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موازنه قدرت به نفع فلسطین تغییر یافته است
در  آنچـه  نوشـت:  مسـلح  نیروهـای  سـتادکل  رئیـس 
میدان هـای مقابلـه رزمندگان مقاومت فلسـطینی در مصاف با 
رژیم صهیونیسـتی با حمالت پیوسـته موشـکی پدیدار شـده، 

بیـش از هـر زمانـی بـه نفع فلسـطین تغییـر یافته اسـت.
بـه گـزارش سـپاه نیـوز، سرلشـکر پاسـدار محمـد باقـری 
رئیـس سـتاد کل نیروهای مسـلح در پیامی با محکـوم کردن 
جنایـات رژیم اشـغالگر قدس علیه فلسـطینیان و به شـهادت 
رسـیدن جمعی از مردم فلسـطین در یورش نظامیان سـفاک 
صهیونیسـت بـه مسـجداالقصی و سـایر نقـاط سـرزمین های 
اشـغالی، بـر ضـرورت ایجـاد یـک ائتـالف راهبـردی و واقعـی 

مقتـدر بـرای حـل و فصل مسـئله فلسـطین تأکیـد کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جنایات ددمنشـانه این روزهای رژیم سـفاک و کودک کش 
صهیونیسـتی در سـرزمین های اشـغالی و قـدس شـریف و به 
خـاک و خـون کشـیدن تعـداد پرشـماری از مـردم روزه دار 
تأثـر شـدید  انـدوه و  مظلـوم، بی گنـاه و مقـاوم فلسـطین، 

جهانیـان بـه ویـژه امـت اسـالمی را برانگیخته اسـت.
بی شـک اقدامـات جنایتکارانه رژیم منحوس صهیونیسـتی 
منجـر بـه اتحاد هرچه بیشـتر ملـت مظلوم فلسـطین و ایمان 
بیشـتر به مقاومت و ایسـتادگی و قوی تر شـدن برای پیروزی 
نهایـی شـده اسـت و در این مقطـع زمانی ملت های مسـلمان 
و مـردم مظلـوم فلسـطین، خباثت و خیانت برخـی دولت های 
عربـی در عادی سـازی روابـط بـا رژیم غاصـب و کودک کش را 

هرگـز فرامـوش نخواهند کرد.
با گذشـت ۷۳ سـال از اشـغال سرزمین فلسـطین و کشتار 
فلسـطینیان مظلـوم، انتفاضـه قـدس روز بـه روز پرحرارت تر، 
پرشـورتر و مقتدرتـر از گذشـته رو بـه سـوی آینـده ای دارد 
کـه بـا پاک شـدن سـرزمین مقـدس از لـوث وجـود منحوس 
صهیونیسـت های جبار و قاتل، ملت فلسـطین پیـروزی نهایی 

همـراه بـا نصـرت الهـی را به آغـوش خواهند کشـید.
سـتاد کل نیروهای مسـلح اقدامات جنایتکارانه و تبهکارانه 
رژیـم منحـوس صهیونیسـتی که منجـر به شـهادت، جراحت 

و بازداشـت مـردان و زنـان و حتی کـودکان مظلـوم و بی دفاع 
فلسـطینی در مسـجداالقصی و دیگـر نقـاط سـرزمین های 
اشـغالی شـده اسـت را محکوم نموده و با ابراز تأسـف نسـبت 
به سـکوت مرگبـار بسـیاری از مدعیان حقوق بشـر و حمایت 
و  آحـاد مسـلمانان  ایـن جنایت هـا،  از  آمریـکای جنایتـکار 
دولت های اسـالمی و نیز سـازمان های منطقـه ای و بین المللی 
متعهـد بـه حقوق ملت هـا را بـه ایجاد یـک ائتـالف راهبردی 
و واقعـی مقتـدر بـرای حل و فصل مسـئله فلسـطین به عنوان 
مسـأله مشـترک جهـان اسـالم و پیشـران وحـدت و اتحـاد 
مسـلمین فرامی خوانـد تـا بـا طراحی و اجـرای گام هـای نافذ، 
مؤثـر و تعیین کننـده، بـه رسـالت تاریخی و تکلیف شـرعی و 

انسـانی خـود در ایـن عرصه عمـل نمایند.
بــا تأکیــد بــر ایــن حقیقــت کــه موازنــه قــدرت در پرتــو 
ــک  ــه هم این ــه و آنچ ــت و انتفاض ــروغ مقاوم ــان پرف گفتم
در میدان هــای مقابلــه مجاهــدان و رزمنــدگان مقاومــت 
ــتی  ــکار صهیونیس ــم جنایت ــا رژی ــاف ب ــطینی در مص فلس
ــدار شــده، بیــش از هــر  ــا حمــالت پیوســته موشــکی پدی ب
ــم  ــه رژی ــه اســت؛ ب ــر یافت ــع فلســطین تغیی ــه نف ــی ب زمان
آن  فرامنطقــه ای  و  منطقــه ای  و حامیــان  صهیونیســتی 
به ویــژه شــیطان بــزرگ و رژیــم تروریســتی آمریــکا هشــدار 
می دهیــم کــه جبهــه مقاومــت اســالمی و ادامه دهنــدگان راه 
شــهدای مقاومــت، مســیر آزادی فلســطین و بیت المقــدس و 
زوال قطعــی رژیــم صهیونیســتی از جغرافیــای منطقــه و ارض 
مقــدس را همــوار کرده انــد و شــعله های آتــش خشــم 
ــن  ــیطانی ای ــور ش ــات و حض ــرانجام حی ــان س ــدس آن مق
تبهــکاران غاصــب را بــه تــل خاکســتر تبدیــل خواهــد کــرد.

در پایـان بـه عـزم، اراده، صبـر و بردبـاری خانواده هـای 
مکـرم شـهدا و مجروحیـن درود فرسـتاده و بـا عـرض تبریک 
و تسـلیت، ثبـات قـدم، توفیـق و سـربلندی آنـان در نیـل بـه 
آرمـان بلنـد فلسـطین و آزادی قـدس شـریف را از خداونـد 

متعـال مسـألت داریم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

سرلشکر پاسدار محمد باقری
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کاندیداها برای
خروج کشور از
حالت اورژانسی
برنامه ارائه کنند

اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس  فرهنگـی  کمیسـیون  عضـو 
نامزدهـای انتخاباتی باید به شـرایط کشـور اشـراف داشـته 
از حالـت  بـرای خـروج کشـور  باشـند گفـت: کاندیداهـا 

اورژانسـی برنامـه ارائـه کننـد.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، سیداحسـان قاضـی زاده 
هاشـمی نماینده مردم فریمـان در برنامه تلویزیونی به وقت 
ایـران در رابطـه بـا معیارهـای ارزیابـی داوطلبیـن انتخابات 
ریاسـت جمهوری، اظهـار داشـت: فصـل ویـژه ای از قانـون 
اساسـی به قانون ریاسـت جمهـوری اختصاص یافته اسـت.

وی ادامـه داد: بـه عبـارت دیگـر از اصـل ۱۱۳ تـا ۱۵۵ 
یعنـی حـدود ۴۲ اصـل از اصـول قانـون اساسـی در مـورد 
قـوه مجریـه اسـت کـه از ایـن تعـداد ۳۶ اصل مشـخصا در 
مـورد رئیـس جمهـور، قـدرت و قوتـی کـه بـه نـام اسـت، 
مطـرح شـده اسـت. از ایـن حیث، برخـالف آنچـه که گفته 
می شـود، رئیس جمهور ۱۰ یـا ۲۰ درصد اختیـار دارد، فاقد 
قـوه اجرایـی و تدارکاتچـی اسـت، رییس جمهـور اختیارات 

فوق العـاده زیـادی دارد.
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی 
افـزود: همچنانکـه کل برنامـه و بودجـه کشـور در اختیـار 
رئیـس جمهـور اسـت، عالوه بـر این حـوزه، قواعـد اداری و 
اسـتخدامی نیز در اختیار اوسـت، همچنین حقوق گمرکی، 
نرخ گذاری هـا حتـی اختیـارات در مـورد قیمت گذاری هـای 

جزئـی در حـوزه دولت اسـت.
قاضـی زاده هاشـمی با بیان اینکـه رئیس جمهور، رئیس 
۲۷ شـورای عالـی اعم از شـورای عالی امنیت ملی، شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی، شـورای عالـی فضـای مجـازی در 
کشـور اسـت، تصریـح کـرد: عـالوه بـر ایـن معـاون اول بـه 
عنـوان نماینـده ای از دولـت در ۱۳ شـورا حضـور دارد. لـذا 
رئیـس جمهـور در حـوزه سیاسـت داخلـی و خارجـی، اعم 
از سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی و ورزشـی جایـگاه ممتازی 
دارد، کمـا اینکـه طبـق قانـون اساسـی بعـد از مقـام معظم 
رهبـری دومیـن مقام رسـمی کشـور محسـوب می شـود و 

ویـژه ای دارد. اختیارات 
وی ادامه داد: در بحث قانون انتخابات ریاسـت جمهوری، 
پایـه نیازهـای ابتدایـی بـه عنـوان شـاخص در نظـر گرفته 
شـده و بـه شـاخص های حداکثـری ورود پیدا نکرده اسـت 
چراکـه طبق قانون اساسـی اختیـار تعیین صالحیـت برای 
ورود بـه عرصـه رقابـت انتخابـات بر عهـده شـورای نگهبان 
اسـت امـا در قانـون انتخابات یکسـری شـاخص هایی اعم از 
سـن و تحصیـالت در نظـر گرفتـه شـده که به نظر شـورای 

نگهبـان و مجمع تشـخیص مصلحت نظام رسـیده اسـت.
این نماینده مجلس شـورای اسـالمی در توضیح شـرایط 
داوطلبیـن انتخابـات ریاسـت جمهوری تصریح کرد: کسـی 
کـه نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت بایـد نسـبت 

بـه ایـن جایگاه شـناخت داشـته باشـد و تـراز آن فـرد باید 
منطبـق بـا تـراز ریاسـت جمهوری باشـد، در نهایـت بایـد 
براسـاس سـوابق اجرایی داشـته و محـک خورده باشـد. لذا 
ایده های متعالی داوطلبین باید براسـاس گذشـته و عملکرد 
آنها قابل سـنجش باشـد که مردم با رای خود این سـنجش 
را انجـام می دهنـد، منتهـا ایـن فـرد بایـد سـوابق علمـی، 

اجرایـی و مدیریت متناسـب داشـته باشـد .
قاضی زاده هاشمی با اشاره به بحث مدیر و مدبر بودن 
به عنوان ویژگی اصلی داوطلبین، گفت: کمااینکه یکی از 
شاخص های رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن است، که این 
دو معیار باید محک عینی داشته باشد و نمی توان براساس 
این شاخص ها است، در  این فرد دارای  توهمات گفت که 
حقیقت باید اعتقاد نامزدها به کشور، جمهوری اسالمی ایران، 
مبانی اعتقادی تشیع، مبانی اعتقادی نظام و ساختار سیاسی، 
مبانی اسالم، نظام، والیت و اصول محک خورده باشد. تراز 
ریاست جمهوری با تراز سایر انتخابات متفاوت است بنابراین 

باید عینی تر و قابل محاسبه باشد.
قاضـی زاده هاشـمی دربـاره معیـار تشـخیص شـعارها و 
قرابـت آنهـا بـه واقعیـت، متذکـر شـد: یکـی از مباحثی که 
در ایـن مـورد مطـرح اسـت، بحث اصالح سـاختار اساسـی 
اسـت کمـا اینکـه در قانون اساسـی نمی تـوان جمهوریت و 
اسـالمیت را نمی تـوان مـورد بازنگری قـرار داد امـا در مورد 
سـاختار نظام حکمرانی و اینکه ریاسـتی باشـد یـا پارلمانی 
بـودن، نیازمنـد اصالح در قانون اساسـی اسـت کـه این امر 

بـا اصـالح قوانین عـادی حاصل نمی شـود.
عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: داوطلبینـی که موضـع اپوزیسـیون می گیرند، یا 
می گوینـد می خواهند در مناظره افشـاگری کنند و مواردی 
از ایـن قبیـل، از نظر افکارعمومی، اخالقـی و عرفی پذیرفته 
شـده نیسـت. در حقیقت داوطلبین باید متناسب با ترازوی 
معرفـی برنامه هـا و در عین حـال نـگاه تحول گرایانه مبتنی 
بـر واقعیـت شـعارهای خود را مطـرح کننـد. در حال حاضر 
یکـی از اصلی تریـن موضوعـات وضعیـت اقتصـاد کشـور 
اسـت. نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری بایـد نسـبت بـه 
بودجه ریزی، شـرایط اعتباری کشـور و مواردی از این قبیل 
اشـراف داشـته باشـد، نمی تواند بـدون شـناخت از وضعیت 

