
دولتـی از سـوی سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 
اظهـار کـرد: مـا از ابتدا هم با اصـل این موضوع که السـتیک 
سـنگین از زمره دریافت ارز دولتی خارج شـود مخالف بودیم.

وی افــزود: البتــه دولــت معتقــد اســت کــه نبایــد بــرای 
ــت و  ــر گرف ــی در نظ ــی و ترجیح ــی ارز دولت ــچ کاالی هی
ایــن نــوع مشــکالتی بــرای اقتصــاد کشــور در پــی دارد امــا 
ــع  ــازار توزی ــا ارز ترجیحــی در ب ــه الســتیک ب ــی ک در زمان
ــه  ــود. ب ــادل نگــه داشــته ب ــرخ الســتیک را متع می شــد، ن
محــض اینکــه اعــالم شــد ارز ترجیحی از الســتیک ســنگین 
ــت،  ــکان واردات آن هس ــی ام ــا ارز نیمای ــده و ب ــذف ش ح

قیمــت الســتیک ۲۵ درصــد افزایــش یافــت.
ــی از  ــالً بخش ــه داد: قب ــداران ادام ــون کامیون ــر کان دبی
الســتیک ها بــا ارز دولتــی کــه وارد شــده بــود امــا بــه دلیــل 
کرونــا، امــکان توزیــع آن نبــود و تأخیــر در واردات آنهــا اتفاق 
افتــاد، بــه محــض ایــن کــه وارد بازار شــد، بــا نــرخ ارز دولتی 
توزیــع شــد کــه توانســت تــا حــدودی بــازار را کنتــرل کنــد 
ــتیک های  ــل الس ــور کام ــه ط ــه ب ــده ک ــالم ش ــا االن اع ام
ــد و  ــیده ان ــام رس ــه اتم ــی ب ــا ارز دولت ــی ب ــنگین واردات س
می بینیــم کــه نــرخ الســتیک ســنگین افزایــش یافته اســت.

  افزایش قيمت الستيک سنگين به افزایش قيمت 
مایحتاج عمومی مردم می انجامد

ــتیک  ــت الس ــش قیم ــه افزای ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
ســنگین، در افزایــش قیمــت تمــام شــده حمــل و ســپس در 
نــرخ تمــام شــده کاالهــای مصرفــی عمومی اثــر گذار اســت، 
گفــت: دولــت می توانســت در زمانــی کــه کاالهــا در بــازار بــا 
افزایــش قیمــت مواجــه هســتند، با نگهداشــتن الســتیک در 
بــازار بــا ارز ترجیحــی و دولتــی، جلــوی تــورم عمومــی را بــه 

میــزان قابــل توجهــی بگیــرد.

  افزایــش عرضــه الســتيک های قاچــاق تاریــخ 
مصــرف گذشــته بــا حــذف الســتيک های ســنگين 

لتی و د
وی ادامــه داد: متأســفانه در بــازار آزاد الســتیک ســنگین 
اتفاقــی کــه رخ داده ایــن اســت کــه الســتیک ســنگین بــه 
صــورت آزاد از الســتیک بــا ارز نیمایــی ارزان تــر اســت چــون 
بخشــی از الســتیک های وارداتــی بــه صــورت غیــر رســمی 
)قاچــاق( وارد کشــور شــده و بــه صورت غیــر رســمی در بازار 
عرضــه می شــوند و هزینه هــای مترتــب بــر واردات رســمی را 
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ــد. پرداخــت نمی کنن
ایــن فعــال صنفــی صنعــت حمــل و نقــل تصریــح کــرد: 
ــده  ــمی وارد ش ــر رس ــورت غی ــه ص ــه ب ــتیک هایی ک الس
ــون در  ــته و چ ــا گذش ــرف آنه ــخ مص ــفانه تاری ــد، متأس ان
تاریــخ تولیــد آنهــا دقــت نمی شــود و درنتیجــه راننــدگان 
آنهــا را خریــداری می کننــد غافــل از آنکــه متوجــه 
خســارات ســنگینی کــه اســتفاده از الســتیک های ســنگین 
تاریــخ مصــرف گذشــته بــرای کامیــون داران و بــه مراتــب 

ــند. ــی دارد، باش ــوس داران در پ ــرای اتوب ــنگین تر، ب س

  هيــچ نظارتــی بــر قيمت هــا در بــازار 
الســتيک ســنگين نيســت

ــازار  ــی در ب ــه نظارت ــچ گون ــرد: هی ــان ک وی خاطرنش
توزیــع الســتیک نیســت چــه الســتیک های وارداتــی 
ــت  ــول قیم ــم فرم ــا االن نمی دانی ــل؛ م ــد داخ ــه تولی و چ
گــذاری الســتیک ســنگین بــه چــه صــورت اســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه بــر اســاس محاســبات مــا، الســتیک های 

ــب تری در  ــیار مناس ــای بس ــا نرخ ه ــد ب ــنگین می توانن س
ــه محــض اینکــه  ــی ب ــد؛ ول ــرار گیرن ــدگان ق ــت رانن خدم
ــچ  ــد و هی ــش می یاب ــا افزای ــت آنه ــوند، قیم ــع می ش توزی

فــرد حقیقــی یــا حقوقــی پاســخگو نیســت.
دبیــر کانــون کامیونــداران کشــور اظهــار کــرد: راننــدگان 
کامیون هــای حامــل مــواد ســوختی کــه بــه دلیــل 
حساســیت بــاالی حمــل، بایــد از الســتیک های بــا کیفیــت 
اروپایــی ماننــد میشــلن اســتفاده کننــد، بــا افزایــش فــوق 

العــاده قیمــت آنهــا مواجــه شــده انــد.

  قيمــت الســتيک های ســنگين توليــد داخــل 
در بــازار، گران تــر از ســامانه »کاال«

وی دربـاره قیمـت السـتیک های سـنگین تولیـد داخـل 
گفـت: قیمـت السـتیک های تولید داخـل، در سـامانه توزیع 
)سـامانه »کاال«( باالتـر از نـرخ آنهـا در بـازار اسـت البتـه 
تولیدکنندگان داخلی هم با عرضه السـتیک از محل سـامانه 
مخالف هسـتند و سـتاد تنظیم بازار موافقت کرده تا بخشـی 

از آنهـا خـارج از سـامانه عرضه شـود.

  کيفيــت الســتيک های داخلــی بایــد افزایــش 
بد یا

کریمــی یــادآور شــد: بــا یکــی از تولیدکننــدگان داخلــی 
الســتیک ســنگین جلســه ای داشــتیم و در خصوص افزایش 
ــه  ــک کارخان ــط ی ــم رســیدیم. فق ــه تفاه ــا ب ــت آنه کیفی
ــد در  ــد می کن ــال( تولی ــیمی )رادی ــتیک س ــی، الس داخل
ــوه  ــد انب ــه تولی ــاس( ک ــی )بای ــتیک های نخ ــث الس بح

ــد. ــد کیفیــت آن افزایــش یاب ــم، بای داری
وی خاطرنشــان کــرد: ســایز ۱۲-۲۴ پُــر مصــرف تریــن 
الســتیک ســنگین کشــور اســت؛ در بخــش الســتیک های 
ــا کمبــود مواجهیــم امــا مشــکلی  ســیمی )رادیــال( نیــز ب
بــرای تأمیــن الســتیک های نخــی )بایــاس( وجــود نــدارد؛ 
ــک هــم در  ــی درجــه ی ــن قیمــت الســتیک چین همچنی
روزهــای اخیــر از جفتــی ۱۰ بــه ۱۳ میلیــون تومــان افزایش 

یافتــه اســت.

سفر با ناوگان عمومی بالمانع است
با خودروی شخصی  محدودیت برای سفرهای عید فطر 
در حالی آغاز می شود که ناوگان حمل و نقل عمومی از این 

محدودیت مستثنی است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصویب ستاد ملی کرونا، 
از ساعت ۱۴ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت، ممنوعیت سفرهای بین 
شهری )درون استانی( و بین استانی با خودروی شخصی برای 
همه شهرها اعم از قرمز، نارنجی و زرد آغاز می شود و تا ساعت 

۱۲ ظهر شنبه ۲۵ اردیبهشت ادامه می یابد.

  تردد در جاده ها با خودروی شخصی ممنوع
این محدودیت ها با دوربین های جاده ای و همچنین استقرار 
یگان های پلیس راه در جاده ها اعمال شده و برای ورود به یا 
خروج از شهرهای قرمز، جریمه یک میلیون تومانی و شهرهای 
نارنجی و زرد، ۵۰۰ هزار تومانی در انتظار مالکان خودروهای 

شخصی خواهد بود.

در جاده ها  بار  وانت های حامل  و  کاميون  تردد    
بالمانع است

تردد  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد  تشخیص  به  همچنین 
نظارت سازمان  بارهای تحت  وانت  و  کامیون ها، کامیونت ها 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در صورتی که از سوی ستادهای 

استانی، محدودیتی تعیین نشود، برای حمل بار بالمانع است.

  سفرهای جاده ای با ناوگان عمومی آزاد است
با این حال تردد خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی 
اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری های تحت نظارت سازمان 
و مسافران  است  بالاشکال  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل 
می توانند با ناوگان حمل و نقل عمومی به همه شهرها اعم از 

قرمز، زرد و نارنجی )از نظر رنگ کرونایی( سفر کنند.
داریوش باقرجوان مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر 
درباره سفرهای عید فطر گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی 
جاده ای با رعایت پروتکل ها تا این لحظه از سوی ستاد ملی 

مقابله با کرونا برای انجام سفرهای بین شهری، منع نشده اند.
وی افزود: اگر هر لحظه محدودیتی برای این ناوگان از سوی 
ستاد کرونا اعالم شود بالفاصله از سوی سازمان راهداری و 

پلیس راه اعمال و انجام خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان راهداری، اصل اول 

این سازمان، تأکید به مردم و شهروندان برای اجتناب از سفر تا 
نابودی کامل بیماری کووید -۱۹ است.

در  هوایی  سفرهای  از  استقبال  بينی  پيش    
تعطيالت عيد فطر

یونس دقیق کیا رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سفرهای هوایی در عید فطر 
گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیتی برای سفرهای عید 

فطر با ناوگان هوایی تعیین نکرده است.
وی با بیان اینکه همچنان محدودیت فروش بلیت تا ۶۰ 
درصد ظرفیت هر پرواز به قوت خود باقی است، افزود: با توجه 
به محدودیت سفرهای جاده ای با خودروی شخصی، پیش بینی 

می کنیم استقبال از سفرهای هوایی باال باشد.
فعال صنفی حمل و نقل هوایی درباره اینکه آیا برای برقراری 
پروازهای فوق العاده، در صورت استقبال مسافران، محدودیتی 
تعیین شده یا خبر؟ اظهار کرد: در این زمینه هیچ منعی به ما 
ابالغ نشده و اگر استقبال مردم از سفرهای هوایی افزایش یابد، 

می توانیم پرواز فوق العاده برقرار کنیم.