فعلـی وعده انجام نشـدنی بـرای آینـده بدهد.
قاضـی زاده هاشـمی بـا اشـاره بـه وضعیـت اقتصـادی 
دولـت آینـده، ابـراز کـرد: چندین سـال اسـت که سـازمان 
برنامـه و بودجـه هزینـه پروژه های عمرانی را بـا اوراق تامین 
می کنـد کـه تاریـخ آنها تـا سـال ۱۴۰۳ اسـت. بـا توجه به 
وضعیـت فعلـی، دولـت بعـدی بایـد اوراقـی کـه دولت قبل 
اسـتفاده کـرده، را از نظـر منابـع مالی تامین کنـد، که عدد 
پیش بینـی شـده بـرای تامیـن منابـع ایـن اوراق بیـش از 

هـزار میلیـارد اسـت، لـذا دولـت سـیزدهم بایـد تـا پایان ۴ 
سـال یـک پنجـم بودجـه خـود را بـه پرداخـت بدهی های 
دولـت قبلـی اختصـاص دهد. لـذا نامـزد انتخاباتـی باید به 
ایـن شـرایط اشـراف داشـته باشـد و برنامـه ارائـه بدهـد و 
نگویـد ویرانـه تحویل گرفتم، بلکه بگوید کشـور را در حالت 
اورژانسـی تحویـل گرفتم و بـرای خروج از حالت اورژانسـی 

برنامـه ارائـه کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر 
صحبت هایی که از طرف داوطلبین در مورد اقتصاد مطرح 
می شود بعضا ناظر بر عدم اشراف حال حاضر اقتصاد کشور 
واقع  و تخیلی است. در  رویاگونه  بیشتر شعارهای  و  است 
بگویند و  به مردم  را  اقتصادی  واقعیت های  باید  داوطلبین 

متناسب با آن برنامه های خود را مطرح کنند.
قاضی زاده هاشـمی در مـورد اینکـه در انتخابات پیش رو 
مـردم از چـه طریقـی می تواننـد بهتریـن انتخاب را داشـته 
بـه  امیـد  بایـد  رییس جمهـور  باشـند، خاطرنشـان کـرد: 
آینـده، نـگاه بـه درون فرصت هـا، امکانـات و قـوت کشـور 
داشـته باشـد، جایـگاه آن را در عرصـه بین الملـل بشناسـد 
و ایـران شـناس واقعـی باشـد. از طـرف دیگر باید بـه دنبال 
اسـتفاده از همـه ظرفیت هـا و امکانات باشـد، مردمی باشـد 
و بـه توانایـی آنها نـگاه کند. در شـرایطی که مردم مشـکل 
معیشـت دارند، عدالت خواه باشـد، مـردم از تبعیض بیزارند، 
آنهـا شـرایط جنگـی کـه کشـور بـا ۹ میلیـارد دالر اداره 
می شـد را پشت سـر گذاشـتند.مردم از شـکل گیری طبقـه 
فرادسـت رانتـی ناراحت هسـتند، مـردم می گوینـد اگر کم 
اسـت بـرای همـه باشـد. رییس جمهـور اگـر در کنـار مردم 
باشـد و همـه اقشـار فکـر کنند کـه رییس جمهـور در کنار 
آنهـا اسـت، در حوزه عدالت اجتماعی بسـیار موثـر می تواند 

کند. نقش آفرینـی 
شورای  مجلس  در  سرخس  و  فریمان  مردم  نماینده 
اسالمی در رابطه با اینکه نامزدها بعد از رسیدن به کرسی 
ریاست جمهوری وعده های خود را فراموش می کنند، افزود: 
آنها  عملکرد  و  سوابق  براساس  باید  را  نامزدها  وعده های 
بودجه ۱۴۰۰ همکاری  تلفیق  با کمیسیون  بنده  سنجید. 
از  برخی  دارم،  کشور  وضعیت  از  ابتدایی  آمار  و  کردم 
بنزین  پول  و  یارانه  مورد  در  که  را  داوطلبین  صحبت های 
می شنوم، واقعا قابلیت اجرایی ندارد. البته در بحث شعارها 
دستگاه قضایی و سایر نهاد، نظارت می کنند. سنجش مردم 

در مورد وعده ها عملکرد و سوابق افراد است.
قاضـی زاده هاشـمی یـادآور شـد: در مـورد شـعارها باید 
براسـاس  فـرد  اینکـه  و  بگیـرد  واقع بینانـه صـورت  نـگاه 
توانمندی هـای شـخصی رشـد کرده باشـند نه اینکه رشـد 
آسانسـوری داشـته باشـند. یکی از دالیل سـردی انتخابات 

عملکـرد دولت اسـت.
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گزارش  ...

شرط اول در کار سیاسی، رفتار و کالم صادقانه است
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بابیـان اینکـه 
شـرط اول در کار سیاسـی، رفتار و کالم صادقانه است گفت: 
اگـر صداقت حاکم باشـد، انتخاب افراد براسـاس رفاقت ها و 

عالیق شـخصی صـورت نخواهـد گرفت.
بـه گـزارش خبرگزاری مهر، سـعید جلیلـی عضو مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام در گفتگویـی بـا بیـان اینکـه 
آسـیب هایی جـدی در »فرهنـگ سیاسـی« کشـور وجـود 
دارد، تصریـح کـرد: آسـیب های امـروز در فرهنگ سیاسـی 
کشـور فراتـر از جناح هـای سیاسـی و یـا قـوه ای خـاص از 

قوای کشـور اسـت.

وی ادامـه داد: یکـی از مهمترین آسـیب ها، غلبه نمایش 
بـه جـای کار واقعـی اسـت. بایـد مراقـب بـود کـه نمایـش 

صـرف، اصالت پیـدا نکند.
جلیلـی افزود: خیلی خوب اسـت که مـردم کار واقعی را 
ببیننـد، خوشـحال بشـوند، امید پیـدا کنند و کسـی با این 
مخالـف نیسـت. اما اگـر نمایش جـای کار واقعـی را گرفت، 

ایـن حتماً یک آسـیب جدی اسـت.
عضو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام در ادامه سـخنان 
خـود بـا بیـان اینکـه مهـم »نتیجـه داشـتن« فعالیت هـا و 
اثربخشـی آنهـا در عرصـه حکومت اسـت، خاطرنشـان کرد: 
اگـر قـرار باشـد شـما بـرای خانـه نـان بخریـد اما بـه جای 
خریـد نـان، فقط گزارش بدهیـد که یک نانوایی بسـته بود، 
نانوایـی دیگر شـلوغ بـود و … دسـت آخر از شـما خواهند 
پرسـید که نان چه شـد؟ گزارشـی کـه ارائه می شـود خوب 

اسـت، اما نتیجـه کار چه؟!
فرهنـگ سیاسـی کشـور،  در  اگـر  کـرد:  تصریـح  وی 
گـزارش کار جـای کار را بگیـرد، بسـیار مضـر خواهـد بـود.

امنیـت ملـی اظهـار داشـت:  دبیـر سـابق شـورایعالی 
ایـام انتخابـات فرصت مناسـبی اسـت تـا با تعریـف »نتایج 
مطلـوب و مـورد انتظـار«، کارنامه دولت فعلـی و برنامه های 

کاندایداهـای دولـت آتـی مـورد ارزیابـی قـرار بگیرد.
جلیلـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان 
خاطـره ای از جلسـه رأی اعتماد یکـی از وزرا، ارزیابی نتیجه 
کار افـراد را یـک ضـرورت برشـمرد و عنـوان کـرد: یکـی از 
آقایـان در جلسـه رأی اعتمـاد خـود می گفـت کـه مـن در 
سـالهای اخیـر فـالن کتاب ها را نوشـتم و کتاب هـای خوبی 
هـم بـود؛ امـا نکتـه اینجاسـت کـه او در آن سـال ها، معاون 
رئیـس جمهـور هـم بـوده اسـت؛ پـس چـه زمانـی فرصت 

بـرای انجام مسـئولیت هایش داشـته اسـت؟
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا بیـان اینکه 
حـل  دنبـال  بـه  نمی تـوان  اولویت هـا  بـه  توجـه  بـدون 
مشـکالت بـود، گفـت: یـک رئیـس جمهـور هرچقـدر هـم 
قـوی و بـا برنامـه باشـد، تنهـا ۴ سـال برای حل مشـکالت 
فرصـت دارد؛ بنابرایـن بایـد از قبـل مشـخص باشـد کـدام 
اولویت هـا قـرار اسـت در دوران مدیریـت او انجـام پذیـرد.

وی تاکیـد کـرد: ظرفیت بودجـه، منابع انسـانی، فرصت 

اجرایـی و.. در دولـت محـدود اسـت؛ نمی تـوان در مـدت 
محـدود مسـئولیت، طیفـی وسـیعی از اقدامـات مثبـت را 
فهرسـت کرد و از هـر کدام مقداری را انجـام داد. باید توجه 
بـه اولویت هـا بـه عنـوان یـک فرهنـگ در عرصـه سیاسـی 

کشـور حاکم شـود.
نماینـده رهبـر انقـالب در شـورایعالی امنیـت ملـی در 
بخـش دیگری از سـخنان خود، ترجیح مصالـح واقعی مردم 
بـر تمایـالت مقطعـی را یکـی از دیگـر ضروریـات فرهنـگ 
سیاسـی کشـور برشـمرد و گفـت: اگـر غلبـه بـر این باشـد 
کـه کارهـای اصلی و مصالـح واقعی قربانی کارهـای زودگذر 
و نمایشـی بشـود، برای کشـور آسـیب های جدی به همراه 

خواهد داشـت.
عضو شـورای راهبـردی روابط خارجی کشـورمان با بیان 
اینکـه ممکـن اسـت نتیجـه برخی اقدامـات واقعـی و مفید 
برای جامعه در دوران مسـئولیت افراد محقق نشـود، عنوان 
کـرد: در امـوری نظیر اصالح سـاختار بودجـه، جلوگیری از 
خام فروشـی نفـت و رفـع مسـئله بیـکاری و گرانـی نیز این 
مسـئله صـدق می کنـد. حتـی ممکـن اسـت کاری را کـه 
مصلحـت واقعـی مـردم اسـت را انجام دهیـد امـا در دوران 
مسـئولیت شـما نتیجـه نهایـی بـه دسـت نیایـد امـا ثمره 
نهالـی که کاشـته اید، سـالهای بعد بـه مردم خواهد رسـید.

جلیلـی افـزود: اگـر هـدف از کار نمایش نباشـد، ممکن 
اسـت نتیجـه اقـدام ضـروری و فـوری بـرای رفـع مشـکلی 
از مشـکالت مـردم، ده سـال پـس از پایان مسـئولیت شـما 
مشـخص شـود نه اینکه حتماً در چهار سـال دوره ریاسـت 

جمهـوری پدیـد بیاید.
وی بـا اشـاره بـه دوران مسـئولیت خـود در دبیرخانـه 
شـورایعالی امنیـت ملـی، در ایـن بـاره اظهـار داشـت: غلبه 
نمایـش بـر کار واقعـی، دالیـل مختلفـی دارد؛ یکـی از این 
دالیـل راحـت تر بـودن نمایـش دادن به جای اقـدام جدی 
اسـت. بنـده در زمان مسـئولیت در دبیرخانه شـورایعالی به 
جهـت نوع مدیریت، پیگیـر کارهای مختلف بـودم؛ وقتی از 
برخـی مسـئولین »نتیجه« می خواسـتیم برای مـا »گزارش 
کار« می نوشـتند! یا خود آن مسـئوالن اپوزیسـیون وضعیت 

تحت امـر خـود بودند!
به  »پرداختن  و  کارها«  روی  بر  تمرکز  »عدم  جلیلی 
سیاسی  فرهنگ  آسیب های  دیگر  از  را  کاذب«  موضوعات 
کشور دانست و تصریح کرد: اگر تمرکز کافی بر روی موضوعات 

اساسی صورت نگیرد، نمی توان مشکالت را حل کرد.
نماینـده رهبـر انقـالب در شـورایعالی امنیـت ملـی در 
ادامـه گفـت: یکـی از موضوعاتـی کـه توسـط کارگروه های 
دولـت سـایه بـه صورت کامـل و جدی دنبال شـد، مسـئله 
»صیـد تـرال« بود؛ شـیالت مـا ۶۰۰ هزار تن ظرفیـت دارد 
و صیـد تـرال تنهـا ۱۶ هـزار تـن ظرفیـت داشـت؛ چندین 
مسـئله مهمتـر در حـوزه شـیالت مطـرح اسـت کـه اگر به 
آنهـا رسـیدگی بشـود، نفـع آن بـه همـه جامعـه صیـادی 

رسـید. خواهد 
وی افـزود: بـرای بررسـی موضـوع تـرال از اتحادیه هـای 
صیـادی، مسـئوالن سـازمان دولتی شـیالت و کارشناسـان 
ایـن حـوزه دعوت کردیـم و در نهایـت جمع بنـدی اینگونه 
بـود کـه »صید ترال« جایـگاه جدی در مجموعه مشـکالت 
جامعـه صیـادی نـدارد امـا بـا طـرح ایـن مسـئله، بعضـی 
موضوعـات اساسـی جامعـه صیـادی در حاشـیه مانـده بود.

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام در ادامـه با ذکر 
مثـال دیگـری گفـت: در مـورد محصـوالت تراریختـه یـک 
نگرانـی در جامعـه بـه وجـود آمـد که کارگـروه کشـاورزی 
ما متشـکل از اسـاتید دانشـگاه و متخصصین این حوزه آن 

را مـورد بررسـی قـرار دادند؛ مـا از موافقین ایـن محصوالت 
کـه آنها نیز از متخصصان برجسـته این حـوزه بودند دعوت 
کردیـم تا در جلسـات مشـترک ایـن موضوع مورد بررسـی 

قـرار بگیرد.
وی در ادامـه گفـت: بـه صـورت مسـتمر نزدیـک به ۵۰ 
جلسـه مشـترک میـان موافقـان و مخالفـان ایـن موضـوع 
برگـزار شـد و در نهایـت جمع بنـدی صـورت گرفتـه ابعـاد 
مثبـت و منفـی تراریختـه را مشـخص کـرد. در حوزه هـای 
تخصصـی نمی تـوان مخالفـت یـا موافقـت تـام را درسـت 
دانسـت؛ نظـام بایـد در ایـن حوزه ها بـه تصمیم برسـد. این 
تصمیـم نیازمند سـازوکاری اسـت تا با حضـور نقطه نظرات 

مختلـف کارشناسـی، بـه صـورت مطلـوب اتخاذ شـود.
جلیلـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: هـر 
تصمیـم اجرایـی ولـو اینکـه در آن برهـه مطلوب باشـد، در 
کنـار نـکات مثبـت خـود نـکات منفی نیـز خواهد داشـت. 
فرهنگـی کـه بایـد در عرصـه ی سیاسـی کشـور رایج شـود 
ایـن اسـت که مسـئولین در کنار دفـاع از تصمیمـات خود، 

نقـاط منفـی آن را نیـز صادقانـه به مـردم اعـالم کنند.
وی در ایـن بـاره افـزود: اگـر پیشـاپیش بـه مـردم گفته 
شـود کـه نقـاط منفـی تصمیمات چیسـت و اهمیـت نقاط 
مثبـت آن نسـبت بـه ایـن نقـاط منفی مطـرح شـود، آنگاه 
در  تزلـزل  و  انفعـال  اعتراض هـا،  و  واکنش هـا  برابـر  در 

تصمیم گیـری رخ نخواهـد داد.
جلیلـی بـا بیـان اینکـه »نتیجه محـوری« یک ضـرورت 
بـرای فرهنـگ مدیریت اسـت، خاطرنشـان کرد: اگـر کارها 
براسـاس نتیجـه مطالبه شـود، عماًل افراد بیشـتر از وسـعی 
کـه دارنـد نمی تواننـد قبـول مسـئولیت کننـد. وقتـی قرار 
باشـد نتیجـه ای به دسـت بیایـد و عملکرد مسـئول ارزیابی 
بشـود، آنگاه انتصابات صرفاً جنبه سیاسـی نخواهند داشـت 

و شـکل اتوبوسـی نخواهد گرفت.
وی افـزود: وقتـی نتیجه محـوری رایـج نباشـد، ممکـن 
اسـت یـک نفر ۵ مسـئولیت اجرایـی را نیز قبـول کند تا ۵ 
خـط رزومه داشـته باشـد و به جای نتیجـه گرفتن، نمایش 
بدهـد؛ این رفتارها در فضای سیاسـی کشـور باید تبدیل به 

ضد ارزش بشـود.
از وظایـف  را یکـی  ترویـج »نتیجه محـوری«  جلیلـی، 
دولـت دانسـت و افـزود: دولـت بایـد سـازوکاری مشـخص 
کنـد تـا روند قبول مسـئولیت یـا انتصاب افـراد و همچنین 
کارنامـه آنهـا در مـدت زمان مشـخص ارزیابی شـود. اگر در 
۸ سـال گذشـته مدیـری دارای کارنامـه خـوب و قابل دفاع 

اسـت، چـرا بایـد در دولـت جدیـد عوض بشـود؟
دبیر سـابق شـورایعالی امنیت ملی در ادامـه افزود: یکی 
از مؤلفه هـای ارزیابـی کارآمـدی این اسـت که فـرد کارآمد 
فرصـت برای نشـان دادن خـودش نـدارد و آن فرصت را هم 
بـرای کار صـرف می کند. شـهدایی نظیر شـهید شـهریاری 
اسـبق  )معـاون  خالـدی  مرحـوم  فخـری زاده،  شـهید  و 
وزارت خانه هـای صمـت، نفـت و معـاون دبیـر شـورایعالی 
امنیـت ملـی( و مرحـوم عظیمـی )قائـم مقـام سـابق جهاد 
نصـر( بـا اخـالص تمـام و بهره منـدی معنـوی همینگونـه 

توانسـتند کارهـای بزرگـی را بـه ثمر برسـانند.
عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا بیـان اینکه 
راسـتی آزمایـی باید مبتنی بـر شـاخص های واقعی صورت 
بگیـرد، تصریـح کرد: یکی از مهمترین شـاخص های ارزیابی 
عملکردهـا و تحقـق سیاسـت ها »زمـان« اسـت؛ آیا کسـی 
آمـد برنامه هـای ۵ سـاله توسـعه را ارزیابـی کنـد کـه چـه 

میـزان از آنهـا محقق شـده اسـت؟
وی همچنین افزود: مجلس شـورای اسـالمی که وظیفه 
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مجلس با بررسی طرح استقالل بانک مرکزی موافقت کرد

نظارتـی دارد، ایـن نظـارت را بایـد بـه گونـه ای اعمـال کند 
کـه اگـر وزیـری برنامـه ارائـه داد یـا رئیـس جمهور کسـی 
را منصـوب کـرد، نتیجه ی رونـد اجرای برنامه هـا و عملکرد 

افـراد نیـز مورد نظـارت قـرار بگیرد.
نماینـده رهبـر انقـالب در شـورایعالی امنیـت ملـی در 
ادامـه سـخنان خـود بـا اشـاره بـه وجـود شـوراها و مراکـز 
تصمیم گیـری متعـدد در نظام سیاسـی کشـور، گفـت: اگر 
شـخصی در یـک شـورا حضـور پیـدا می کنـد، ایـن حضور 
بـه اعتبار شـخصیت حقوقـی آن فرد اسـت. زمانیکه وزیری 
بـه یک نهـاد تصمیم گیر دعوت می شـود یـا در آن عضویت 
دارد بایـد بـا تمـام ظرفیت سـازمانی خـود در آن جلسـات 
حضـور پیـدا کند نـه اینکه هرچه بـه ذهنش رسـید بگوید 

و هرچـه نرسـید را کنار بگـذارد.
جلیلـی افـزود: رئیـس جمهـور بـه عنـوان کسـی کـه 
ریاسـت بسـیاری از این شـوراها را بر عهده دارد باید اعضای 
جلسـات را در ایـن راسـتا هدایـت کنـد؛ شـما بـرای ۸۰ 
میلیون انسـان در حال تصمیم گیری هسـتید، نباید کسـی 
در جلسـات شـرکت کنـد و بگویـد من نظـری نـدارم یا هر 

وقـت حوصلـه نداشـت، سـکوت کند!
نامـزد انتخابات ریاسـت جمهـوری با بیـان اینکه گفتگو 
بـا گروه هـای مردمی و مشـارکت دادن آنها در امور کشـور با 
بـه یـک فرهنگ سیاسـی تبدیل شـود، اظهار داشـت: بیش 
از ۲۰ جلسـه با اصناف مختلف کشـور برگـزار کردیم؛ اولین 
گالیـه مشـترک همـه ی آنها ایـن بود کـه وقتی قرار اسـت 

دربـاره صنـف مـا تصمیمی گرفتـه شـود و یا بخشـنامه ای 
صـادر شـود، نمی گوییـم نظر مـا را اعمال کنید امـا حداقل 

قبـل از تصمیم گیـری نهایی، نقطـه نظرات ما را بشـنوید.
وی افـزود: اگـر فضـای سیاسـی شـفاف باشـد تـا نقطه 
نظـرات کارشناسـی بتواننـد صادقانـه مطرح شـوند، کشـور 

بسـیاری از آسـیب ها را متحمـل نخواهـد شـد.
جلیلی یکی دیگر از آسیب های فرهنگ سیاسی کشور 
را، »قائم به فرد بودن« برخی روندها در طول مدیریت افراد 
برشمرد و اظهار داشت: مدیریت باید همانند دوی امدادی 
باشد؛ وقتی دوره مسئولیت مدیری تمام می شود باید تجربه 
کار را برای ادامه دادن به نفر بعدی تحویل دهد، نه اینکه با 

تغییر یک مدیر دوباره همه ی تجارب صفر شود.
وی ادامـه داد: اسـتفاده مدیـران از تجربـه مدیـران قبلی 

بایـد یک امـر رایج در فرهنگ سیاسـی کشـور بشـود.
جمهـوری  خارجـی  روابـط  راهبـردی  شـورای  عضـو 
اسـالمی در انتهـای مباحـث خـود بـا تأییـد ایـن نکتـه که 
اگـر فرهنـگ سیاسـی صحیـح در میـان مسـئوالن برقـرار 
شـود، ایـن فرهنگ در میـان مردم نیـز جاری خواهد شـد، 
گفـت: اگـر مدیران ارشـد رئیس جمهور بـه فرهنگ صحیح 
سیاسـی اهتمـام داشـته باشـد و آن را از کارگـزاران خود به 
صـورت جـدی مطالبه کند، قطعـاً آثار مثبـت آن در جامعه 

پدیـدار خواهد شـد.
وی در ادامـه اظهـار داشـت: وقتـی فرهنـگ سیاسـی 
درسـت در میان مسـئوالن کشـور مـورد توجه قـرار نگیرد، 

ایراد کارها به درسـتی تشـخیص داده نمی شـود؛ بسیاری از 
ایـرادات ناشـی از این اتفاق اسـت اما فالن مسـئول با تغییر 

سـاختار بـه دنبـال رفع ایـراد اسـت و نتیجـه نمی گیرد.
جلیلـی در جمـع بندی سـخنان خـود با اشـاره به اینکه 
نبایـد مسـئوالن پشـت ضعف هـای یکدیگـر پنهان شـوند، 
تصریـح کـرد: اگـر مسـئولی ضعـف دارد، نبایـد مسـئول 
دیگـری بگویـد مـن ایـن کار را انجـام نـدادم چـون دیگری 
ضعیـف بـود؛ عـده ای می گفتنـد اگر لوایـح دو قلـو تصویب 
شـود، مـا همـه مسـائل را حـل می کنیـم؛ دو سـال کشـور 
را معطـل لوایح دو قلو گذاشـتند، نتیجه ای عایدشـان نشـد 
و بعـد هـم بـه کلـی یادشـان رفـت امـا دو سـال کشـور را 

کردند. معطـل 
وی افـزود: رئیـس جمهـور وقـت در آن زمان نامـه ای را 
تحـت عنـوان »نامـه ای بـرای فـردا« منتشـر کـرد، کـه بله 
نتوانسـتیم فـالن کار را انجـام بدهیـم یـا آن کار دیگـر اگر 
انجـام نشـد به خاطر ضعف جـای دیگری بـود و.. من همان 
زمـان مطلـب مفصلـی نوشـتم کـه بـر فـرض ایـن حرف ها 
درسـت باشـد، شـما ده کار مهـم دیگـر را که می توانسـتید 

انجـام بدهید، چـرا انجـام ندادید؟
جلیلـی در پایان گفت: شـرط اول در کار سیاسـی، رفتار 
و کالم صادقانـه اسـت؛ اگـر صداقـت حاکـم باشـد، انتخاب 
افـراد براسـاس رفاقت هـا و عالیق شـخصی صـورت نخواهد 
گرفـت و بـا تبعیـت از فرهنـگ صحیـح سیاسـی کشـور، 

کم هزینـه و کارآمـد اداره خواهـد شـد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با بررسی اولویت طرح 
قانون بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقاضای جمعی از نمایندگان برای 
بررسی اولویت دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.