  شرکت های ریلی؛ آماده برقراری سفرهای عيد فطر
سبحان نظری دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره محدودیت های شرکت های 
ریلی برای انجام سفرهای تعطیالت پیش رو، گفت: در حال 
حاضر محدودیت جدیدی برای شرکت های ریلی مسافری اعالم 
نشده و محدودیت ها همچنان شامل همان ظرفیت ۵۰ درصدی 
در هر کوپه برای مسافران غیر هم خانواده و صادر نشدن بلیت 

برای افراد با تست مثبت کرونا است.
وی با بیان اینکه برنامه های سفر تعطیالت را نیز شرکت ها 
اعالم کرده اند، تصریح کرد: با این حال پیش بینی می شود با 
توجه به محدودیت های موجود کرونا در کشور نسبت به شرایط 

عادی، سفرها کاهش پیدا کند.

  شرکت های ریلی از کرونا آسيب جدی دیدند
اقتصادی  وضعیت  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  نظری 
شرکت های ریلی و انجام تعهدات دولت در خصوص اعطای 
تسهیالت کرونایی به این شرکت ها، یادآور شد: سال گذشته 
مکاتبات و پیگیری های متعددی انجام شد که از جمله آنها 
ارسال نامه هایی از سوی انجمن شرکت های ریلی با موضوع 

خسارات وارده به شرکت های ریلی مسافری بوده است. این 
نامه ها خطاب به معاون اقتصادی ریاست جمهوری و اسالمی 

وزیر راه و شهرسازی بوده است.

که  نقلی  و  حمل  گونه  تنها  ریلی؛  شرکت های    
محدودیت مسافرپذیری را رعایت کردند

اینکه تصمیم ستاد ملی کرونا سال گذشته  بیان  با  وی 
ریلی  شرکت های  به  را  درصدی   ۵۰ ظرفیت  محدودیت 
مسافری ابالغ کرد که این محدودیت موجب بروز زیان فراوانی 
با وجود تمکین نکردن  ادامه داد:  به شرکت های ریلی شد، 
شیوه های دیگر حمل ونقل )جاده ای و هوایی( در موارد متعدد از 
این محدودیت ها، اما شرکت های بخش ریلی از روز اوِل تصویِب 

این قانون به صورت کامل پروتکل های مصوب را اجرا کرده اند.

  بخشی از ۹40 ميليارد تومان تسهيالت کرونایی 
برای شرکت های حمل ونقل مسافر ریلی در نظر گرفته 

شد
نظری تأکید کرد: به خاطر اعمال این محدودیت، تسهیالتی 
برای مشاغل آسیب دیده از کرونا در ستاد ملی مبارزه با کرونا 
تصویب شد و با توجه به قرار گرفتن شرکت های حمل ونقل 
از  مسافری بین شهری در رسته سوم مشاغل آسیب دیده 
کرونا در حدود ۹۴۰ میلیارد تومان وام با بهره ۱۲ درصد برای 

شرکت های حمل ونقل مسافر ریلی در نظر گرفته شد.
دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی تصریح کرد: 
با وجود دریافت تسهیالت، به خاطر رشد شدید هزینه های 
شرکت های مسافری ریلی نیازمند حمایت بیشتر از مراجع ذی 
ربط برای این شرکت ها خواهیم بود و به پیگیری های خود در 

این زمینه ادامه خواهیم داد.
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گزارش تحليلی ...

پاکسازی سیستم لنفاوی با روش طبیعی 
 سیستم لنفاوی بخش مهمی از سیستم ایمنی است و 
برای این طراحی شده که ضایعات را از بدن دفع کند. گاهی 
الزم است گره های لنفاوی وقتی که مسدود می شوند تخلیه 
برای شما می گوییم چگونه سیستم  این مطلب  شوند. در 
لنفاوی خود را به طور طبیعی پاکسازی نمایید و فواید این 

کار را نیز به شما می گوییم.

به گزارش برترین ها،  سیستم لنفاوی بخش مهمی از 
سیستم ایمنی است و برای این طراحی شده که ضایعات 
را از بدن دفع کند. گاهی الزم است گره های لنفاوی وقتی 
که مسدود می شوند تخلیه شوند. در این مطلب برای شما 
به طور طبیعی  را  لنفاوی خود  می گوییم چگونه سیستم 

پاکسازی نمایید و فواید این کار را نیز به شما می گوییم.
سیستم لنفاوی شامل شبکه ای از رگ هایی می شود که از 
بافت ها عبور می کنند تا مایع لنف اجازه ی حرکت پیدا کند. 

مایع لنف مانند خون در سراسر بدن جاری است.

  پاکسازی طبيعی سيستم لنفاوی
مایع لنف در اثر پیاده روی، تنفس و فعالیت عضالنی و 
انقباض عضالت، گره های  با  به حرکت در می آید.  روده ای 
لنفاوی چالنده می شوند و لنف توسط گره های لنفی فیلتر 
می شود. عملکرد اصلی سیستم لنفاوی، پاکسازی سموم و 
محافظت در برابر ارگانیسم های مضر است. انسداد لنفاوی 
زمانی روی می دهد که سیستم لنفاوی نمی تواند به خوبی 

تخلیه شده و سموم و ضایعات سلولی تجمع پیدا می کنند.
گرفتگی لنفاوی می تواند موجب خستگی، سفتی عضالت، 
نفخ، تورم گره های لنفی، مه مغزی، خارش و خشکی پوست، 
سلولیت، سینوزیت مزمن، مشکالت گوش، گلو درد و سردی 
هستید،  روبرو  عالئمی  چنین  با  اگر  شود.  پا ها  و  دست ها 
پاکسازی سیستم لنفاوی می تواند کمک تان کند بدن تان را 

سم زدایی کنید.

  رژیم غذایی ضد التهابی
در پیش گرفتن رژیم غذایی ضد التهاب، یکی از بهترین 
راه های سم زدایی سیستم لفناوی است. غذا های ضد التهابی 
که می توانند لنف ها را تخلیه کنند شامل سبزیجات برگ تیره، 
انواع بری ها، مرکبات، مغز ها و دانه ها، روغن های تصفیه نشده 
مانند روغن نارگیل و روغن زیتون فرابکر، و غذا های امگا ۳ دار 
مانند سالمون و غذا های دریایی می شوند. سبزیجات کلمی 
مانند کلم برگ، گل کلم و بروکلی، و ادویه هایی مانند سیر و 

زردچوبه و زنجبیل نیز برای این منظور بسیار مفیدند. میوه ها 
و سبزی های خام نیز می توانند سموم تجمع یافته را تجزیه 

کرده و تخلیه ی گره های لنفی را ساده تر کنند.
از  لنفاوی  گره های  تورم  صورت  در  باید  که  غذا هایی 
مصرف شان پرهیز کنید شامل روغن های گیاهی هیدورژنه ی 
تصفیه شده، محصوالت حیوانی بی کیفیت، شیرینی و غذا های 

فرآوری شده می شود. همچنین اگر آلرژی غذایی دارید باید 
آلرژن های  از  برخی  نمایید.  کنترل  را  خود  مصرف  موارد 
معمول غذایی شامل سویا، گلوتن، گندم، محصوالت لبنی 

و صدف می شوند.

  ورزش
ورزش منظم به خوبی می تواند مایع لنفی را به جریان 
بیندازد. با حرکت عضالت، جریان لنف بهتر شده و سیستم 
لنفاوی تحت ماساژ قرار می گیرد. سعی کنید در هفته ۱۵۰ 
انجام  دقیقه یا هر روز ۳۰ دقیقه ورزش با شدت متوسط 

دهید، مانند پیاده روی، دویدن و یا تنیس و والیبال.

  ماساژ
ماساژ لنفاوی نوعی ماساژ درمانی است که با هدف جاری 
کردن مایع لنف در بدن و رفع انسداد گره های لنفی انجام 
وارد  ریتمیک  و  خاص  فشار هایی  ماساژ،  این  در  می شود. 
می شود تا لنف ها تحریک شده و ضایعات تخلیه شوند. این 
نوع ماساژ، از فشار سیستم لنفاوی نیز می کاهد. مطالعات 
نشان داده اند ماساژ لنفاوی می تواند گره لنفی راکد و مسدود 
را تا ۷۸ درصد رفع انسداد و جاری کند. فوم رولینگ نیز 
نوعی ماساژ است که می توانید خودتان انجام دهید و جریان 
خون تان را بیشتر کنید. استفاده از فوم رولر می تواند به ترمیم 

بافت آسیب دیده و رفع گرفتگی عضالت نیز کمک کند.

  برس کشيدن پوست خشک
برس کشـیدن پوسـت خشـک نیـز روش دیگـری برای 
تقویـت جریـان خـون و جریان لنـف در بدن اسـت. در این 
شـیوه، با یک بـرس مخصوص بدن، حـرکات گره های لنفی 
تقویت شـده و سـلول های مرده ی پوسـت زدوده می شـوند 
تـا سـلول های جدیـد پوسـتی زودتـر و بیشـتر رشـد کنند 
و حفره هـای پوسـت و غـدد تعریـق بـاز شـوند. ضمنا برس 
کشـیدن پوسـت خشـک می توانـد ظاهـر سـلولیت های را 

محو تـر کنـد و وضعیـت پوسـت را بهتـر نماید.

  یوگا و تنفس عميق
تحریک  بدن  در  را  زدایی  سم  یوگا،  که  می شود  گفته 
می کند، جریان لنف را افزایش می دهد و گرفتگی لنفاوی 
را کاهش می دهد. بعضی از حرکات یوگا که می توانند جریان 
لنف را بهبود بدهند شامل ایستادن روی سر، ایستادن روی 
شانه ها، ایستادن روی دست ها، چرخش کمر و گذاشتن پا ها 
می توانند  نیز  عمیق  تنفس  تمرینات  می شود.  دیوار  روی 
جریان لنف را بهبود ببخشند. وقتی که دم می گیرید از فشار 
وارد بر قفسه سینه کم می کنید و فشار داخل شکم را افزایش 
می دهید. این اتفاق می تواند مایع لنف را از پا ها به سمت باال 
پمپاژ کند و لنف را از سر و دست ها به نقاط تخلیه برساند. 
برای تنفس عمیق باید با نگه داشتن نفس تا پنج شماره و 
سپس بیرون دادن نفس شروع کنید. تنفس عمیق را هر روز 

هشت تا ده بار انجام دهید.

  هيدراته باشيد
برای تخلیه ی گره های لنفی و دفع سموم از بدن باید بدن 
را هیدراته نگه دارید. از مصرف نوشابه های قنددار مانند سودا 
و آبمیوه پرهیز کنید. در عوض، آبمیوه و آب سبزیجات تازه، 
سوپ و آب فیلتر شده به وفور مصرف نمایید. روزی هشت تا 
ده لیوان آب تصفیه شده یا جوشیده بنوشید. افزودن کمی 
آبلیموی تازه به آبی که می آشامید نیز راه خوبی برای بهبود 

جریان لنف در بدن است.