حجت االسالم محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان 
نماینده درخواست کنندگان در این باره، اظهار داشت: طی 
۲۰ سال گذشته میزان تولید کشور فقط ۳۶ درصد افزایش 
یافته اما ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد نقدینگی کشور در این مدت 

زیاد شده است.
وی بیان کرد: ریشه این مشکل آن است که از سال ۸۰ در 
ایران بانک خصوصی ایجاد شد و بانک خصوصی موتور ایجاد 

نقدینگی در کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: الزم است که بانک مرکزی قوی باشد تا بتواند بانک های 
خصوصی را مدیریت کند. هر یک ساعتی که می گذرد، صد 
درحالی که  می یابد  افزایش  کشور  نقدینگی  تومان  میلیارد 
تولید ما خوابیده است و الزم است نظام بانکی کشور به ویژه 

بانک مرکزی اصالح شود.
حسین زاده بحرینی گفت: بنده روز گذشته نامه ای به مقام 

معظم رهبری درباره ضرورت اصالح نظام بانک مرکزی ارائه 
کردم که رونوشت آن را به نمایندگان ارائه دادم و در آن نامه 
توضیح دادم که چرا باید این کار انجام شود. جای تأسف است 
که لحظه به لحظه به میزان نقدینگی اضافه می شود و باید 

این وضع را اصالح کرد.

  پورابراهيمی: نظارت بانک مرکزی بر بانک های 
خصوصی ضعيف است

در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با این 
مسئله گفت: عملکرد نامناسب بانک مرکزی بر کسی پوشیده 
بانک مرکزی است و  بر  نیست که به دلیل سیطره دولت 
اگر اصالحاتی در ساختار بانک مرکزی اتفاق نیفتد، مشکالت 

ادامه می یابد.
دوازدهم،  و  یازدهم  دولت های  ابتدای  از  داد:  ادامه  وی 
میزان نقدینگی هفت برابر افزایش داشته و همچنین افزایش 
بانک  نظام  ناکارآمدی  نتیجه  که  هستیم  تورم  نرخ  شدید 

مرکزی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تأکید 
کرد: امروز هیچ اولویتی باالتر از اصالح نظام بانکی به ویژه 
اصالح ساختار بانک مرکزی نیست. متأسفانه دولت الیحه آن 
را ارائه نکرد به همین دلیل مجلس خودش دست به کار شد 
و طرح آن را ارائه کرد و جلسات مستمری هم برگزار کرده ایم.

پورابراهیمی افزود: متأسفانه امروز بانک مرکزی اقدامات 
است.  گذاشته  جای  بر  کشور  اقتصاد  در  را  مخربی  بسیار 
ترکیب  یک  باید  اعتبار  و  پول  شورای  ترکیب  همچنین 

تخصصی باشد تا یک نگاه حرفه ای ایجاد شود.
وی اظهار داشت: عالوه بر این، تقویت شفافیت اقتصادی 
حاضر  حال  در  که  چرا  است  اهمیت  حائز  هم  کشور  در 
بسیاری از تصمیماتی که در بانک مرکزی اتخاذ می شود، 

شفافیت الزم را ندارد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 

نظارت فعلی بانک مرکزی بر بانک های خصوصی منفعل است 
و باید فعال شود. در صورتی که نمایندگان به اولویت بررسی 
این طرح رأی مثبت دهند، این طرح دوشوری می شود و 
نقطه نظرات نمایندگان درباره آن در کمیسیون اقتصادی 

مجلس مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  اميرآبادی فراهانی: طرح بانکداری اسالمی باید 
به طور کامل بررسی شود

در ادامه جلسه، احمد امیرآبادی فراهانی در مخالفت با 
بررسی اولویت دار طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: مطابق با این طرح، باید ۶ نفر از بخش خصوصی انتخاب 
شوند و بانک مرکزی را تحت کنترل و نظارت قرار دهند، این 
در حالی است که حتی وزیر اقتصاد می گوید »بانک مرکزی 

زیر نظر بنده نیست و اختیاری در این حیطه ندارم«.
عادی،  طرح   ۶۰۰ از  بیش  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
۵۴ طرح دوفوریتی و ۳۲ طرح یک فوریتی آماده بررسی 
در صحن علنی مجلس است و اگر ما طرح های دیگری را 
در اولویت بررسی در مجلس قرار دهیم، قطعاً نوبت بررسی 

طرح های مذکور به تأخیر می افتد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: تا 
چند ماه دیگر دولت جدید سر کار می آید و ما باید نظر آنان 
را در این باره اتخاذ کنیم. طرح بانکداری اسالمی یک طرح 
مفصل است و درست نیست که صرفاً بُرشی از طرح بانکداری 
اسالمی یعنی طرح بانک مرکزی ایران مورد رسیدگی قرار 

گیرد و مابقی این طرح مغفول بماند.
این موضوع به رأی نمایندگان مجلس  ادامه جلسه  در 
شورای اسالمی گذاشته شد و آنان با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ 
رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر 
در جلسه با بررسی اولویت دار طرح بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران موافقت کردند.
زهرا عليدادی
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گزارش ...

آغاز فرآیند واردات ۶۰ میلیون دوز واکسن روسی از نیمه خرداد
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان اینکــه واردات 
ــاز  ــرداد آغ ــه خ ــی از نیم ــن روس ــون دوز واکس ۶۰ میلی
خواهــد شــد گفــت: وزارت امــور خارجــه دیپلماســی جدی 

را بــرای تامیــن واکســن شــروع کــرده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســعید خطیــب زاده 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه صبــح )دوشــنبه( در 
ــو  ــورت ویدئ ــه ص ــه ب ــگاران ک ــا خبرن ــری ب ــت خب نشس
ــت  ــود را در محکومی ــخنان خ ــد س ــزار ش ــس برگ کنفران
ــزه  ــطین و غ ــردم فلس ــه م ــتی ب ــم صهیونیس ــاوز رژی تج
ــاز کــرد مبنــی  ــی آغ ــان عرب ــه زب ــه ای ب ــت بیانی ــا قرائ ب
بــر اینکــه »جمهــوری اســالمی ایــران، دور جدیــد تجــاوز 
بی دفــاع  مــردم  بــه  صهیونیســتی  رژیــم  وحشــیانه 
ــا  ــهادت ده ه ــه ش ــر ب ــه منج ــزه را ک ــوار غ فلســطین و ن
ــداد  ــی تع ــودکان و ویران ــان و ک ــه زن ــی از جمل غیرنظام
زیــادی از ســاختمان های مســکونی و منــازل مــردم شــده 
و نشــانه بــارز نقــض حقــوق بشــر، حقــوق بشردوســتانه و 
حقــوق بیــن الملــل اســت، بــه شــدت محکــوم می کنــد.«

حمایت هــای  ســایه  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــی، شــاهد ایــن هســتیم کــه  بی شــرمانه برخــی دول غرب
ــه اســت و از  ــش یافت ــم صهیونیســتی افزای ــاوزات رژی تج
همیــن رو، مــردم فلســطین کــه بــرای بازیابی همــه حقوق 
خــود در حــال مبــارزه هســتند، از حــق ذاتــی و طبیعــی 
ــی کــه  ــا زمان ــاع از خــود برخــوردار هســتند و ت ــرای دف ب
ملــت اســتوار فلســطین بــه همــه حقــوق خــود دســت یابد 
ــر تمــام ســرزمین فلســطین اجــرا  و حاکمیــت خــود را ب
ــاوزات و  ــا تج ــه ب ــا راه مقابل ــت مشــروع تنه ــد، مقاوم کن

ــم اســت. ــن رژی اشــغالگری ای
ــتیفای  ــرد: اس ــح ک ــه تصری ــخنگوی وزارت خارج س
ــی ـ اســالمی  ــا یــک موضــوع عرب حقــوق فلســطین صرف
نیســت بلکــه یــک مســئولیت جهانــی اســت و جمهــوری 
اســالمی ایــران- همــراه با ملــل اســالمی و کلیه ملــل آزاده 
جهــان کــه متعهــد بــه دفــاع از مظلــوم هســتند- در کنــار 
ــا و  ــان فلســطین ایســتاده اســت و از دولت ه ــردم قهرم م
ســازمان هــای مســئول بیــن المللــی می خواهــد کــه بــه 
بــی طرفــی غیرقابــل قبــول خــود در قبــال متجــاوز پایــان 

دهنــد.
خطیــب زاده اضافــه کــرد: همچنیــن از ملتها، ســازمانها 
ــای  ــکاری ه ــازمان هم ــژه س ــلمان و بوی ــای مس و دولته
اســالمی دعــوت مــی کنیــم تــا در یــک جبهــه واحــد، در 
مقابــل تجــاوز آشــکار و اقدامــات تروریســتی ارتــش رژیــم 
صهیونیســتی، در کنــار مــردم مظلــوم و بی دفاع فلســطین 
قــرار گیرنــد. جمهــوری اســالمی ایــران معتقــد اســت کــه 
ــم اشــغالگر قــدس، جنایــت علیــه  ــه رژی اقدمــات مجرمان
بشــریت اســت و بایــد بــه عنــوان نســل کشــی و جنایــت 

علیــه بشــریت مــورد شناســایی قــرار گیــرد.
وی افــزود: بــه جامعــه بیــن المللــی هشــدار مــی دهیــم 
کــه رژیــم صهیونیســتی بــا تــالش در ایجــاد ناامنــی و بــی 

ــه اهــداف  ــال رســیدن ب ــه دنب ــه ب ــی در تمــام منطق ثبات
ــح و امنیــت  شــوم و خطرناکــی اســت کــه ســرانجام، صل
جهانــی را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد. در همیــن راســتا، 
از شــورای امنیــت ســازمان ملــل می خواهیــم بــه ماموریت 
و وظیفــه ذاتــی خــود عمــل نمایــد و بــا فشــار بــر رژیــم 
جعلــی اســرائیلی جهــت پایــان دادن فــوری بــه عملیــات 
تجاوزکارانــه و تروریســتی خــود، اجــازه ندهــد کــه حقــوق 
مــردم فلســطین توســط رژیــم اشــغالگر قــدس و حامیــان 

ایــن رژیــم تجــاوزکار پایمــال شــود.
ــرد: در  ــور خارجــه خاطرنشــان ک ســخنگوی وزارت ام
پایــان تاکیــد می کنــم کــه تنهــا راه حــل عادالنــه مســاله 
فلســطین، اجــرای همــه پرســی مردمــی بــا مشــارکت همه 
ســاکنین واقعــی فلســطین اعــم از مســلمان، مســیحی و 
ــد.  ــت می باش ــن سرنوش ــق تعیی ــتای ح ــودی در راس یه
امیــدوارم بــه زودی شــاهد لحظــه ای باشــیم کــه بــا دیدن 
ــان  ــغال، دیدگانم ــدون اش ــن و ب ــده، ام ــطین آزاد ش فلس
روشــن شــود. و ماالنصــر اال مــن عنــداهلل العزیــز الحکیــم

  توافق اوليه در مذاکرات وین نداریم
ــه ســوالی درخصــوص  ســعید خطیــب زاده در پاســخ ب
برخــی اخبــار مبنــی بــر توافــق اولیــه ایــران و ۱+۴ اظهــار 
ــه  ــر س ــه دارد و ه ــن ادام ــا در وی ــوز گفتگوه ــرد: هن ک
کارگــروه  فعــال مذاکــرات، کارهــای خــود را انجــام دادنــد.

ــه  ــق اولی ــام تواف ــه ن ــی ب ــه موضوع ــان اینک ــا بی وی ب
در جریــان مذاکــرات ویــن نداریــم، گفــت: هیــچ توافقــی 
صــورت نخواهــد گرفــت مگــر اینکــه در مــورد همــه چیــز 

توافــق صــورت بگیــرد.
ــفر  ــو س ــاره لغ ــه درب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــف  ــای ظری ــی اق ــور اروپای ــت: در ت ــن گف ــه وی ــف ب ظری
برخــی ســفرها در حــال نهایــی شــدن بــود، مــا بــا در نظــر 
گرفتــن جمیــع شــرایط تصمیــم گرفتیــم ایــن ســفر انجام 
نشــود و ظریــف ایــن ســفر را بــه مصلحــت ندانســت. ایــران 
بــا افتخــار در کنــار مردم مظلوم فلســطین ایســتاده اســت.

خطیــب زاده ادامــه داد: هنــوز گفتگوهــا ادامــه دارد، هر 
ســه کارگــروه در حــال انجــام کار خــود هســتند امــا هنــوز 

هیــچ توافقــی انجام نشــده اســت.