  راهکار های گياهی و مکمل ها
سیستم  تخلیه ی  به  می توانند  نیز  گیاهان  از  تعدادی 
لنفاوی کمک کنند مانند گل مهرطال، شبدر قرمز، اکیناسه، 
ریشه شیرین بیان، ریشه باباآدم، زنجبیل، ریشه آستراگالوِس 
نعنا فلفلی، گل ماهور، نارون آمریکایی، برگ زیتون، شنبلیله 
و سارساپاریال. دوره ی پاکسازی نباید بیش از هفت تا ده روز 
طول بکشد. اگر داروی خاصی مصرف می کنید حتما پیش از 

شروع مصرف گیاهان، با پزشک خود مشورت نمایید.

  بهداشت را رعایت کنيد
بایـد از مصـرف دئودورانت های سـمی و آلومینیوم داری 
کـه غـدد تعریـق را مسـدود می کننـد، سیسـتم لنفـاوی را 
محـدود می کننـد و تجمـع سـموم در بدن تـان را افزایـش 
می دهنـد پرهیـز کنید. تجمـع آلومینیوم در بـدن منجر به 
بیمـاری آلزایمـر نیـز می شـود. از مصـرف سـایر محصوالت 
شـیمیایی ماننـد کرم هـای موضعـی، لوسـیون ها، خمیـر 
دندان هـا و ضـد آفتاب هایـی کـه بیشـتر مضرنـد تـا مفیـد 
خـودداری نمایید و در عوض از محصوالتی اسـتفاده نمایید 
کـه مواد شـیمیایی کمتری دارند. شـما می توانیـد خودتان 

در خانـه محصـوالت زیبایی و بهداشـتی بسـازید.

  از حمام بخار یا سونا استفاده کنيد
حمام بخار سنتی یا حمام سونا نیز یک راه ساده ی دیگر 
برای کمک به عملکرد ایمنی بدن و سیستم لنفاوی است که 
به طور طبیعی بدن را پاکسازی می کند. مجاورت پوست با 
بخار داغ می تواند جریان خون را بهبود داده و تولید عرق را 
تشدید نماید که موجب خروج سموم از بافت های بدن خواهد 
شد. بعد از استفاده از حمام بخار، مقدار زیادی آب بنوشید تا 
سموم از بدن تان دفع شود. زنان باردار و افرادی که فشار خون 
پایین یا سابقه ی بیماری قلبی دارند باید با مشورت پزشک 

این کار را انجام دهند.
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مشکالت گوارشی در کودکان را بشناسید

  طب سوزنی و طب فشاری
طب سوزنی و طب فشاری نیز به رفع انسداد سیستم 
لنفاوی و کاهش تورم گره های لنفی کمک زیادی می کنند. 
حتما به مراکز و کلینیک هایی مراجعه نمایید که مجوز این 

کار را داشته باشند و فعالیت شان تحت نظارت باشد.

  رژیم پاکسازی سه روزه
یـک رژیـم سـه روزه ی پاکسـازی بـدن نیـز روش مفید 
دیگـری بـرای کمـک به سیسـتم لنفـاوی و دفع سـموم از 
بدن اسـت. یک هفته قبل از شـروع رژیم از مصرف گوشـت 
قرمـز، گنـدم و قنـد اجتنـاب کنیـد. برخـی از کارشناسـان 
عقیـده دارنـد فقط باید غذا هـای خام مانند میوه و سـبزی، 
مغز هـا و دانه هـا مصـرف کنید. با رژیم پاکسـازی، سیسـتم 
لنفـاوی شـما بـا انجام سـی دقیقـه ورزش روزانه بـه خوبی 
فعـال خواهد شـد. ممکن اسـت طی ایـن سـه روز به دلیل 
رها شـدن سـموم در بدن تان احسـاس سـرگیجه، کمر درد، 
سـر درد و یـا حالت تهـوع شـوید. این عالئم نشـاندهنده ی 
خـارج شـدن سـموم از بـدن هسـتند. بهتـر اسـت رژیـم 

پاکسـازی را زیـر نظـر یک کارشـناس انجـام دهید.

  هومئوپاتی
هومئوپاتی نیز برای تخلیه ی گره های لنفی سودمند است. 
بر اساس شرایط  بهترین شیوه ی هومئوپاتی  انتخاب  برای 
هومئوپاتی  متخصص  از یک  روحی خود حتما  و  فیزیکی 

کمک بگیرید.

  فواید تخليه ی گره های لنفی
تخلیه ی لنفاوی اساسا مانند یک تمرین و ورزش برای 
افزایش  اندورفین،  بدن تان عمل می کند که موحب ترشح 
جریان اکسیژن و تقویت عضالت می شود. پاکسازی سیستم 
لنفاوی برای سم زدایی، سالمت پوست، تقویت ایمنی، آرام 
سازی بدن، کاهش التهاب و تورم و سر درد، و بهبود التیام 

بدن به طور کلی مفید است.

  بهبود مراقبت از پوست
شفاف  و  روشن  را  پوست  لنفاوی،  سیستم  تخلیه ی 
می کند، از چین و چروک ها می کاهد و پف اطراف چشم ها 
را نیز برطرف می کند. همچنین بافت جای زخم های قدیمی 
محوتر شده و کمک می کند بعد از عمل جراحی، جای زخم 

کمتری به جا بماند.

  کاهش سردرد ها
در بیشتر سر درد ها عامل انسداد گره های لنفی نیز نقش 
دارد و تخلیه ی سیستم لنفاوی پتانسیل این را دارد که به 

کاهش درد و ناراحتی و بهبود جریان خون کمک کند.

  کاهش تورم
معموال بعد از چند ساعت یک جا نشستن و عدم تحرک، 

مایعات در بافت های بدن تجمع پیدا می کنند و این اتفاق 
که  است  بیماری  آرتروز  مثال  شود.  تورم  موجب  می تواند 
مفاصل در اثر تجمع مایعات سفت می شوند. تخلیه ی گره های 

لنفی می تواند این عارضه را تخفیف داده و تورم را بخواباند.

  التيام عمومی بدن
بافت بدن بعد از یک آسیب یا عمل جراحی، زخم  و 
ملتهب و متورم می شود، اما تخلیه ی لنفاوی می تواند از این 

التهاب بکاهد و به التیام زخم کمک کند.

  حين و بعد از بارداری
احتباس مایعات، مشکلی رایج در بارداری است و تخلیه ی 
لنفاوی می تواند این مشکل را در پا ها تخفیف بدهد. تخلیه ی 
لنفاوی می تواند به شیردهی مادر کمک کند، مخصوصا زمانی 

که پستان ها دردناک اند و مجرای شیر بسته شده است.

  در پایان
که ضایعات  دارد  وجود  منظور  این  به  لنفاوی  سیستم 
از تخلیه ی سیستم  افراد بعد  از بدن خارج کند. بیشتر  را 
لنفاوی حال بسیار بهتری پیدا می کنند، زیرا پوست شان بهتر 
و جریان خون  می شود  کم  التهاب شان  و  درد  از  می شود، 
بهتری در بدن شان برقرار می شود. تاثیرات جوان سازی و 
نشاط آور پاکسازی سیستم لنفاوی می تواند از درون و بیرون 

شما را به احساس خیلی بهتری برساند.

بهداشت نیوز- مشکالت گوارشی در کودکان بسیار رایج 
است و رعایت نکردن بهداشت فردی و عمومی، ممکن است 
شایعترین دلیل این مشکالت باشد. در ادامه به مشکالت رایج 
گوارشی که ممکن است در کودکان رخ دهد، اشاره خواهیم 
کرد. در مواردی که کودکان شما به مشکالت گوارشی مبتال 
و کاهش دل  آنها  درمان  برای  راهکارهایی  می شوند، چه 

دردشان می شناسید؟

  گاز معده در کودکان یکی از مشکالت گوارشی 
کودکان

هرکسی گاز معده دارد و کودکان نیز از این قضیه مستثنی 
نیستند. گاز معده به طور طبیعی پس از خوردن غذاها و 
نوشیدنی هایی مانند لوبیا، سبزیجات و نوشابه، رخ می دهد. 
زمانیکه بچه ها بیش از حد سریع غذا می خورند، ممکن است 
هوای اضافی وارد معده ی آنها شود و این می تواند سبب 
ایجاد گاز معده شود. اگرچه گاز معده یک امر طبیعی است، 
اما می تواند سبب درد معده و نفخ شود. کودکان اغلب به 
اندازه ی بزرگساالن گاز معده ندارند. اگر کودکان شما اغلب 

نفخ و درد دارند، با پزشک متخصص اطفال صحبت کنید.

  مشکالت گوارشی و رفالکس اسيد در کودکان
دچار سوزش سر دل می شود،  اغلب  اگر کودک شما 
ممکن است این مشکل مربوط به رفالکس اسید، زمانیکه غذا 
از معده به مری بر می گردد، باشد. برخی از غذاهای خاص، 
خوردن وعده های بزرگ و یا خوردن غذا هنگام خواب، می 
تواند عالئم را بدتر کند. اگر فرزند شما اغلب این مشکل را 
داشته باشد، به پزشک مراجعه کنید. پزشک متخصص اطفال 
ممکن است که وعده های کوچکتر، وعده های غذایی بیشتر، 
مصرف دارو و یا آزمایش هایی برای مشخص شدن علل آن، 

پیشنهاد کند.

  ویروس ها و باکتری ها
باکتری ها و ویروس ها می توانند وارد دستگاه گوارشی 

خوردن  طریق  از  است  ممکن  ها  بچه  شود.  شما  کودک 
غذاهایی که به درستی شسته و یا پخته نشده اند، بیمار شوند 
و این می تواند سبب ناراحتی معده، تب، اسهال یا استفراغ 
شود. همچنین ویروس هایی که از یک کودک به کودک دیگر 
انتقال می یابد، نیز می تواند یک منبع معمول اسهال باشد. 
شما می توانید به محافظت از بچه های خود به وسیله ی 
پیگیری دستور العمل های ایمنی مواد غذایی، شستن دست 
ها، جلوگیری از به اشتراک گذاشتن مواد غذایی و دور کردن 

آنها از بچه های بیمار، کمک کنید.