  آرمان فلسطين اولویت وزارت خارجه است
ــوع  ــه موض ــان اینک ــا بی ــه ب ــخنگوی وزارت خارج س
فلســطین موضــوع اول جهــان اســالم اســت گفــت: تصمیم 
ــروع و  ــت مش ــگی از مقاوم ــت همیش ــرای حمای ــران ب ای

ــی مــردم فلســطین تصمیــم قطعــی اســت. اخالق
وی آرمــان فلســطین را بلندتریــن آرمــان ملل مســلمان 
ــان  ــرد: آرم ــح ک ــه گذشــته دانســت و تصری ــد ده در چن
فلســطین اولویــت دســتگاه سیاســت خارجــه در ایــن حوزه 

اســت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ادامــه داد: برخــی 
رژیــم  بــا  روابــط  ســازی  عــادی  بــرای  نمایش هــا 
ــان  ــوع اول جه ــا موض ــت ت ــورت گرف ــتی ص صهیونیس
ــود،  ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــطین ب ــی فلس ــالم یعن اس
درحالیکــه هیــچ نمایشــی نمــی توانــد ایــن موضــوع را بــه 
حاشــیه ببــرد. در همیــن راســتا جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا کشــورهای اســالمی  رایزنی هــای دیپلماتیــک خــود را ب
و منطقــه در جارچــوب دوجانبــه و چنــد جانبــه پیگیــری 

ــرد. ک
خطیــب زاده اظهــار داشــت: ظریــف در ســخنارنی 
دیــروز بــر ضــرورت شــناخته شــدن جنایــت هــای رژیــم 

صهیونیســتی بــه عنــوان جنایــت جنگــی و جنایــت علیــه 
ــد کــرد. بشــریت تاکی

  گفتگوهای فنی در وین ادامه دارد
ــرات  ــر مذاک ــای اخی ــرا در روزه ــه چ ــاره اینک وی درب
ویــن در ســکوت خبــری انجــام می شــود؟ گفــت: ســکوت 
خبــری نیســت و البتــه خبرســازی هــم معنــا نــدارد. آنچــه 
در ویــن برقــرار اســت ادامــه گفت وگوهــای فنــی در ســه 
ــی  ــات اجرای ــا و ترتیب ــع تحریم ه ــته ای، رف ــروه هس کارگ

اســت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود: مــا در چارچــوب 
ــر مواضــع خــود پافشــاری کــرده  سیاســت عالــی نظــام ب
ــه  ــن اینک ــم. ضم ــری می کنی ــه و پیگی ــع را گفت و مواض
دیــروز  شــود.  فرسایشــی  گفت وگوهــا  نمی خواهیــم 
ــا طرف هــای اروپایــی داشــت  آقــای عراقچــی جلســه ای ب
ــد.  ــک کنن ــا کم ــوزه کارگروه ه ــت در ح ــم گرف و تصمی
ــه  ــا ب ــت هیئت ه ــه بازگش ــاز ب ــا نی ــع بندی ه ــر جم اگ

پایتخت هــا داشــت انجــام می شــود.

  دنبــال ســریعتر بــه نتيجــه رســيدن ماجرای 
فایــل صوتــی ظریف هســتيم

وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره پیگیری  عامالن انتشــار 
فایــل صوتــی ظریــف گفــت: بــه انــدازه کافــی دربــاره ایــن 
فایــل صوتــی صحبــت شــده اســت و رئیس جمهــور وزارت 
اطالعــات را مســئول رســیدگی بــه ایــن موضــوع تعییــن 
کــرده و ایــن وزارتخانــه اقدامــات خــود را انجــام می دهــد 
و مــا بــا آنهــا در تمــاس هســتیم. وزارت خارجــه در کنــار 
ــرده موضــوع  ــعی ک ــواره س ــوری هم ــاد ریاســت جمه نه

زودتــر بــه نتیجــه برســد.

  ممنوع الخــروج شــدن همســر ظریــف 
ــت ــذب اس ک

ــاره خبــر منتشــر شــده  ســخنگوی وزارت خارجــه درب
مبنــی بــر ممنــوع الخــروج شــدن همســر ظریــف اظهــار 
ــر  داشــت: در فضــای مجــازی، روزهــا ده هــا و صدهــا خب
ــف  ــای ظری ــر آق ــود. همس ــر می ش ــت منتش ــن دس از ای
همــراه ایشــان در ســفر ســوریه و ادامــه ســفر بــوده و ایــن 

اخبــار کامــاًل کــذب اســت.

ــه  ــات وزارت خارج ــتاد انتخاب ــات س   جلس
برگــزار می شــود

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره اقدامــات وزارت 
امــور خارجــه بــرای برگــزاری انتخابــات در خــارج از کشــور 
نیــز گفــت: از هفته هــای گذشــته جلســاتی در وزارت 
ــات در حــوزه  خارجــه درخصــوص ســتاد برگــزاری انتخاب
خــارج از کشــور داشــتیم. ماننــد همــه دوره هــا، ایــن ســتاد 
در معاونــت کنســولی و پارلمانــی وزارت خارجــه تشــکیل 
شــد و همــه دســتگاه هایی کــه بایــد عضــو باشــند عضــو 
ــه  هســتند و احــکام صــادر شــده اســت. جلســات هــم ب

ــود. ــزار می ش ــم برگ ــور منظ ط
خطیــب زاده ادامــه داد: همــه پایتخت هایــی کــه 
جمهــوری اســالمی دفتــر فعــال دارد ماننــد دوره هــای قبل 
صندوق هــای اخــذ رای خواهیــم داشــت و تــالش شــد در 
ــا  ــد، در آن حوزه ه ــور دارن ــان حض ــه ایرانی ــهرهایی ک ش
هــم بــا کمــک دولــت محلــی یــا ایــران اخــذ رای را داشــته 
ــک  ــات نزدی ــزاری انتخاب ــان برگ ــه زم ــه ب ــیم. هرچ باش

ــم. ــرض کن ــب را ع ــم مطال ــر می توان ــویم دقیق ت ش
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ــه یابی  ــی ریش ــتی های ایران ــه کش ــه ب   حمل
شــده اســت

ــه  ــالت ب ــاره حم ــه درب ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
کشــتیرانی ایرانــی گفــت: حمــالت بــه کشــتی ها در 
ــه بررســی  ــای مدیتران ــی در دری حــوزه آب هــای بین الملل
ــد  ــا بای ــدم ام ــا را ندی و ریشــه یابی شــده اســت. گزارش ه
ــی خــود را  ــزارش نهای ــط گ منتظــر باشــیم مراجــع ذیرب

ــه کننــد. ارائ

ــی، از  ــن روس ــون دوز واکس   واردات 60 ميلي
ــود ــاز می ش ــرداد آغ ــه خ نيم

خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مهــر 
مبنــی بــر اینکــه »برنامه ریــزی بــرای واردات ۶۰ میلیــون 
ــزی شــده  ــه چــه صــورت برنامه ری دوز واکســن روســی ب
اســت و چــه میــزان از ایــن عــدد تاکنــون محقــق شــده 
اســت؟ همچنیــن آخریــن پیگیــری هــای وزارت خارجــه 
ــد  ــدی کــه دادســتانی هن ــاره واردات واکســن های هن درب
از آن جلوگیــری کــرده بــود، بــه کجــا رســید؟ اظهارکــرد: 
ــق واکســن را از وزارت  ــزان دقی ــم می اوال خواهــش می کن
بهداشــت بپرســید کــه آمــار تجمیعــی دقیــق تــری 
ــد. امــا وزارت امــور خارجــه در کنــار دانشــمندان پــر  دارن
افتخــاری کــه در حــوزه واکســن تــالش هــای گســترده و 
ــا  ــل ب ــا قب ــی داشــتند، از ماه ه دســتاوردهای بســیار خوب
ســایر کشــورها کــه صاحــب ایــن تکنولــوژی بودند چــه در 
چارچــوب کواکــس چــه در چارچــوب دو جانبــه، مذاکــرات 

خــود و اقدامــات اولیــه را آغــاز کــرد.
ــان کــرد: فرامــوش  ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بی
ــای  ــفر آق ــا در س ــران و کوب ــکاری ای ــد موضــوع هم نکنی
دکتــر ظریــف بــه هاوانــا صــورت گرفــت و توافقــات اولیــه 
اســتارت خــورد. آنچــه امــروز بــه عنــوان واکســن ایرانــی و 
کوبایــی در فــاز ســوم قــرار دارد و بســیار نتایــج خوبــی هــم 
دارد در همــان راســتا اســت و هــم قــرارداد واردات آن و هم 

تولیــد مشــترک آن در فــاز ســوم در حــال انجــام اســت.
ــن و  ــت چی ــن اهدایی هــای دول ــه داد: همچنی وی ادام
ــون دوز در  ــد میلی ــه چن ــن ک ــد واکســن از چی ــم خری ه
ســفر وزیــر امــور خارجــه چیــن و دیــدار بــا دکتــر ظریــف 
توافــق شــد و گفتگوهــا و مذاکــرات اولیــه اش انجــام شــد 
و در چارچــوب کواکــس هــم ادامــه خواهــد یافــت. توافقــی 
هــم بــا روســیه هــم بــرای واردات ۶۰ میلیــون دوز و هــم 
تولیــد مشــترک صــورت گرفــت کــه توضیحــات مبســوط 
ــار  ــزان واردات آن در اختی آن را وزارت بهداشــت داده و می
ــون دوز  ــت. واردات ۶۰ میلی ــت اس ــتان وزارت بهداش دوس
غیــر از توافقاتــی اســت کــه در مــورد چندیــن دوز قبلــی 
ــاز  ــرداد آغ ــه خ ــم از نیم ــتباه نکن ــر اش ــد و اگ ــام ش انج

خواهــد شــد.
اینکــه  اســت  مســلم  آنچــه  گفــت:  خطیــب زاده 
ــه گروه هــای حســاس  ــق واکســن ب ســرعت گرفتــن تزری
و گروه هــای ســنی بــاال، در همیــن چارچــوب طــرح 
ــرای واکســن  فعالیت هــا، تحــرکات و دیپلماســی جــدی ب
ــکاری  ــی و هم ــا همراه ــه ب ــور خارج ــه وزارت ام ــود ک ب
وزارت بهداشــت و دســتگاه هــای مرتبــط دیگــر پیگیــری 

ــت. ــرده اس ک

  تکذیــب خبرســازی ها دربــاره محتــوای 
ــتان ــران و عربس ــرات ای مذاک

ــر اینکــه  ــاره ادعــای برخــی رســانه ها مبنــی ب وی درب
ــرای  ــا عربســتان خواســتار کمــک ب ــران در مذاکــرات ب ای
نفــت و دور زدن تحریم هــای آمریــکا شــده  فــروش 
ــت  ــت و صح ــازی اس ــک خبرس ــن ی ــت: ای ــت، گف اس

نــدارد، گفت وگوهــای مــا بــا عربســتان دربــاره موضوعــات 
دوجانبــه منطقــه ای و بین المللــی دنبــال می شــود و ایــن 

ــدارد. ــت ن ــاس صح ــازی ها از اس خبرس

ــض  ــی نق ــس اتم ــا آژان ــق ب ــد تواف   تمدی
ــت ــس نيس ــون مجل قان

ــه ســؤالی  ــور خارجــه در پاســخ ب ســخنگوی وزارت ام
دربــاره اینکــه چنــد روز دیگــر بــه پایــان توافــق ســه ماهــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــویم و آی ــک می ش ــس نزدی ــران و آژان ای
ــاره  ــن توافــق دوب ــرار اســت ای بحث هــای مطــرح شــده ق
ــزام آور  ــون مجلــس ال ــان اینکــه قان ــا بی ــد شــود؟ ب تمدی
اســت، گفــت: آنچــه بیــن ایــران و آژانــس توافــق شــده در 

همــان چارچــوب اســت.
ــی های  ــف دسترس ــس توق ــون مجل ــه داد: قان وی ادام
فراپادمانــی آژانــس اســت کــه در ســه مــاه گذشــته آغــاز 
ــچ دسترســی  ــس هی ــال حاضــر آژان شــده اســت و در ح
ــا  ــه فیلم ه ــوده ک ــن ب ــا ای ــق م ــدارد. تواف ــی ن فراپادمان
ضبــط شــود و در اختیــار آنهــا قــرار نگیــرد و ایــن اقــدام 
ــه  ــان س ــم در پای ــوده و می توانی ــی ب ــم داخل ــک تصمی ی
مــاه نوارهــا پــاک شــوند یــا براســاس تصمیــم داخلــی کــه 
ــن  ــد، ای ــرا دســتی می گیرن ــذاران و دســتگاه های ف قانونگ

توافــق تمدیــد شــود.
خطیــب زاده ادامــه داد:  ایــن توافقــی کــه بیــن ایــران و 
آژانــس کردیــم اگــر بــه نتیجه برســد یــک موضــوع داخلی 
ــم نقــض  ــه دهی ــس اســت و اینکــه ادام ــا و آژان و بیــن م
قانــون مجلــس نخواهــد بــود. بــا توجــه بــه پیشــرفت هایی 
ــام  ــال انج ــی ها در ح ــده، بررس ــل ش ــه حاص ــی ک خوب
ــاید  ــد ش ــتی باش ــیر درس ــرات در مس ــر مذاک ــت و اگ اس
ایــن تصمیــم داخلــی گرفتــه شــود، ولــی در هــر دو صورت 
دسترســی های فراپادمانــی بــه آژانــس داده نخواهــد شــد.