  مشکالت گوارشی اسهال در کودکان
اگر کودک شما بیش از سه بار در روز مدفوع شل یا آبدار 
داشته باشد، او اسهال است. بسیاری از چیزها مانند عفونت های 
باکتریایی و ویروسی، آلرژی غذایی و بعضی از داروها، می تواند 
سبب ایجاد اسهال در کودکان شود. اسهال معموال یک یا دو روز 
بدون مصرف دارو از بین می رود اما تغییر در رژیم غذایی ضروری 
است. در صورتی که اسهال بیشتر از این طول بکشد و یا اگر فرزند 
شما دچار کمبود آب باشد، الزم است به پزشک متخصص اطفال 
مراجعه کنید. نشانه های کم آبی بدن می تواند شامل پوشک با 

رطوبت کم، بی خوابی و خشکی دهان باشد.

  استفراغ در کودکان
مانند اسهال، استفراغ می تواند علل بسیاری داشته باشد. 
در بیشتر موارد، استفراغ معموال در طی یک یا دو روز، بدون 
هیچگونه درمانی بهبود می یابد، اما باید به این نکته توجه 
کنید که کودک خود را برای وجود نشانه های کم آبی بدن، 
بررسی کنید. اگر کودک شما عالوه بر استفراغ، تب یا بثورات، 
نشانه های کمبود آب بدن یا باال آوردن خوردن حتی مقدار 
اطفال  متخصص  پزشک  به  باید  باشد،  داشته  نیز  آب  کم 

مراجعه کنید.

  تغذیه مبتالیان به مشکالت گوارشی
اگر کودک شما دچار استفراغ شده است، الزم است که یک 

رژیم غذایی مایعات را حداقل برای ۸ ساعت برای او اجرا کنید. 
در ابتدا مقدار کمی سوپ و یا مایعات دیگر را به او بدهید. پس 
از آن مقدار کمی از غذاهایی خوشمزه مانند برنج، نان تست، 
سیب زمینی، موز و کراکر به او بدهید. در مدت ۲۴ ساعت پس 
از آن، به رژیم غذایی معمولی خود برگردید، اما الزم است که 
تا چند روز دیگر از خوراندن غذاهای تند و یا چربی به کودک، 
پرهیز کنید. کودکانی که مبتال به اسهال بدون استفراغ هستند، 
ممکن است بیماری چند روز بیشتر ادامه داشته باشد، اطمینان 
حاصل کنید که کودک شما مقدار زیادی از مایعات را برای 

هیدراته نگه داشتن بدن آنها، مصرف می کنند.

  اهميت هيدراته نگه داشتن بدن
وقتی کودکان دچار استفراغ یا اسهال می شوند، بدن آنها 
می تواند به سرعت دچار کمبود آب شود. به همین دلیل شما 
باید به دنبال عالئمی مانند تب باال، دهان خشک، انرژی کمتر 
و کاهش مقدار ادرار در آنها باشید. شما می توانید با دادن 
ورقه های یخی، سوچ های رقیق و یا میکس آبمیوه و آب به 
آنها، به هیدراته نگه داشتن بدن آنها کمک کنید. همچنین 
شما می توانید از محلول های خوراکی برای جبران کمبود 

آب بدن آنها استفاده کنید.

  مشکالت گوارشی و یبوست در کودکان
درد معده اغلب می تواند به یبوست منجر شود. بچه ها 
ممکن است که به یبوست مبتال شوند اگر عمدا به دستشویی 
نروند، به مفدار کافی آب و مایعات مصرف نکنند و یا یک رژیم 
غذایی غنی از لبنیات داشته باشند. همچنین یبوست ممکن 
است که یک اثر جانبی داروهای خاص یا یک رژیم کم فیبر 
باشد. اگر یبوست در کودک شما بیش از یک هفته طول 
بکشد و یا عالئم دیگری مانند تب، استفراغ یا مدفوع خونین 
وجود داشته باشد، الزم است که با متخصص اطفال صحبت 
کنید. درمان یبوست ممکن است شامل استفاده از ملین ها 
و تغییر در رژیم غذایی باشد. اگر درد در کودک شما شدید 

باشد، حتما به پزشک مراجعه کنید.
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درد در پشت چشم می تواند به دلیل این بیماری ها باشد 
گزارش تحليلی ...

 درد در پشت چشم ها می تواند شدید و تیز باشد، اما از 
طرفی نیز می تواند گاهی کسل کننده نیز تلقی شود.

متفاوتی ممکن  باشگاه خبرنگاران، دردهای  گزارش  به 
است در ناحیه سر و گردن افراد رخ دهد، همانند سردرد، 
چشم درد، گردن درد، گوش درد ، درد در پشت چشم و غیره 
که هر کدام برای خود دالیل و راهکارهای درمانی مخصوص 
دارند و یا از طرفی خبر از یک بیماری می دهند، اما موضوعی 
که باشگاه خبرنگاران جوان قصد دارد به بررسی و راهکارهای 
درمانی آن بپردازد، درد در پشت چشم هاست که پیشنهاد 

می کنیم این مطلب را از دست ندهید.

  درد پشت چشم نشانه چيست؟

درد پشت چشم معموال از یک مشکل بزرگ خبر می دهد 
و به گفته متخصصان، علت درد چشم همیشه مشخص نیست.

نیز  طرفی  از  اما  باشد،  تیز  و  شدید  می تواند  درد  این 
می تواند گاهی کسل کننده نیز تلقی شود.

  عالئم درد مربوط به پشت چشم
عالئم دیگر مربوط به احساس درد در پشت چشم عبارتند 

از:تب
گریه کردن

قرمزی
بی حسی
دو بینی

ضعف
حساسیت به نور

فشار سینوسی و احساس درد در هر زمانی که چشم را 
حرکت می دهید

  علل بروز درد در پشت چشم ها
  سينوزیت

سینوزیت به التهاب حفره  سینوس گفته می شود که منجر 
به احساس فشار و درد در ناحیه  استخوان های گونه یا چشم ها 
می شود.سایر عالئم سینوزیت شامل خستگی، دندان درد، 
تب، گرفتگی بینی، ضعف حس چشایی و تحریک پذیری در 
ناحیه  صورت می شود.علل سینوزیت شامل عفونت تنفسی، 
آلرژی های محیطی و یا غذایی و یا حساسیت غذایی می شود.

  مشکالت بينایی
درد در پشت چشم ها گاهی به مشکالت بینی مرتبط 
آستیگماتیسم  و  بینی  نزدیک  دوربینی،  شامل  که  است 
می شود.سندروم پرسبیوپیا نیز از عیوب انکساری چشم است 
که در پشت چشم ها درد ایجاد می کند.درد پشت چشم ها 
به این دلیل است که مغز و چشم سعی می کنند مشکالت 
بینایی را جبران کنند.تمرکز شدید و دور چشم ها چروک 
ایجاد درد در  انداختن و اخم کردن نیز می تواند منجر به 

پشت چشم ها شود.

  سندروم خشکی چشم
سندروم خشکی چشم، سندروم سیکا نیز نام دارد که فقط 

خشکی چشمهاست.گفته می شود که بین ۱۷ تا ۳۰ درصد 
که خشکی  می برند.زمانی  رنج  از خشکی چشم ها  افراد  از 
چشم ها ادامه دار می شود، سر درد و حساسیت به نور نیز 

روی خواهد داد.

  اسکلریت
اسکلریت، التهاب بخش سفید رنگ چشم است.این عارضه 
موجب درد سوزن مانند در پشت چشم ها می شود و هنگام 
حرکت دادن چشم ها نیز درد ایجاد می کند.سایر عالئم شامل 
می تواند  که  می شود  چشم ها  قرمزی  و  نور  به  حساسیت 
بدون هیچ علت خاصی روی بدهد.اما اسکلریت ممکن است 
از اسکلرودرمی، بیماری التهابی روده، لوپوس و یا آرتریت 

روماتوئید نیز ناشی شود.

  اپتيک نوریتيس
اپتیک نوریتیس زمانی روی می دهد که عصب های چشم 
ملتهب می شوند.عصب چشم مانند کابلی است که چشم را به 
مغز ارتباط می دهد.این مطلب را از دست ندهید: انواع سردرد 
و راه های برون رفت از آنهادر نتیجه این عارضه اغلب موجب 
درد در پشت چشم ها یا هنگام حرکت دادن چشم ها می شود.

گفته می شود که اپتیک نوریتیک منجر به ام اس می شود.

  ميگرن
میگرن نیز می تواند درد تند و تیزی در پشت چشم ها 
ایجاد کند؛ میگرن مشکل تنها ۶ درصد از افرادی است که سر 
درد دارند، اما این ۶ درصد، دردی واقعا شدید و وحشتناک 

را متحمل می شوند.آن هایی که میگرن دارند اغلب از درد 
میگرنی می توانند  درد های  در پشت چشم ها شاکی اند.سر 
با محرک های خاصی مانند بو یا خوردن چیزی که واکنش 
و درخشان  تند  نور های  و  استرس  تولید می کند،  آلرژیک 
شروع شود.افرادی که میگرن دارند معموال دست کم ماهی 

یک بار دچار حمله ی سر درد می شوند.

  ميگرن چشمی
میگرن چشمی نوعی میگرن نادر اما جدی تر است؛ از هر 
۲۰۰ نفری که میگرن دارند، یک نفر دچارش است.میگرن 
اغب  و  شده  چشم  پشت  قسمت  در  درد  موجب  چشمی 
تنها یک چشم را تحت تاثیر قرار می دهد.این عارضه میگرن 
رتینال )شبکیه( نام دارد، نیازمند اقدام پزشکی فوری است، 

چون می تواند عالمتی از یک تومور باشد.

  سر درد های خوشه ای
سر درد خوشه ای نوع دردناک تر سر درد است که حتی 
می تواند باعث بیدار شدن از خواب در نیمه شب با دردی شدید 
در پشت چشم ها شود.دوره های مکرر سر درد های خوشه ای 
ممکن است هفته ها و ماه ها ناپدید شوند و سپس دوباره بروز 
کنند.سر درد خوشه ای توسط ترشح ناگهانی هیستامین یا 
سروتونین شروع می شود.سایر عالئم شامل قرمزی چشمها، 

اشک، گرفتگی بینی و التهاب چشم ها می شود.

  آنوریسم
آنوریسم مغزی نیز یکی دیگر از علت های ممکن درد در 
پشت چشم چپ است.آنوریسم زمانی روی می دهد که دیواره  
عروق یا رگ های خونی در مغز ضعیف می شوند.در نتیجه 
ممکن است سکته مغزی هموراژیک )خونریزی دهنده( روی 
زیر  خونریزی  هموراژیک،  مغزی  سکته  اوقات  دهد.گاهی 
عنکبوتیه است که منجر به درد در پشت چشم چپ و سر 

درد های ضربانی می شود.

  پاپيلو ادم
پاپیلو ادم عارضه ی التهاب دیسک اپتیک به دلیل افزایش 
فشار داخل جمجمه است.البته این عارضه می تواند به علت 
التهاب، هموراژی )خونریزی( و تومور مغزی نیز روی بدهد.