ــای  ــوص ادع ــه در خص ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــه دنبــال ســالح  ــران ب ــر اینکــه ای مطــرح شــده مبنــی ب
هســته ای اســت، گفــت: منتشــر کننــدگان این گزارشــات 
مخالفــان ایــن جمهــوری هســتند و تاریــخ جزئیــات زیادی 
از توطئــه هــا و مخالفــت هــای آنهــا نســبت بــه ایــران دارد. 
از ســوی دیگــر منابعــی کــه ایــن رســانه هــا اســتفاده مــی 
ــی  ــه موضوعات ــا ب ــات آنه ــد، درســت نیســت و ارجاع کنن
اســت کــه در ســال ۲۰۱۵ در توافقــات آژانــس و گــزارش 

هــای ادعایــی یــک بــار بــرای همیشــه مختومــه شــدند.
وی افــزود: جمهــوری اســالمی ایــران امــوال، نگهــداری 
ــه تنهــا در  ــه ســالح هســته ای را ن و اســتفاده از هــر گون
چارچــوب دکتریــن دفاعــی خــود نمــی داننــد بلکــه بنــا 
ــد و در  ــی دان ــری حــرام م ــام معظــم رهب ــوای مق ــر فت ب
ــالمی  ــوری اس ــت. جمه ــرده اس ــت نک ــیر حرک ــن مس ای
ایــران در چارچــوب تعهــدات خــودش بــه صــورت شــفاف 
حرکــت کــرده اســت. در گــزارش هــای آژانــس همــواره بــر 
صلــح آمیــز بــودن فعالیــت هــای هســته ای ایــران تأکیــد 

داشــتند.
خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوالی بــا توجــه بــه 
ــی را در  ــیگنال های ــا س ــران آی ــات در ای ــی انتخاب نزدیک
مذاکــرات ویــن بــرای طوالنــی شــدن رونــد مذاکــرات تــا 
ــد  ــی کنی ــاهده م ــات مش ــج انتخاب ــدن نتای ــخص ش مش
ــه در  ــاط دادن آنچ ــاً ارتب ــار داشــت: اساس ــر؟ اظه ــا خی ی
ویــن در حــال رخ دادن اســت بــا تحــوالت داخلــی ایــران 
مســیر درســتی نیســت. اگــر خاطرتــان باشــد قبــل از ثبت 
نــام هــای انتخابــات مــی گفتنــد کــه عجلــه مــی شــود تــا 
مذاکــرات بــه نتیجــه برســد امــا امــروز برخی تشــکیک می 
کننــد کــه تعلــل صــورت مــی گیــرد تــا مذاکــرات بــه بعــد 

ــات کشــیده شــود. از انتخاب
ــی  ــک مســئله مل ــرات ی ــه داد: مســئله مذاک وی ادام

اســت و بــه تغییــر دولت هــا وابســته نیســت. وزارت 
ــت و  ــی اس ــتگاه حاکمیت ــک دس ــز ی ــه نی ــور خارج ام
ــورای  ــری و ش ــم رهب ــام معظ ــات مق ــوب منوی در چارچ
عالــی امنیــت ملــی حرکــت مــی کنــد و در ایــن راســتا 
نــگاه داخلــی بــه حقــوق حقــه ملــت ایــران وجــود نــدارد. 
ــام و  ــع نظ ــوب مناف ــم در چارچ ــاعت ه ــک س ــر ی اگ
دســتورالعمل هــا بتوانیــم تحریــم هــای ظالمانــه را 

ــت. ــم داش ــی نخواهی ــاً تعلل ــم، حتم برداری
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در خصــوص سیاســت 
ــرد: در  ــح ک ــرب، تصری ــری غ ــوق بش ــه حق ــای دوگان ه
مواضعــی کــه روز گذشــته توســط آقــای ظریــف خوانــده 
شــد، گفتــه شــد همراهــی و ســکوت بــی شــرمانه برخــی 
از کشــورها در قبــال اتفاقــات رخ داده در فلســطین اشــغالی 
ــات اســت. متأســفانه  ــن اتفاق ــه دار شــدن ای ــای ادام مبن
ــات  ــن جنای ــا شــاهد ســکوت کشــورها در خصــوص ای م
ــی  ــوق بشــر دیگــر آبروی ــن حق ــان دروغی هســتیم. مدعی
ندارنــد. آنهایــی کــه نمی بیننــد بیــش از ۲۰۰ نفــر از 
فلســطینیان در غــزه زیــر بمبــاران رژیــم صهیونیســتی بــه 
شــهادت مــی رســند و بیــش از ۵۰ کــودک مظلومانــه بــه 
شــهادت مــی رســند و زنــان و کــودکان و پیرزنــان قربانــی 
ــن  ــتند. ای ــتی هس ــم صهیونیس ــانه رژی ــات ددمنش اقدام
اســتانداردهای دوگانــه آبرویــی بــرای آنها نگذاشــته اســت.

ــن  ســخنگوی وزارت امــور خارجــه، در خصــوص آخری
اقدامــات ایــران بــرای حــل مســئله فلســطین گفــت: طــرح 
ــری  ــام معظــم رهب ــه مق ــان طرحــی اســت ک ــران هم ای
ــت  ــت ثب ــورای امنی ــز آن را در ش ــا نی ــد. م ــد کردن تاکی

کــرده ایــم.
بــا  افــزود: طــرح مــا همه پرســی  وی همچنیــن 
مشــارکت همــه ســاکنان اصلــی فلســطین اعم از مســلمان 
ــاً تنهــا راه حــل، همیــن  یهــودی و مســیحی اســت. قطع
مســئله اســت. تــا روزی کــه رژیــم اشــغالگر قــدس آن را 
بپذیــرد، مقاومــت مــردم در محاصــره فلســطین، مشــروع 
ــی  ــی اســت و در چارچــوب تمام ــا اخالق ــت آن ه و مقاوم

ــی اســت. مقــررات و قوانیــن بیــن الملل
خطیــب زاده در ادامــه گفــت: جنایــت هایــی کــه 
ــت  ــی اس ــت جنگ ــد جنای ــام می دهن ــت ها انج صهیونیس
کــه علیــه بشــریت اســت و قطعــاً بــه عنــوان نســل کشــی 
بایــد مــورد شناســایی واقــع شــود. مــا تمــام تالش خــود را 
کردیــم و مــی کنیــم و بــه صــورت موثــر در قطعنامــه های 
ــدس  ــغالگر ق ــم اش ــه رژی ــم ک ــف درخواســت کردی مختل
بــه عنــوان رژیــم نژادپرســت و رژیــم آپارتایــد و همچنیــن 
اقداماتــی کــه انجــام داده اســت بــه عنــوان نســل کشــی 
شناســایی شــود، تــا ایــن رژیــم پاســخگوی ایــن کشــتارها 
باشــد کــه در ســرزمین هــای اشــغالی انجــام مــی دهــد.

ــو  ــه لغ ــش ب ــه در واکن ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ســفر آقــای ظریــف بــه اتریــش نیــز گفــت: وزارت خارجــه 
ســفر را بــه مصلحــت ندانســت و مــا تصمیــم گرفتیــم در 
کنــار مــردم مظلــوم فلســطین بــه عنــوان ملتــی پــر افتخار 

هســتیم و بــه ایــن نیــز افتخــار می کنیــم.
ــره  ــی مذاک ــت ایران ــس هیئ ــزود: رئی ــن اف وی همچنی
کننــده در اتریــش آقــای عراقچــی نیــز موضــع جمهــوری 
اســالمی ایــران و موضــع تیــم مذاکــره کننــده را در توییتــر 
بیــان کردنــد کــه همــه می تواننــد بــه آن مراجعــه کننــد.

ــش  ــروز اتری ــه ام ــا ب ــت: ت ــه گف ــب زاده در ادام خطی
بــه عنــوان میزبــان مقــر آژانــس انــرژی اتمــی و همچنیــن 
میزبــان گفتگوهــا، بســیار خــوب عمــل کــرده اســت. روابط 
ــوم  ــل س ــر از عام ــش، متاث ــران و اتری ــن ای ــه بی دوجانب
ــت.  ــم اس ــاوت از ه ــیر متف ــن دو مس ــود و ای ــد ب نخواه

تصمیــم مــا از فلســطین تصمیــم قطعــی اســت.
هادی رضایی
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اقتصاد نه دادگاه است نه پادگان اما محل فلسفه بافی هم نیست
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: اقتصاد نه دادگاه 

است نه پادگان اما محل فلسفه بافی هم نیست.
بـه گـزارش خبرنـگار مهر، محسـن رضایی پـس از ثبت 
نـام در انتخابـات ریاسـت جمهـوری در نشسـت خبـری بـا 
اشـاره بـه بـروز مشـکالت اقتصـادی، گفـت: مـا مسـئوالن 
کشـور بایـد شـرمنده ملـت ایـران باشـیم. بـا اینکـه مـن 
تاکنـون در مجلـس و قـوه قضائیـه و دولـت نبـودم، اما من 

هـم شـرمنده ملـت ایران هسـتم.
وارد  نااهالن  و  نامحرمان  داشت:  اظهار  رضایی  محسن 
اداره کشور شده اند. باید چاره ای اندیشید. وضع کشاورزان 
را ببینید هر روز قیمت ها باال می رود و آنها را عاصی کرده 
است. محصولشان را ارزان می خرند و به مشتریان و مصرف 
کنندگان گران می فروشند. به مردم و کشاورزان ظلم می 

شود.
ملت  باید شرمنده  ما مسئوالن کشور  امروز  افزود:  وی 
روز هم من در هیچ دولت  باشیم. هر چند که یک  ایران 
امروز شرمنده ملت  اما من هم  ام  نبوده  و قوه قضائیه ای 
ایران هستم. این بود میراث امام؟ میراث مقاومت ۴۰ ساله 

ملت ایران؟
محسن رضایی گفت: چرا باید فرهنگ و اقتصاد مثل دفاع، 
امنیت و اقتدار ایران اداره نشود؟ چه اتفاقی افتاده است؟ در 

بخشی از اداره کشور نامحرمان و نااهالن وارد شده اند.
وی با بیان اینکه وضع امروز ما خوب نیست، افزود: عالوه 
بر این آلودگی های امنیتی و محیط زیست، آسمان ما را هم 
بردند. فرودگاههای ۱۰۰ میلیون مسافری ترکیه و امارات، 
مزیت نسبی و منافع آسمان ما را برده اند. بنادر چندصد 
میلیون تنی عمان و امارات، سواحل ما را از مزیت و منافع 

خالی کرده اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اظهارات 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را در این چند روز گوش 
کرده ام گفت: خیلی از این افراد از  فساد صحبت کردند، از 
تبعیض و ناکارآمدی صحبت کردند. چرا علل این مشکالت را 
نگفتند؟ چرا سهم خود را در علل بروز این تبعیض ها نگفتند؟ 
امروز، روز شعار دادن نیست، روز برنامه است. امروز، روز وعده 

دادن نیست، روز عمل کردن است.

  امروز ليله القدر ملت ایران است
رضایی با تاکید بر اینکه  لیله القدر ملت ایران است ادامه 
داد: امروز روزی است که باید از سعی و خطا جلوگیری کنیم. 
تکرار دولت های گذشته سم مهلک دولت آینده ایران است. 