این التهاب ممکن است به یکباره ساعت ها و حتی هفته ها 
طول بکشد. خیلی وقت ها سرفه و عطسه نیز می توانند این 
عارضه را تشدید کنند، اما دراز کشیدن به تسکین عالئم 
کمک می کند.عالئم پاپیلو ادم شامل سر درد، تاری دید یا دو 

بینی و درد در پشت چشم ها می شود.

  گلو کوما
درد ضربه ای در پشت چشم ها می تواند نتیجه ی گلو کاما 
نیز باشد؛ این عارضه که به نام آب سیاه نیز شناخته می شود به 
دلیل فشار داخل جمجمه بروز می کند.درد این عارضه زمانی 
روی می دهد که فشار در یکی از چشم ها ایجاد شده و در نهایت 
موجب آسیب می شود.سایر عالئم گلو کوما شامل تاری دید، 
تهوع، استفراغ، سر درد خفیف، تورم پلک ها، آبریزی چشما و از 

دست دادن تدریجی بینایی محیطی می شود.
کمبود تغذیه ای، دیابت، فشار خون باال و برخی از دارو های 
تجویزی از علت های ممکن گلو کاما هستند.درمان درد پشت 
چشم ها خیلی مهم است و بستگی به علت آن دارد.بطور 
مثال مسکن هایی مانند ایبوپروفن می توانند به درمان سر درد 
کمک کنند.گذاشتن پا ها در آب گرم و دست ها در آب سرد 

نیز می تواند به تسکین سر درد کمک کند.
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قبل از روشن کردن شمع از مضرات دود آن آگاه شوید 

  چگونه می توان از درد چشم جلوگيری کرد؟
برای  سالم  زندگی  شیوه  یک  که  باشید  داشته  یاد  به 
به  است،  مهم  چشم ها  پشت  در  درد  درمان  و  جلوگیری 

خصوص زمانی که دلیل این دردها سردرد باشد.
یک شیوه زندگی سالم، شامل؛ استراحت کافی و خوردن 
کار  این،  غذایی می شود  مواد  و سایر  زیادی سبزی  مقدار 
خوبی است که مقدار زیادی آب بنوشید، و از غذا های فرآوری 

شده، سیگار کشیدن و الکل اجتناب کنید.
روش دیگر برای پیشگیری از درد پشت چشم می تواند 
استفاده محافظ چشم مناسب باشد، زمانی که علت درد پشت 

چشم مربوط به دید است.
حتما لنز های تماسی را به طور مرتب و کامال تمیز نگه دارید.

به  می توانید  که  وقت  هر  را  خود  عینک  همچنین، 
چشمانتان بگذارید. تماس ها نیز نباید طوالنی تر از حد مورد 

نظر باشند.
مواد شیمیایی همیشه باید از بدن شما دور شوند مواد 
شیمیایی، شامل؛ اسپری کنترل آفات، مواد پاک کننده و 

پاک کننده های خانگی است.

  منيزیم
کمبـود منیزیـم در مبتالیـان بـه میگـرن زیـاد دیـده 
می شـود و در نتیجـه ایـن بـاور وجـود دارد کـه مصـرف 
منیزیـم می توانـد درد پشـت چشـم ها را کـه ناشـی از گلـو 
کومـا و میگـرن هسـتند تسـکین دهد.در مـورد گلـو کاما، 
منیزیـم باعث شـل شـدن رگ هـای خونـی شـده و جریان 
افزایـش می دهد.مطالعـات  را  بـه سـمت چشـم ها  خـون 
گوناگونـی دریافته انـد منیزیـم می توانـد بـه طور موثر، سـر 
درد هـای میگرنـی را درمـان کنـد و جلـوی سـر درد هـای 
تنشـی را بگیرد، اگـر با مصرف مکمل منیزیم دچار اسـهال 

شـدید، بایـد دوز مصرفی تـان را کاهـش دهیـد.

  آلرژی یا عدم تحمل غذایی را شناسایی و حذف 
کنيد

سر درد های تنشی و میگرنی معموال به دلیل آلرژی های 
علمی  شواهد  می دهند.  روی  غذایی  تحمل  عدم  و  غذایی 

دریافته اند شناسایی آلرژی غذایی و اجتناب از آن می تواند به 
میزان زیادی از سر درد های میگرنی و درد پشت چشم ها بکاهد.

  رژیم غذایی با شاخص گليسمی پایين
هایپرگلیسمی می تواند یکی از انگیزه های سر درد های 
میگرنی باشد.پایین بودن قند خون معموال نتیجه  رژیم غذایی 
با کربوهیدرات هایی با شاخص گلیسمی باال مانند نان و غالت 
شیرین شده است.خوردن غذا هایی با شاخص گلیسمی پایین 
کمک تان می کند سطح قند خون را تعدیل کنید.غذا هایی با 
شاخص گلیسمی پایین، همانند: کلم برگ، گل کلم، خیار، 
کلم فندقی، بروکلی، آووکادو، مارچوبه،کرفس، برگ چغندر 

نیز در این موضوع موثر است.

  ورزش و یوگا
با درد پشت  مرتبط  عارضه   نیز می تواند  یوگا  و  ورزش 
چشم ها را تسکین بدهد.حرکات یوگا که به این سر درد ها 
کمک می کنند شامل حالت دولفین، حالت پُل، حالت جسد 

و حالت سگ رو به پایین می شود.

این طور به نظر می رسد که روشن کردن شمع، یک عمل 
این موضوع را  اما، تحقیقات جدید برعکس  بی ضرر است 

نشان می دهند...

  آیا دود شمع برای شما مضر است؟
چه کسی دوست ندارد در برابر سوسوی شعله یک شمع 
زیبا بنشید. روشن کردن یک شمع آسان ترین راه برای تغییر 
روحیه، ایجاد یک فضای آرام بخش، و یا گرم و دنج کردن 
بخشی از خانه است. اما اگر تا به حال به این موضوع فکر 
کرده اید که »آیا روشن کردن شمع برایم خطرناک است؟« 
شما تنها نیستید. ظاهراً دود برخاسته از سوختن یک شمع، 
موتور  سوخت های  بخار  و  سیگار  دود  اندازه ی  همان  به 

اتومبیل ها، می تواند سمی باشد.

روشن  گاه گاهی  که  پارافین  دارای  شمع  یک  احتماالً 
می شود، اثری بر روی سالمت شما نخواهد داشت، اما برای 
مثال: روشن کردن روزانه مقادیر زیادی از شمع ها در طی 
سال ها و یا روشن کردن آن ها در یک حمام بدون سیستم 

تهویه هوا، می تواند سبب بروز مشکالتی شود
احتماالً اگر تا به حال به مضرات سوختن یک شمع فکر 
به  آن  از  ناشی  آتش سوزی  احتمال خطر  فقط  می کردید، 
ذهنتان خطور می کرد و هرگز درباره خطر استنشاق دود آن 
فکری نکرده اید. همان طور که معلوم است، هردوی این ها، 
بالقوه و دارای اهمیت هستند. طبق خبر روزنامه  خطرات 
گاردین، یکی از مشکالت جدی کشور دانمارک )که به عنوان 
شادترین کشور جهان و سرچشمه هوگه، یک مشخصه از 

فرهنگ دانمارکی و واژه ای مربوط به حالت روحی و آرامش 
درونی همراه با احساس سالمتی و رضایت است و شامل هر 
چیز خوب، راحت و امن می باشد(، آتش سوزی خانه ها است. 
اما بزرگ ترین نگرانی بهداشتی در آنجا مربوط به استنشاق 

دود ناشی از سوزاندن شمع می باشد.

  اثرات دود شمع بر سالمتی
مطالعه ای که توسط دانشمندان دانشگاه کپنهاگ بر روی 
موش ها انجام شده، نشان داد که قرار گرفتن در معرض ذرات 
حاصل از سوختن شمع ها، باعث آسیب بیشتری نسبت به 
همان دوز از دود سوخت های دیزلی خارج شونده از خودروها 
می شود. اثرات مضر دود شمع شامل التهاب ریه و سمیت، 
آرترواسکلروز و اثرات پیری بر روی کروموزوم های موجود در 

سلول های ریه و طحال است.
در نهایت، همه این ها منجر به افزایش آلودگی هوا )به ویژه 
آلودگی هوا داخل ساختمان( می شود. تحقیقات نشان داده 
است که، در مکان هایی که استفاده از شمع زیاد است مانند 
خانه ها در دانمارک که هر کدام از مردم این کشور هر سال 
حدود ۳,۵ کیلوگرم شمع را می سوزانند، حدود ۶۰ درصد از 
ذرات موجود در هوا، از شمع های سوخته شده ناشی می شود.

ما آماری از میزان مصرف شمع در کشورمان نداریم، اما این 
موضوع تغییری در میزان خطر بالقوه دود ناشی از سوزاندن 
شمع برای سالمتی، ایجاد نمی کند. این نگرانی لزوماً جدید 
نیست و مطالعاتی در سال ۲۰۰۹ نیز نشان داد که شمع های 
مواد  دارای  همچنین  و  بوده  سرطان زا  پارافین،  بر  مبتنی 

شیمیایی است که می تواند احتمال ابتال به آسم را افزایش دهد.
نتایج نشان می دهند که شمع های تولید شده بر اساس 
پارافین، عمدتاً به دلیل اینکه در دمایی که به اندازه کافی زیاد 
نیست، نمی سوزند تا مولکول هایی که خودشان تولید کرده اند 

را بشکنند، چندین مواد شیمیایی تولید می کنند.
روشن  گاه گاهی  که  پارافین  دارای  شمع  یک  احتماالً 
می شود، اثری بر روی سالمت شما نخواهد داشت، اما برای 
مثال روشن کردن روزانه مقادیر زیادی از شمع ها در طی 
سال ها و یا روشن کردن آن ها در یک حمام بدون سیستم 

تهویه هوا، می تواند سبب بروز مشکالتی شود.
دود  غیرمعطر،  شمع های  به  نسبت  معطر،  شمع های 
نوع  این  سوختن  از  ناشی  ذرات  می کنند.  تولید  بیشتری 
شمع ها، عمیقاً به ریه ها نفوذ پیدا می کنند و برای سیستم 
تنفسی خطرناک هستند. فتیله نیز مهم است. هرچه یک 
تولید  بیشتری  دود  و  سوخته  بیشتر  باشد،  بلندتر  شمع 
می کند، که حتی می تواند آلودگی هوا را بیشتر کند. پس بله، 

»دود شمع، برای شما و ریه هایتان مضر است.«

  جایگزین های بهتر از شمع
اگر نمی توانید خانه تان را بدون وجود شمع،  حق دارید 
که آرامش بخش است، تصور کنید. همانند بسیاری از چیزها، 
نظارت و عدم افراط، یک نکته کلیدی است. همان طور که 
گفته شد، بعید است روشن کردن گاه به گاه شمع های معطر 
مشکالتی برایتان ایجاد کند، چرا که قرار گرفتن در معرض دود 
حاصل از سوختن شمع به طور مکرر، و یا روشن کردن آن ها 