نیاز به دولت نویی داریم و باید راه نویی در پیش بگیریم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولتی که مردمی، 
قوی و کارآمد باشد  اگر از جناح های سیاسی در آن شرکت 
می کنند به خاطر شایستگی و لیاقت آنها باشد نه به خاطر 
خرید و فروش پست ها و معاونت ها و یا به دلیل امضاهای 
طالیی. امروز باید همه چیز سر جای خود قرار بگیرد و آخرین 
ریالی که از بیت المال ایران خارج شده به سر جای خود 

بازگردد.ببینید چه بالیی سر بورس آورده اند؟

محل  ولی  دادگاه  نه  است  پادگان  نه  اقتصاد    
فلسفه بافی هم نيست

وی تصریح کرد: اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه ولی 
بافی  از فلسفه  ایران  اقتصاد  بافی هم نیست.  محل فلسفه 
دولتمردان آسیب جدی دیده است. اقتصاد یک دانش است، 
یک علم است. نه علم به اقتصاد دارم و نه از اقتصاددان استفاه 

می کنم. به هشدار اقتصاددانان نیز توجه نمی کنم.
رضایی با بیان اینکه در سال ۹۲ هشدار جدی اقتصادی 

دادم، گفت: یک هزار تومانی را بلند کردم و گفتم ملت ایران 
این کلیدهای بی خاصیت هیچ دری را باز نمی کند اما این 
به هشدارها توجه  اندازد. چرا  ارزش می  از  را  تومانی  هزار 

نمی کنید؟

  دولت نباید در پستوهای پاستور بنشيند و مردم 
را در مبارزه با کرونا رها کند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: امروز دولت 
نباید برود در پستوهای پاستور بنشیند و مردم را در مبارزه با 
کرونا رها کند. مبارزه با کرونا نیاز به جهاد دارد. اگر دولتمردان 
ما بخواهند خود را از این بیماری حفظ کنند و مردم  در برابر 
این بیماری باشند مبارزه با این بیماری ماهها طول می کشد. 
ان شاءاهلل دولتی تشکیل خواهیم داد که کمتر از شش ماه 

تمام کشور را واکسیناسیون کند.
وی گفت: بازار بورس خسارت عظیمی را به وجود آورده 
است. دستهایی در کار بوده  که بورس را به اینجا کشیده 
است. صندوق جبران ضرر مالباختگان را ایجاد خواهیم کرد و 

آرامش را به بازار بورس باز می گردانیم.
بازنویسی  به  نیاز  ایران  ملت  قصه  کرد:  تصریح  رضایی 
با روحیه جهادی و  دردمندانه دارد. دولتی می خواهد که 
فداکارانه خود را سپر ملت ایران کند. ما آمده ایم تا سپر شویم 

نه اینکه ملت ایران را سپر خود کنیم.
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری گفــت: ما آمــده ایم 
کــه ضمــن اعــالم شــرمندگی بــه ملــت ایــران بگوییــم مــا 
ــواده هایمــان شــروع مــی کنیــم.  تغییــر را از خــود و خان
مــا آمــده ایــم کــه صادقانــه بــا مــردم صحبــت کنیــم. مــا 
ــران  ــه چهــره ملــت ای ــاره خوشــی را ب ــا دوب ــم ت آمــده ای

بازگردانیــم. دوبــاره مــردم و شــاد و بــا نشــاط شــوند.
وی با تاکید بر اینکه دوران شعار و وعده تمام شده است 
گفت:  دوران اقدام است. اقدام برای عبور از مشکالت کنونی 

و رفتن به سوی آینده.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: بسیاری هستند 
که نمی گویند در ۸ سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پنجره 
جمعیتی ملت ایران که بزرگترین سرمایه ملی ما بوده است 
در ۱۰ سال آینده تمام می شود و جامعه ما به کهنسالی می 
رسد. در ۱۰ سال آینده تغییر اقلیم صورت خواهد گرفت و 
کره زمین گرم می شود و بسیاری از شهرها باید جاکن شوند. 

مسائل آینده را باید دید.
بیکاری،  تورم،  مشکل  با  که  است  سال  گفت: ۵۰  وی 
کاهش ارزش پولی ملی، پایین بودن رشد اقتصاد دست و 

پنجه نرم می کنیم. این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.
رضایی گفت: ما برنامه هایی را ترتیب داده ایم تا جلوی 
این شیب های منفی را بگیریم. ثبات اقتصادی را برگردانیم، 

پیشرفت کشور را جهش دهیم.
اینکه  بر  تاکید  با  نظام  دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
معیشت مردم برای ما دغدغه است، اظهار داشت: ارتقا منزلت 
ایران در منطقه و جهان مهم است. سیاست همسایگی برای 

ما مهم است.
ایجاد  از طریق  افزود:  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
متحد  ایران  با  را  کشور  غربی ۲۵  جنوب  آسیای  اتحادیه 

خواهیم کرد شبیه اتحادیه اروپا.
رضایی ادامه داد: با ۲۵ کشور اطرافمان میلیون ها دالر 
می توانیم درآمد داشته باشیم و صلح و برادری و امنیت را 
در منطقه تثبیت کنیم  تا نیازی به ورود کشورهای خارجی 

و استعمارگر نباشد.
وی با تاکید بر اینکه در سطح روابط بین المللی به توازن 
می اندیشیم گفت: افتادن به دام هر کدام از این کشورهای 

ما  برای  است. هر کشوری که  ایران خطرناک  برای  بزرگ 
منافعی داشته باشد ما به دنبال آن خواهیم بود.

  برخی داوطلبان انتخابات تراژدی کمدین واری را 
در وزارت کشور اجرا کردند

رضایی خاطرنشان کرد: کسانی که به اینجا آمده اند و 
خودشان مسبب مشکالت کشور بوده اند، تراژدی کمدین 
واری را اجرا کردند. یک عده زدند زیر گریه، یک عده گفتند 
نه چکش نه کلید، آقا شما کجا بودید؟ شما عامل بدبختی 
های امروز ملت ایران بودید. دولت ها و مجالس گذشته اگر 

درست عمل کرده بودند ما به این روز گرفتار نمی شدیم.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: اگر قوانین 
ریزی درستی صورت می  برنامه  و  نوشته می شد  درست 
گرفت شاهد این مشکالت نبودیم. شاهد تراژدی با نمایشنامه 
کمدی نبودیم. گویی این آقایان هیچ مسئولیتی نداشتند. آنها 

در وضعیت امروز سهیم هستند.
دیگر  بار  یک  ایران  ملت  امیدواریم  کرد:  تاکید  وی 
به خروش بیاید. ما نیاز به یک قیام اجتماعی و اقتصادی 
داریم تا بتوانیم ایران بزرگ اقتصادی را در کنار ایران بزرگ 
سیاسی بوجود بیاوریم. اگر این روی دوم سکه که ایران بزرگ 
اقتصادی است در کنار ایران بزرگ سیاسی و امنیتی ایجاد 

شود ما به نقطه مطلوب رسیده ایم.
رضایی گفت: این کار نیاز به بسیج و یک قیام عمومی 
دارد. در بیانیه گام دوم رهبر انقالب توصیه های مهمی دارند 
که اگر به این توصیه ها عمل کنیم این قیام بزرگ بوجود 

می آید.

  مشکالت اقتصادی را حل می کردند هيچگاه به 
صحنه نمی آمدم

اگر  اینکه  بر  تاکید  با  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
مشکالت اقتصادی را حل می کردند هیچگاه به صحنه نمی 
آمدم تصریح کرد: بیش از ۲۰ سال است که من نگران این 
وضعیت هستم. در دو بار گذشته که آمدم جز اعالم خطر و 
اینکه جوانان برومندی مثل قاسم سلیمانی ها، همت و باکری 
ها در دانشگاهها و خیابانهای ایران وجود دارند که باید آنها را 
شناسایی کرد و به آنها اعتماد کرد. اگر این اهداف و انگیزه ها 

نبود پا جلو نمی گذاشتم.
وی گفت: امیدواریم ملت بزرگ ایران خروش بزرگی را 
انتخابات آینده داشته باشند و دولتی قوی و کارآمد و  در 

مسئولیت پذیر انتخاب کنند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به یک 
تحول عظیم ساختاری و اداری از باال تا پایین دست خواهیم 
هدایت  و  گذاری  سیاست  برای  مرکزی  دولت  گفت:  زد 
اقتصادی  ایالت های  به مناطق می دهیم که  را  اختیارات 

نامیده می شود.
ها  وزارتخانه  در  که  اختیاراتی  از  بسیاری  گفت:  وی 
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۴۷ برنامه برای اداره کشور دارم

محبوس شده است در ایالت های اقتصادی به مردم واگذار 
ساالری  مردم  سیاسی،  ساالری  مردم  کنار  در  می شود. 

اقتصادی و اجتماعی را نیز در کشور پایه گذاری می کنیم.
زمامداران  سیاسی،  زمامداران  کنار  در  گفت:  رضایی 
این سه  و  آید  بوجود می  اجتماعی در کشور  اقتصادی و 
گونه از رهبران با یکدیگر در زیر سایه سیاست های کلی 
و نظام جمهوری اسالمی بالندگی و پویایی کافی به جامعه 

خواهند داد.

  جبهه انقالب با قدرت وارد صحنه انتخابات شده 
است

نامزد انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سئوالی مبنی 
بر اینکه با توجه به حضور آقای رئیسی امکان انصراف شما 
و دیگر نامزدهای اصولگرا وجود دارد گفت: در صحنه این 

انتخابات جبهه انقالب با قدرت وارد شده و ادامه خواهد داد.  
رضایی گفت:  رای مردم برای ما مهم است. رای مردم 
تعیین کننده است که چه کسی رئیس جمهور شود. با رعایت 

اخالق و برادری ها مثل گذشته پرده پوشی نخواهیم کرد.
وی گفت: همه چیز را با صراحت در اختیار ملت ایران  
قرار خواهیم داد و از آنها تقاضا می کنیم با شور و هیجان در 

انتخابات حضور یابند.

ــه  ــان اینک ــا بی ــات ریاســت جمهوری ب ــب انتخاب داوطل
مــن بــا برنامــه بــه عرصــه انتخابــات آمــده ام، اظهــار کــرد: 
۴۷ برنامــه ملــی و تحــول آفریــن دارم کــه برخــی از ایــن 

ــته اند. ــی داش ــرای آزمایش ــا اج برنامه ه
ــس از  ــار پ ــا افش ــر، علیرض ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری  ــام در انتخاب ثبت ن
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اهمیــت 
انتخابــات پیــش رو، گفــت: انتخابــات مهــم تریــن و 
ــت.  ــور اس ــی کش ــداد سیاس ــن روی ــاز تری ــت س سرنوش
همانطــور کــه رهبــر انقــالب فرمودنــد دولــت مســئولیت 
ــور  ــده ای از ام ــش عم ــنگینی دارد؛ بخ ــیار س ــای بس ه
ــه صــورت  ــا ب اجرایــی کشــور در دولــت متمرکــز شــده ی

ــی شــود. ــت م ــت مدیری ــر مســتقیم توســط دول غی
وی افــزود: مــن در مســئولیت هــای متفاوت مســئولیت 
داشــتم کــه برخــی از آنهــا خــودش در حــد یــک دولــت 
بــود و بعــد از آن بــا فعالیــت در بســیج توانســتیم محلیــت 

هــا و قومیــت هــا بســیج ملــی را رقــم بزنیــم.
داوطلـب انتخابـات ریاسـت جمهوری اظهار داشـت: بعد 
از نیـروی مقاومت بسـیج توفیق خدمت در دانشـگاه نظامی 
امام حسـین)ع(  که سـطح علمی و نظامی باالیی برخوردار 
اسـت را داشـتم. بعـد از دانشـگاه هـم در سـتاد کل قـوا و 

معاونت سیاسـی وزیر کشـور حضور داشـتم.
افشــار بــا بیــان اینکــه بــا همــه حــوزه هــا از دانشــگاه، 
حــوزه تــا احــزاب کار کــرده ایــم، گفــت: جلســات بســیاری 
تســکیل داده ایــم، از ایــن جلســات منشــور اخــالق 

ــب رســید. ــه تصوی ــد و در ۱۴ فصــل ب ــی درآم انتخابات
وی تاکیــد کــرد: در همــه ابعــاد سیاســی مشــارکت و 
ــزان داشــتیم. همچنیــن در  ــن عزی ــا ای ــادی ب فعالیــت زی
دوران قائــم مقــام وزیــر در امــور اجتماعــی موفــق شــدیم 
طــرح تحــول اجتماعــی کــه طــرح بســیار مهمــی اســت را 

تهیــه کنیــم.
داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری اظهار داشــت: در 
زمینــه اقتصــادی بــه خصــوص در بخــش اشــتغال برنامــه 
ــب  ــمندان و صاح ــک اندیش ــه کم ــا ب ــه ه ــم. برنام داری
نظــران در عرصــه اقتصــادی مــدون شــده، همچنیــن بــرای 

تعاونــی مشــاغل ُخــرد و خانگــی فکــر کــرده ایــم.
ــردن  ــم ک ــه در حــال ک ــزود: در شــرایطی ک افشــار اف
هزینــه هــای نیروهــای انســانی در موسســات بــزرگ 
ــه کار  ــذب و ب ــن راه ج ــرد؟ بهتری ــه ک ــد چ ــتیم، بای هس
بــردن بــه خصــوص در تعاونــی هــا فراگیــر مشــاغل خــرد 
و خانگــی اســت. ایــن تعاونــی هــا مــی تواننــد ایــن کار را 
شــبکه ای دنبــال کننــد و مــورد حمایــت قــرار بگیرنــد تــا 

ــم. ــش دهی ــکاری را کاه بی
ــا را از  ــد م ــان اینکــه مســائل اقتصــادی نبای ــا بی وی ب
مســائل اجتماعــی غافــل کنــد، گفــت: بعضــی آدرس غلــط 
مــی دهنــد. تنهــا بخشــی از آســیب هایــی مثــل اعتیــاد، 
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــایر مش ــیی و س ــیه نش ــالق، حاش ط
ــکالت  ــا مش ــر آنه ــش دیگ ــت، بخ ــادی اس ــائل اقتص مس

فرهنگــی اســت.
ــح کــرد:  ــات ریاســت جمهــوری تصری ــب انتخاب داوطل
ــد از  ــا نبای ــت؛  م ــکاری نیس ــت بی ــه عل ــاد همیش اعتی
فرهنــگ غافــل باشــیم. توجــه داشــته باشــیم که حتــی در 
مســائل اقتصــادی هــم بخــش مهمــی از زیرســاخت هــا را 
مســائل فرهنگــی مثــل وجــدان کاری، انضبــاط اجتماعــی، 
ــاد  ــه اقتص ــوارد ب ــن م ــد و همی ــی ده ــکیل م ــد تش تعه