در محیطی بدون سیستم تهویه هوا، می تواند خطرناک باشد.
همیشه سعی کنید شمع ها را در محیطی مناسب روشن 
سویا  یا  و  زنبورعسل  موم  از  شده  ساخته  انواع  از  و  کرده 
استفاده نمایید، زیرا این نوع شمع ها آلودگی کمتری نسبت 

به نوع دارای پارافین ایجاد می کنند.
آرام بخش  و  خوش  رایحه  آوردن  برای  دیگر  گزینه 
از  استفاده  و  درمانی(  )رایحه  آروماتراپی  خانه،  محیط  به 
مزایای  بودن،  سالم  بر  عالوه  که  است،  روغن های ضروری 

خاص خودشان را برای سالمتی تان دارند.
گزینه دیگر دنبال کردن راه های جایگزین برای کاهش 
استرس و رسیدن به آرامش مانند نوشیدن چای، گوش دادن 

به موسیقی، تمرین تنفس و غیره است.
منبع: تبیان
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ــدن و نگهــداری آن  ــی بخشــی از مراقبــت از ب ســم زدای
اســت. مــا می توانیــم بــا زدودن آلودگی هــا از اندام هــا و 
جریــان خون مــان بــدن را پاکســازی کنیــم. بــدن خــودش 
بــه طــور طبیعــی، ســموم را از طریــق اندام هــا دفــع می کنــد، 

ام مــا نیــز بایــد در ایــن کار کمکــش کنیــم.
بــه گــزارش خبرآنالیــن، بــدن مــا هدیــه ای ارزشــمند 
اســت کــه خداونــد بــه مــا داده و از روح خــود در آن دمیــده 
اســت. پــس جســم مان مقــدس اســت و وظیفــه داریــم بــا 

مراقبــت درســت بــه آن احتــرام بگذاریــم.
ســم زدایــی بخشــی از مراقبــت از بــدن و نگهــداری آن 
ــا و  ــا از اندامه ــا زدودن آلودگی ه ــم ب ــا می توانی ــت. م اس
جریــان خون مــان بــدن را پاکســازی کنیــم. بــدن خــودش 
بــه طــور طبیعــی، ســموم را از طریــق اندامهــا دفــع 
می کنــد، ام مــا نیــز بایــد در ایــن کار کمکــش کنیــم. چــرا 
ســم زدایــی بــدن مهــم اســت؟ قــرار گرفتــن در معــرض 
ــزات ســنگین،  ــواد شــیمیایی ســرطانزا و فل ــا، م آالینده ه
و  ایمنی مــان می گــذارد  بــر سیســتم  تاثیــر منفــی 
می توانــد مغــز و خــون و اســتخوان ها را نیــز تحــت تاثیــر 

ــرار داده و موجــب بیماریهــای مزمــن شــود. ق
ــد  ــد نمی توان ــموم باش ــه س ــوده ب ــر آل ــا اگ ــدن م ب
کارش را بــه درســتی انجــام دهــد زیــرا زمینــه ای مســاعد 
بــرای انــواع بیماریهــا ماننــد مشــکالت گوارشــی، میگــرن و 
بیمــاری مفاصــل خواهــد شــد. در ایــن مطلــب برای تــان 
می گوییــم چگونــه بــه روش هایــی ســاده امــا موثــر 

ــد. ــازی کنی ــان را پاکس بدن ت

ــوه و  ــا آبيم ــک را ب ــفت و خش ــای س   غذاه
ــد ــن کني ــموتی جایگزی اس

هـدف از سـم زدایـی، رها کردن بدن از هـر گونه اختالل 
و ناآرامیسـت و وقتـی شـما بدن تـان را بـا غذاهـای سـالم 
تغذیـه می کنیـد، ایـن زمینـه را برایـش فراهـم می کنیـد. 
بـرای شـروع سـعی کنیـد غذاهای تـان را بـا آبمیوه هـای 
ارگانیـک و اسـموتی ها جایگزیـن کنیـد. ابتـدا بـا جایگزین 
کـردن یـک وعـده شـروع کنیـد؛ مثـال بـه جـای یکـی از 

وعده هـای غذایـی روزتـان اسـموتی بخوریـد.
را  متابولیســم تان  می کنــد  کمک تــان  کار  ایــن 
ســرعت بدهیــد و از خــوردن غذاهــای ســنگین اجتنــاب 
کنیــد. مــواد مغــذی موجــود در اســموتی، انــرژی طبیعــی 
در اختیارتــان می گــذارد و کالــری مــورد نیازتــان را تامیــن 
و طبیعــی  مــواد ســالم  از  اســموتی تان  در  می کنــد. 
ــرگ،  ــم ب ــج، کل ــری، هوی ــیب، جعف ــد: س ــتفاده کنی اس
چغنــدر و ... می تواننــد بــه پاکســازی خــون و آمــاده کــردن 

ــدن کمــک کننــد. ــی ب ــرای ســم زدای اندامهــا ب

  مواد غذایی ارگانيک بخرید
ــد  ــیمیایی می توان ــواد ش ــرض م ــن در مع ــرار گرفت ق

ــرطان  ــد و س ــالالت رش ــم، ADHD، اخت ــب اوتیس موج
ــن  ــی از مهمتری ــبزی ها یک ــا و س ــوردن میوه ه ــود. خ ش
کارهایــی اســت کــه می توانیــد بــرای ســالمتی تان انجــام 
ــده اســت از محصــوالت  ــه ش ــا همیشــه توصی ــد. ام دهی
ــنتی  ــاورزی س ــد. در کش ــتفاده کنی ــک اس ــاز ارگانی مج
ــتفاده  ــا اس ــت ُکش ه ــموم و آف ــادی از س ــزان زی ــه می ب
می شــود کــه بــه مــرور زمــان بــه بــدن آســیب می زننــد. 
بیــش از ۸۰ درصــد محصــوالت غیرارگانیــک ماننــد 
اســفناج، تــوت فرنگــی، ســیب و گیــالس، آلــوده به دســت 
کــم یــک نــوع ســم هســتند. پــس اگــر بــه دنبــال ســم 
زدایــی از بدن تــان هســتید، ســراغ میوه هــا و ســبزی های 

ــد. ارگانیــک و ســالم بروی

  آب بنوشيد
بیشــتر افــراد دهیدراتــه می شــوند بــدون اینکــه 
خودشــان بفهمنــد! مــا آب بــدن را از طریــق ادرار، تعریــق 
ــم. شــما ممکــن اســت  و مصــرف دارو از دســت می دهی
ــک  ــا ی ــی، تقریب ــای بدن ــام کاره ــا انج ــن ورزش و ب حی
ــب  ــدن موج ــود آب ب ــد. کمب ــت بدهی ــر آب از دس لیت
خســتگی، احســاس ســبکی ســر، غــش و ضعــف، تپــش 
قلــب و درد در قفســه ســینه می شــود. آب، ســموم و 
ــگ  ــه رن ــد و در نتیج ــع می کن ــدن دف ــا را از ب آلودگی ه
ــوارش،  ــتم گ ــرد سیس ــده و عملک ــن تر ش ــت روش پوس
ــی روز  ــد. ط ــد ش ــر خواه ــون بهت ــان خ ــس و جری تنف
جرعــه جرعــه آب بنوشــید تــا کــم کــم بــه نوشــیدن آب 
ــرا  بیشــتر عــادت کنیــد. کمتــر قهــوه مصــرف کنیــد زی

ــد. ــم آب می کن ــدن را ک ــت و ب ــدر اس م

  غذاهای فرآوری شده را حذف کنيد
ــد  ــد بای ــی کنی ــان را ســم زدای ــد بدن ت اگــر می خواهی
مصــرف غذاهــای فراوری شــده را کنــار بگذاریــد. چیزهایی 
مثــل چیپــس و بیســکوییت و پنیــر و نــان ســفید و 
ــواع ســاالد جایگزیــن  ــا ان گوشــت های فــرآوری شــده را ب
کنیــد. هیــچ غذایــی را کــه در روغــن زیــادی ســرخ شــده  

اســت نخوریــد.
در عــوض ســعی کنیــد از ســبزیجاتی ماننــد انــوا کلــم، 
ــبزیجات  ــد. بیشــتر س ــتفاده کنی ــفناج و ... بیشــتر اس اس
ــا  ــارزه ب ــدن در مب ــه ب ــد ب ــتند و می توانن ــی هس قلیای
باکتریهــا کمــک کننــد. مثــال جعفــری می توانــد بــا 
ــان  ــا را از بدن ت ــوه آنه ــون جی ــی چ ــه فلزات ــبیدن ب چس
ــج،  ــد هوی ــی می توان ــد. از دیگــر غذاهــای قلیای خــارج کن
ــرد کــه  ــام ب ــرگ را ن ــم ب ــا ســبز و کل ــادام، لوبی ــر، ب انجی
ــد. ــموم مفیدن ــع س ــدن و دف ــازی ب ــرای پاکس ــی ب همگ

  قند و شکر را حذف کنيد
ایــن کار بــرای بیشــتر افــراد ســخت اســت و نمی تواننــد 

تمــام شــیرینی ها را حــذف کننــد. مصــرف قنــد موجــب 
دیابــت، بیمــاری قلبــی، افزایــش وزن، ســرطان می شــود و 
واقعــا زیــان آور اســت. قنــد در هــر چیــزی کــه می خوریــم 
ــای  ــا و غذاه ــان، آبمیوه ه ــالت، ن ــت، غ ــود دارد. ماس وج
ــد  ــر قن ــد و اگ ــد دارن ــادی قن ــدار زی ــده مق ــرآوری ش ف
ــیب  ــان آس ــتم ایمنی م ــه سیس ــم ب ــرف کنی ــادی مص زی
زده، بیشــتر ســرما می خوریــم و مشــکالت گوارشــی 

خواهیــم داشــت.
ــیب  ــد آس ــه کب ــکل ب ــد ال ــت مانن ــاد درس ــد زی قن
ــار  ــرگ ب ــد، م ــه قن ــد ک ــد کرده ان ــان تائی ــد. محقق می زن
ــم  ــاد آور را از رژی ــی اعتی ــواد غذای ــن م ــس ای ــت! پ اس
ــود  ــاس کمب ــت احس ــر وق ــد و ه ــذف کنی ــان ح غذایی ت

انــرژی کردیــد ســراغ میوه هــا و ســبزی ها برویــد.

  کمتر کافئين مصرف کنيد
کافئیــن مــاده ی دیگــری اســت کــه اگــر بیــش از حــد 
مصــرف شــود می توانــد بــه مــرور زمــان بــه بــدن آســیب 
ــدود  ــن – ح ــی از کافئی ــدار متعادل ــرف مق ــاند. مص برس
۲۵۰ میلــی گــرم در روز – مشــکلی ایجــاد نمی کنــد امــا 
بیشــتر افــراد خیلــی بیشــتر از ایــن مقــدار کافئیــن مصرف 
می کننــد کــه باعــث فشــار بــه اندامهــا می شــود. کافئیــن 
ــب  ــد موج ــود و می توان ــاز می ش ــوخت و س ــد س در کب

بیمــاری کبــد شــود.
کافئیــن دارو محســوب می شــود و بــرای همیــن بایــد 
تدریجــا و آرام آرام آن را از سیســتم بدن تــان خــارج کنیــد. 
ــان از آن  ــک فنج ــوه در روز، ی ــان قه ــای دو فنج ــه ج ب
ــه  ــد ک ــی بپردازی ــه فعالیت های ــد ب ــعی کنی ــید. س بنوش
ــه  ــوند ک ــی ش ــای خوب ــان هورمون ه ــح هم ــب ترش موج
بــا مصــرف کافئیــن در بــدن تولیــد می شــوند. می توانیــد 
ــالم و  ــک اســموتی س ــد ی ــوه کردی ــوس قه ــت ه ــر وق ه

خوشــمزه بخوریــد یــا بــه پیــاده روی برویــد.

  چای دندليون )قاصدک( بنوشيد
ــت  ــد را تقوی ــرد کب ــون، عملک ــای دندلی ــیدن چ نوش
کــرده و بــدن را پاکســازی می کنــد. محققــان دریافته انــد 
گیــاه دندلیــون یــا قاصــدک، عملکــرد ارگان هــا را تقویــت 
می کنــد. چــای قاصــدک بــرای تســکین دردهای شــکمی، 
ســنگ صفــرا و مفصــل درد مفیــد بــوده و از اســتخوانها نیز 

ــد. ــت می کن محافظ
چـای دندلیـون ویتامیـن C دارد که به جـذب امالح در 
بـدن کمـک می کنـد، التهـاب را کاهـش می دهـد و از بروز 
بیماریهـا جلوگیری می کنـد. چای دندلیون، سـنگ کلیه را 
ُخـرد می کنـد، عفونـت را برطـرف می کنـد و گـردش خون 
را تنظیـم می کند. ریشـه ی گیاه قاصـدک دارای ترکیبی به 
نام تاراکساسـرین اسـت که به کبد و تقویت عملکرد آن در 

دفع سـموم کمـک می کند.
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گزارش ...مشکالت گوارشی را با چند تکنیک ساده تارومار کنید

گاز معده و روده و نفخ شکم ممکن است به عارضه ای 
تبدیل شود که به درمان نیاز دارد.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، نفخ شکم به تجمع 
شکم،  بادکردن  با   که  می گویند  گوارش  دستگاه  در  گاز 
احساس پری و فشار در شکم پس از غذا خوردن و آروغ زدن 
همراه است و معموالً بر اثر خوردن برخی غذا های نفاخ ایجاد 
می شود؛ گاز، وجود هوا در دستگاه گوارش که این دستگاه 
وظیفه هضم غذا را برعهده دارد که اگر این هضم انجام نشود 

تولید گاز می کند.
از معده عبور می کند، شامل مقدار کمی  باد شکم که 
از گاز ها حاوی سولفور است و تولید بو می کند، این گاز از 
طریق آروغ زدن یا باد شکم خارج می  شود، اما اغلب مردم آن 
را نگه می دارند؛ این بیماری نوعی اختالل در عملکرد روده 
است که با درد مزمن در ناحیه شکم، احساس ناراحتی، نفخ 
و تغییرات در عادات روده ای، بدون هرگونه علت ارگانیک 
دیگری مشخص می شود. اسهال یا یبوست از عالئم غالب نفخ 

است که ممکن است به صورت متناوب ظاهر شود.

  علت سندرم روده تحریک پذیر شناخته شده 
نيست

نیست،  شده  شناخته  پذیر  تحریک  روده  سندرم  علت 
حاد  عفونت های  است؛  شده  پیشنهاد  فرضیه  چندین  اما 
دستگاه گوارش می تواند زمینه ساز ایجاد این بیماری باشد، از 
عوامل دیگری که سندروم روده تحریک پذیر ایجاد می کند، 
اضطراب، افسردگی و بیماری های با تب طوالنی مدت است.

منصور خرمی زاده متخصص طب سنتی در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره علت نفخ معده، اظهار کرد: نفخ معده 
به علت های مختلفی در بدن ایجاد می شود؛ در برخی از موارد 
سیستم دستگاه گوارش نمی تواند عمل دفع را انجام دهد و 
ممکن است بافت معده ضعیف باشد و نتواند غذا را به خوبی 

هضم کند.
وی ادامه داد: در برخی از موارد ممکن است غذا هضم 
سختی داشته باشد و برای فرایند هضم فرصت زیادی الزم 
است؛ برخی از غذا ها مانند غذا های سرخ کردنی، حلیم و 
کله پاچه هضم سختی دارند و به مدت بیشتری در دستگاه 

گوارش خواهند ماند و سریع الهضم نیستند.

  غذاهای نفاخ را بشناسيد
مانند  غذا ها  از  برخی  از  استفاده  کرد:  بیان  خرمی زاده 
حبوبات باعث ایجاد نفخ می شود؛ گاهی نفخ به دلیل حرارت 
زیاد در کبد و معده ایجاد می شود به طور مثال غذا هایی 
مانند پیاز، سیر و ادویه جات باعث ایجاد حرارت در معده 
می شوند که اگر این حرارت بیش از حد باشد فرد دچار نفخ 
معده خواهد شد، همچنین مزاج گرم معده می تواند باعث 

تولید نفخ شود.
این متخصص طب سنتی با اشاره به اینکه برخی غذا ها 

در معده تولید بخار می کنند، گفت: اگر معده سرد است باید 
غذا های گرم مصرف کرد چرا که در غیر این صورت معده بخار 
تولید می کند و آروغ دردناکی رخ خواهد داد، همچنین برخی 
افراد در هم خوری می کنند یعنی غذا ها را پشت هم می خورند.

  نفخ معده در اثر نجویدن غذا
وی افزود: نجویدن غذا عامل نفخ معده است، از این رو 
توصیه می شود افراد حتماً برای درمان نفخ معده اصول غذا 
خوردن و خوب جویدن را رعایت کنند، همچنین به هیچ 

عنوان غذا را درهم نخورند.
خرمی زاده تشریح کرد: باید به وضعیت فصل نیز برای 
خوردن غذا دقت کرد به طور مثال اگر فصل تابستان است 
باید غذا های خنک خورد و اگر فصل زمستان است غذا های 
گرم مصرف شود؛ زمانی که غذا می خورید نباید فعالیت بیش 
از حد داشته باشید و اجازه بدهید غذا به خوبی هضم شود 
و بعد از آن اگر نیاز به فعالیت دارید انجام دهید چراکه در 
این صورت صدا های دستگاه گوارش )قار و قور شکم( بیشتر 

می شود و اگر غذا در روده بزرگ گیر کند تولید باد می کند.

  علت ایجاد نفخ معده چيست؟
با  گفت وگو  در  عمومی  متخصص  فرقانی  محمدحسین 
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه 
خبرنگاران جوان، درباره علت ایجاد نفخ معده، گفت: اصوالً نفخ 
به دلیل مصرف برخی از دارو ها و غذا ها رخ می دهد، همچنین 
برخی افراد دچار ضعف معده  و مبتال به معده عصبی هستند 
پس در معده این افراد  تجمع گاز زیاد است، به  این افراد توصیه 
می شود زمانی که دچار تحریک عصب معده می شوند چای یا 

قهوه ننوشند چراکه این عوامل بیماری را تشدید می کند.
فرقانی ادامه داد: برخی از غذا های ترش، نوشابه، غذا هایی 
مانند آبگوشت و کله پاچه همچنین هندوانه ممکن است نفخ 
معده را تشدید کند از این رو توصیه می شود اینگونه مواد را 

با دقت بیشتر و اصولی تر مصرف کنید.
این متخصص عمومی با بیان اینکه دارو هایی برای رفع 
نفخ معده وجود دارد، گفت: برخی از دارو ها برای رفع نفخ 
معده مفید هستند، اما به هیچ عنوان نباید آن ها را خودسر 

مصرف کرد و حتماً باید با تجویز پزشک باشد

  راه های درمان نفخ معده
وی با اشاره به راه های درمانی نفخ معده، گفت: می توان برای 
رفع نفخ معده سنجد ساییده شده  تجویز کرد، سنجد ساییده 
شده حاوی پوست، گوشت و هسته سنجد است که اگر افراد 
این پودر را در یک قاشق چایخوری در ماست یا به صورت خام 
مصرف کنند نفخ معده رفع خواهد شد. فرقانی یادآوری کرد: 
مبتالیان به نفخ معده به مدت ۲۱ روز باید روزی یک قاشق 
چایخوری پودر سنجد را میل کنند و پس از آن این بیماری به 
طور کامل درمان خواهد شد، همچنین فراموش نکنند که از 

مصرف قهوه و چایی و مواد نفاخ پرهیز کنند.

بهترین گزینه های خوردنی 
برای مقابله با یبوست

مانند  بیماری های گوارشی  با سایر  تواند  یبوست می 
سرطان روده بزرگ، دیورتیکولیت و هموروئید همراه باشد.

به گزارش آوای سالمت، علل اصلی ابتال به این عارضه 
عبارتند از استرس زیاد، شیوه زندگی کم تحرک، رژیم های 
غذایی کم فیبر، دیابت، و بارداری. یکی از مهمترین گام ها 
برای مبارزه با یبوست، مصرف فراوان نوع خاصی از میوه ها 
است. میوه ها حاوی مواد مغذی مختلفی هستند که سیستم 
گوارش را تسریع می کنند و مقادیر زیادی فیبر نامحلول به 

بدن می رسانند:
گالبـی: گالبـی بـه دلیـل محتـوای زیـاد آب و فیبـر، 
تنظیـم کننـده حـرکات روده اسـت. گالبـی خـواص ضـد 
اکسـید کننده دارد، سیسـتم گـوارش را بهبود می بخشـد 
و مانـع از افزایش کلسـترول می شـود. ویتامین های سـی، 
بـی و ای را مـی توانید به همراه آهن، کلسـیم و پتاسـیم با 

مصـرف ایـن میوه بـه بدن برسـانید.
نارنگی: سرشار از ویتامین سی و یک راه طبیعی برای 
به  و  بوده  فیبر  از  سرشار  نارنگی  است.  یبوست  با  مبارزه 
جلوگیری از مشکالت گوارشی، کلسترول باال و مشکالت 

قلبی عروقی کمک می کند.

انگور: یک ملین طبیعی و کمک کننده به بهبود سیستم 
قلب و عروق است. مصرف انگور باعث کاهش کلسترول بد 
انگور همچنین حاوی اسیدهایی است که برای  می شود. 
عملکرد مناسب بدن ضروری به نظر می رسند. انگور بدون 
کالری است و به بهبود وضعیت شریان ها نیز کمک می کند.

پرتقال: برای جلوگیری از انباش مواد زائد در روده بزرگ 
و جلوگیری از ابتال به بیماری های قلبی مفید است. پرتقال 
سرشار از آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی است و منجر به 
بهبود سیستم ایمنی بدن می شود. پرتقال ضد درد و التیام 
دهنده است. این میوه حاوی اسید سیتریک است و به هضم 
مواد غذایی و بهبودو عملکرد پانکراس و کبد کمک می کند.

پاپایا: برای کاهش یبوست مفید است و ۹۰ درصد آن را 
آب تشکیل می هد. پاپایا یک دیورتیک عالی است و منبع 
غنی از ویتامین سی محسوب می شود. مصرف این میوه 
منجر به محاظت طبیعی از بدن و حذف اثرات منفی رادیکال 

های آزاد می شود.
سیب: این میوه را با پوست بخورید چون پوست آن حاوی 
فیبر و آنتی اکسیدان است. مصرف سیب به کاهش کلسترول 
کمک می کند و چون حاوی کورستین است، خطر ابتال به 

بیماری های قلبی عروقی را نیز کاهش می دهد.
آهن  کلسیم،  روی،  منیزیم،  پتاسیم،  از  خربزه: سرشار 
و فسفر است و مانع از احتباس مایعات در بدن می شود. 
مصرف خربزه عملکرد کلیه را نیز بهبود می بخشد و یک 

ملین طبیعی است.
کیوی: سرشار از فیبر است و به حرکات روده کمک می کند.
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بهترین مواد طبیعی خانگی برای تقویت پوست
این روزها ما در مورد علم چه احساسی داریم؟ از یک 
طرف، بیشتر ما افراد منطقی می  خواهیم بگوییم که ما به 
آن اعتقاد داریم، حداقل زمانی که نوبت به مهندسی، آب 
و هوا، فضا و دارو می رسد. اما هنگامی که نوبت به بحث 
هایی مانند چیزهایی که روی صورتمان می گذاریم می رسد، 
تمایل داریم کمی مشکوک شویم. و بعد، بعضی از ما تصمیم 
می گیریم که به جای اعتماد کردن پوست و مو به شیمی 
دان ها که مواد اولیه را مخلوط می کنند، به اجدادمان نگاه 

می کنیم و خودمان را بسازیم.

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر میشل گرین ، متخصص 
پوست و امراض پوستی، می  گوید: “شما دقیقا می  دانید که 
چه چیزی در آن  ها قرار داده می  شود، بنابراین مزیت بزرگی 

برای ایجاد محصوالت مراقبت از پوست خود دارید.”
Adars Vijay Mudgil می گوید: “بسیاری از این 
به  هستند  آلرژیک  نکردنی  باور  طرز  به  طبیعی  ترکیبات 
طوریکه بیماران من به طور مرتب مبتال به درماتیت تماسی 

آلرژیک هستند.”
 Green and با توجه به این جوانب مثبت و منفی، از
Mudgil خواسته ایم به ارزیابی مواد تشکیل دهنده ای که 
به ما در سالمت پوست و مو کمک می کند و مواردی که 
بهتر است از آن ها اجتناب کنیم، بپردازند. با ما همراه باشیم.

  مواد مفيد برای پوست
  شير و ماست:

گرین یک حمام شیر خوب را دوست دارد، و او توصیه 
می  کند که وقتی در حال تجربه جوش یا خشکی هستید، 
شیر را مستقیما به صورت خود بمالید. او می گوید: “این واقعا 
پوست را آرام می کند.” تحقیقات نشان داده است که شیر 
گاو به سلول های پوست انسان کمک می کند رشد کند. 
 )AHA( اسید الکتیک در شیر یک هیدروکسی اسید آلفا
را در  و آسیب خورشید  را مرطوب کرده  است که پوست 

پوست کاهش می دهد.
هنگامی که این شیر به ماست تخمیر شود، می تواند 
مزایای بیشتری داشته باشد، زیرا آزمایشات بالینی ماسک 
و  رطوبت  االستیسیته،  که  دهند  می  نشان  ماست  های 

روشنایی پوست را بهبود می بخشد.

  جو دوسر:
جو دو سر حاوی آنتی اکسیدان ها )از جمله برخی که در 
برابر اشعه ماورا بنفش محافظت می  کنند(، مولکول های ضد 

التهابی، بتا-گلوکان )قندها( و پاکسازی قارچ هاست. به همین 
دلیل است که برای پوست بسیار خوب است.

طبق تحقیقات آزمایشگاهی جو دو سر قادر به تسکین 
اگزما و سایر بیماری های خارش پوست، التهابی پوستی و 
همچنین خشکی پوست است. دستور العمل  های خانگی 
شما احتماال برای قرار دادن جو دو جو در یک مخلوط  کن 
استفاده می  شوند و شما بسیاری از مزایای مشابهی را دریافت 
خواهید کرد. با این حال، اگر سلیاک دارید، از جو دو سری 

که حاوی گلوتن است استفاده نکنید.

  زردچوبه:
به شما  تواند  این ریشه کوچک و دوست  داشتنی می 
برای تالش  هایتان پاداش دهد. مطالعات کاربردی موضعی 
در  آن  اثربخشی  کورکومین،  آن،  فعال  ماده  یا  و  زردچوبه 
درمان آکنه، ریزش مو، آفتاب سوختگی، پسوریازیس و موارد 

دیگر را نشان می دهد.

  روغن آرگان:
مردم مراکش که قرن هاست از این روغن در غذا، بر روی 
موها و پوست خود استفاده کرده  اند، ممکن است فقط این را 
 squalene و E بشناسند. روغن آرگان سرشار از ویتامین
به  که  است  شده  داده  نشان  و  محافظ(است،  چربی  )یک 

االستیسیته پوست و لکه های خورشیدی کمک می کند.
گرین می  گوید: “این روغن پوست و موی شما را ترمیم 
می کند و می توانید آن را به صورت  مرطوب کننده نیز 

استفاده کنید.”

  چای سبز و سفيد:
شنیدن این خبر که چای سفید و سبز دارای خواصی 
برای پوست و موی ما هستند، بسیار خبر خوش حال کننده 
ای است. به عالوه، ته رنگ زیبای آن می تواند مانند یک 
اسپری مو فانتزی به نظر برسد، و از این حیث نیز کاربرد دارد.

گرین می گوید: “چای را به خاطر خواص آنتی اکسیدانی 
اش دوست دارم.”

به خاطر دارا بودن این خواص، چای در برابر آلودگی ها و 
خورشید از پوست محافظت می کند. چای همچنین دارای 
التهابی و ضد میکروبی است، به همین دلیل  خواص ضد 
ممکن است در درمان آکنه نیز موثر باشد. چند مطالعه نیز 
نشان داده است که کافئین موجب افزایش جریان خون در 

پوست می شود که امیدوار کننده است.

  با مسئوليت خودتان امتحان کنيد
  عسل:

ماسک عسل ممکن است برای همه اثرات مشابهی نداشته 
ایمن  باشد. در واقع، Green و Mudgil در مورد عدم 
بودن آن برای استفاده در چهره شما اختالف نظر داشتند. 
گرین می گوید: ” عسل دارای آنتی اکسیدان ها و خواص ضد 

التهابی است، بنابراین سوزش پوست را تسکین می دهد.”
عسل مانوکا از نیوزلند به شدت مورد توجه قرار گرفته  
است و مطالعات نشان داده  است که انواع مختلفی از عسل 
خواص ضد میکروبی دارند. از طرف دیگر، counters می 
 گوید: ” propolis می  توانند موجب آلرژی شوند، و این 

یکی از عناصر فعال عسل است.”

  روغن نارگيل:
به نظر می رسد که این روزها هر درمان خانگی مراقبت از 
پوست و مو شامل روغن نارگیل است. نه تنها روغن نارگیل 
احساس نرم و لطیفی به فرد می دهد بلکه آزمایشگاهی است 
که در برابر پوست خشک و نژادهای خاص باکتری  ها موثر 
است. گرین می  گوید: ” این روغن دارای خاصیت ضد قارچی 
طبیعی، خاصیت ضد باکتری طبیعی و دارای خاصیت جذب 

بسیار باالیی است.”
اما هم گرین و هم Mudgil از این جهت نگران هستند 
که هر نوع روغن بر روی پوست می  تواند باعث مسدود شدن 
منافذ پوست شود. به عالوه، به خاطر مصرف روزانه، ممکن 

است خطر یک آلرژی اساسی را نیز به همراه داشته باشد.
Mudgil می  گوید: “افراد ممکن است مبتال به  نوعی 
آلرژی باشند که سالها و سالها هیچ عالئمی نداشته و در 

نهایت سیستم ایمنی به آستانه تحمل خود می رسد.”

  سعی کنيد از موارد زیر اجتناب کنيد
  ليمو و دیگر مرکبات:

در حالی که به نظر می آید اسیدهای موجود در مرکبات 
یک راه عالی برای تمیز کردن طبیعی و اضافه کردن ویتامین 
C به پوست است، Mudgil هشدار می دهد که ممکن 
است این اسیدها پوست را تحریک کرده و حساسیت پوست 
به خورشید را افزایش دهند. آب لیمو دارای pH حدود ۲، و 
پوشش اسید پوست شما دارای pH ۴,۵-۵,۵ است، بنابراین 

آب لیمو واقعا می تواند آن را خراب کند.

  روغن  های ضروری:
درخت چای، گل رز، اسطوخودوس، یالنگ یالنگ و … 
همه بوی خوبی دارند، و بسیاری از دستور العمل  های بی 
 نقص شامل آن  ها هستند. اما متخصصان امراض پوستی قطعا 
به خاطر گرایش آن  ها به ایجاد واکنش  های آلرژیک شدید، 

طرفدار استفاده از این روغن به پوست نیستند.
Mudgil می گوید: “هنگامی که یک بیمار روی صورتش 
به بثورات جدیدی همچون پوست خشک و پوسته پوسته، 
خارش دار و تحریک شده، مبتال شده است،  همواره دلیل این 
بثورات استفاده از محصولی جدید است که آنها از آن استفاده 
می کنند، مانند یک سرم ۲۰۰ دالری که احتماال دارای نوعی 

روغن ضروری است.
که  است  این  کار،  این  از  جلوگیری  برای  راه  بهترین 
هنگامی که از یک محصول مراقبت از پوست خانگی استفاده 

می کنید، در مورد آن با یک متخصص نیز مشورت کنید.
البته همچنان برخی از روغن های ضروری را میتوان در 
صورت ترکیب با یک روغن حامل بر روی پوست استفاده کرد 
و از مزایای آن استفاده نمود اما انتخاب یک روغن مناسب 

برای نوع پوست شما باید توسط یک متخصص انجام شود.