رونــق مــی بخشــد.
ــم  ــام معظ ــوروزی مق ــات ن ــه بیان ــاره ب ــا اش ــار ب افش
ــه  ــد در هم ــور بای ــس جمه ــت: رئی ــار داش ــری، اظه رهب
بخــش هــا برنامــه داشــته باشــد؛ مــن بــا برنامــه آمــده ام و 
روی ۴۷ برنامــه ملــی و تحــول آفریــن در ایــن چنــد ســال 
اخیــر کار کــرده ام کــه بخشــی از ایــن برنامــه هــا همیــن 

ــه بخــش اجــرای آزمایشــی رســیده اســت. روزهــا ب
وی تاکیــد کــرد: برنامــه هــای تدویــن شــده بایــد بــه 
ــران و  ــب نظ ــت،  صاح ــوی،  پاکدس ــه ای ق ــت کابین دس
کارشناســانی کــه بتواننــد ایــن برنامــه را بــه درســتی اجــرا 

کننــد، ســپرده شــود.
ــر نشــان  ــوری خاط ــات ریاســت جمه ــب انتخاب داوطل
ــه  ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــتن، ب ــه داش ــن برنام ــرد: ای ک
ــم.  ــار بگذاری ــین را کن ــای پیش ــت ه ــای دول ــه ه برنام
هردولتــی کــه مــی آیــد برنامــه هــای دولــت قبــل را کنــار 
مــی گــذارد، ایــن موضــوع خســارت بســیاری دارد. مســکن 
مهــر، کارت ســوخت و ســایر مــوارد اگــر اشــکاالتی داشــت 

ــی شــد. ــد اشــکاالت آن برطــرف م بای
افشــار بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامــه هــای مــن مکمــل 
برنامــه هــای پیشــین اســت، گفــت: رویکــرد ایــن برنامــه 
هــا هــم مردمــی اســت. بایــد از عشــق و انگیــزه مردمــی 
کــه در قالــب موسســات متفــاوت فعالیــت مــی کننــد بــه 

درســتی اســتفاده شــود.
وی افــزود: دولــت بایــد بــا واســپاری امــور حتــی 
المقــدور کوچکتــر شــود؛ تــا کنــون هــر رئیــس جمهــوری 
کــه آمــده وعــده کوچــک کــردن دولــت را داده امــا دولــت 
ــی از  ــد. بخش ــل داده ان ــر تحوی ــیع ت ــر و وس ــزرگ ت را ب
مشــکالت بودجــه بــه علــت همیــن هزینــه هــای جــاری 

ــت اســت. دول
داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری دربــاره چگونگی 
ــه  ــور ب ــپاری ام ــا واس ــت: ب ــت، گف ــردن دول ــک ک کوچ
تشــکل هــا و موسســات مــی تــوان دولــت را کوچــک کــرد 
و ایــن ظرفیــت هــم وجــود دارد، مــن چهــار ســال رئیــس 
ــه  ــاد و خیری ــردم نه کمیســیون ســاماندهی موسســات م
کشــور بــودم، بــا همــه آنهــا آشــنایی دارم و مــی دانــم ایــن 
ــکان  ــف وجــود دارد و ام ــه هــای مختل پتانســیل در زمین

پذیــر اســت.
افشــار، برنامــه حــوزه دیپلماســی خــود را نیــز مبتنــی 
ــی  ــوزه دیپلماس ــزود: در ح ــرد و اف ــی ک ــردم معرف ــر م ب
ــکا در  ــیم؛ آمری ــته باش ــی داش ــرد مردم ــد رویک ــم بای ه
همــه مجامــع عمومــی نفــوذ دارد، امــا مــا در مجامــع بیــن 

ــی  ــس در دیپلماس ــم و برعک ــوذ نداری ــدرت نف ــی ق الملل
ــد هســتیم. عمومــی قدرتمن

وی بــا بیــان اینکــه صــدای انقــالب، ملــت و نظــام ما در 
دنیــا بازتــاب عظیمــی دارد، اظهــار داشــت: بایــد از ایرانیــان 
ــه  ــاوت ب ــای متف ــه ه ــان در زمین ســاکن کشــورهای جه
ــی  ــروز دیپلماس ــود. ام ــتفاده ش ــت و اس ــتی حمای درس
عمومــی در وزارت خارجــه بــه ســخنگوی ایــن وزارتخانــه 

منحصــر شــده اســت.

ــح کــرد:  ــات ریاســت جمهــوری تصری ــب انتخاب داوطل
آمریــکا بــا همــه نفــوذش در مجامــع بیــن المللی، ســرمایه 
گــذاری اصلــی خــود را در مجامــع عمومــی متمرکــز کــرده 
اســت؛   مــی خواهــد افــکار عمومــی مــردم دنیــا را بــه نفع 
خــود و بــر علیــه جامعــه هــدف شــکل بدهــد. همانطــور 
کــه در ایــن ســال ها شــاهد ایــران هراســی و اســالم 
ــکا  ــه آمری ــت ک ــی اس ــا کارهای ــم، اینه ــوده ای ــی ب هراس
بــا هزینــه هــای ســنگین در رســانه و تولیــد برنامــه هــای 

فرهنگــی بــه دســت آورده اســت.
ــی  ــرد مردم ــد رویک ــا بای ــرد: م ــان ک ــار خاطرنش افش
ــردم،  ــن »بام ــعار م ــل ش ــن دلی ــه همی ــیم ب ــته باش داش

ــت. ــردم« اس ــرای م ب
ــازی،  ــای مج ــه فض ــگاه او ب ــاره ن ــن درب وی همچنی
گفــت: مــن فضــای مجــازی را در همــه زمینــه هــا یــک 
ــای  ــم؛ االن فض ــی بین ــور م ــرای کش ــزرگ ب ــت ب فرص
مجــازی هزینــه تبلیغــات را بســیار پاییــن آورده اســت. این 
بســتر مــی توانــد نقــش اول را در ســرعت عمــل، کاهــش 

ــی هــا داشــته باشــد. هزینــه و بهبــود کارآی
ــر  ــد ب ــا تاکی ــوری ب ــات ریاســت جمه ــب انتخاب داوطل
اینکــه شــبکه ملــی اطالعــات را بــه ســرعت راه انــدازی می 
کنــد، اظهــار داشــت: کاری بکنیــم کــه اینترنــت رایــگان 
بــرای حــل مســائل و مشکالتشــان در اختیــار مــردم قــرار 
ــه درســتی  بگیــرد و فکــر مــی کنــم ایــن رویکــرد اگــر ب
انجــام شــود، بتوانــد بــه کســب و کار کمــک کنــد و تحــول 

عظیمــی در کشــور ایجــاد کنــد.
ــش وی  ــر واکن ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــار در پاس افش
در صــورت عــدم احــراز صالحیتــش در انتخابــات، گفــت: 
ایــن چــه حرفــی اســت؟ مــا تابــع قانــون هســتیم و در هــر 
ــم. در هــر صــورت  ــت خــود مــی مانی ــار مل شــرایطی کن
ــون و مقــررات، حضــور گســترده و  ــد در چارچــوب قان بای

مفیــد داشــته باشــیم.
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بسته خدمات درمان ناباروری را به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار دادیم
مدیرعامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: در 
همه بیماری های مرتبط با ناباروری، بدون سقف ریالی به طور 

کامل هزینه درمان ها را ارائه می کنیم.

سازمان  مدیر  نوروزی  امیر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با حضور در مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا در نشست خبری که به مناسبت نخستین 
از  حمایت  فرزندآوری؛  و  جمعیت  »خانواده،  پویش  از  روز 
زوج های نابارور« در روز ملی جمعیت در این مرکز برگزار 
معظم  مقام  فرامین  کردن  اجرایی  راستای  در  گفت:  شد، 
رهبری و اریه بسته های خدماتی در حوزه ناباروری بسته 
های خدماتی ویژه ای در سازمان خدمات درمانی نیروهای 

مسلح پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: خدمتی در حوزه درمان ناباروری در سطح 
بیمه خدمات درمانی  ندارد که تحت پوشش  کشور وجود 

نیروهای مسلح نباشد.
امیر نوروزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و 
سیاست های کلی نظام در سال های اخیر مبنی بر افزایش 
ناباروری  درمان  برای  امروزه  گفت:  فرزندآوری  و  جمعیت 
و  نوین  تکنیک های  از  زوجین(  در  نازایی  علت  به  )بسته 
متنوعی با صرف هزینه های بسیار زیاد، استفاده می شود که 
سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با هدف حمایت 
از زوج های نابارور در نیروهای مسلح و افزایش رضایتمندی 
جامعه هدف، این روش های جدید را در تعهدات اخیر خود 

قرار داده است.
وی با اشاره به دستورالعمل ضوابط خدمات نازایی که از 
ابتدای خرداد سال ۹۹ اجرایی شده است، اظهارکرد: هزینه 
خدمات کمک باروری برای همه بیمه شدگان اناث متأهل 
کمتر از ۴۵ سال)بجز همسران کارکنان وظیفه و نامادری( 
و  است  گرفته  قرار  سازمان  پوشش  تحت  فرزند،   ۲ برای 

فرانشیز این خدمات در تمامی این موارد صفر است.
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 
از سازمان های بیمه  اینکه این تعهد در هیچ یک  با اعالم 
پایه انجام نمی شود، گفت: طبق تعهد جدید سازمان، روش 
میکرواینجکشن یا تزریق اسپرم داخل تخمک )ICSI( دو 
هر  در  بار  دو   )IVF( رحم  از  لقاح خارج  هر سال،  در  بار 
تلقیح  سال،  در  بار  دو  رحم  داخل  به  جنین  انتقال  سال، 
انتقال جنین یا  بار در هر سال، و  درون رحمی)IUI( سه 

تخمک به داخل لوله رحم)ZIFT( یک بار در طول عمر، 
تحت پوشش بیمه ای سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 

مسلح قرارگرفت.

تمامی  تعهد  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان  نوروزی  امیر 
هزینه های  تمامی  نازایی،  درمان  جهت  نیاز  مورد  داروهای 
تشخیصی– درمانی مرتبط موجود در پرونده مانند سونوگرافی، 
آزمایشات، هیستروسکوپی، الپاروسکوپی، سی تی اسکن و 
هیستروسالپنگوگرافی، برای کلیه بیمه شدگان برابر ضوابط و 

مقرارت جاری سازمان، قابل محاسبه و پرداخت است.
نوروزی گفت: ناباروری از منظر پزشکی اختاللی پیچیده 
است که روند درمانی یک زوج نابارور از بررسی اولیه آغاز و 
تا اتمام اقدامات تشخیصی و پاراکلینکی ادامه می یابد. این 
روند نیاز به مراجعات مکرر و افزایش هزینه های درمانی دارد 
و پرداخت این هزینه ها برای زوجین غیرممکن یا به سختی 
امکان پذیر است. از طرفی در صورت عدم درمان و حصول 
نتیجه می تواند به یک معضل تبدیل شود و نهاد مستحکم 

خانواده را تحت تاثیر قرار دهد.
مدیرعامل سازمان خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح 
نیز در ادامه تصریح کرد: در راستای تدابیر مقام معظم رهبری 
و دغدغه ایشان در خصوص افزایش جمعیت سعی کردیم 
درمان های ناباروری را تحت پوشش بیشتری قرار دهیم، در 
سال ۹۹ بسته خدمات درمان ناباروری را به طور کامل تحت 
پوشش بیمه قرار دادیم و خدمتی در حوزه درمان ناباروری در 
کشور وجود ندارد که تحت پوشش بیمه نیروی مسلح نباشد.

وی افزود: ما خدمات ناباروری را از محل بیمه مکمل که 
خود افراد پرداخت می کنند تحت پوشش خود قرار دادیم، در 
سطح کشور با ۱۱ مرکز درمان ناباروری عقد قرارداد کردیم 
که چهار مرکز در تهران در حال ارائه خدمات است. ما هم 
درمان ناباروری اولیه و هم ثانویه را به صورت کامل تحت 
پوشش بیمه قرار می دهیم و حتی افرادی که یک فرزند دارند 
و در حال حاضر دچار مشکل ناباروری شده اند را نیز تحت 

پوشش قرار می دهیم.
وی ادامه داد: تا سقف ۵ میلیارد تومان به مراکز درمانی 
نیروهای مسلح تسهیالت ارائه می کنیم تا برای جامعه هدف 

ما خدمات درمان ناباروری ارائه کنند.
نوروزی گفت: در سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 
مسلح عنوانی به نام بیماری های ویژه و صعب العالج داریم 

که درمان ناباروری را به این بیماری های ویژه اضافه کرده ایم 
از لحاظ  آقا  نابارور شناسایی می شوند و خانم و  و زوجین 
تشکیل  آنها  برای  پرونده ای  و  می شوند  بررسی  ناباروری 
درمان های  رایگان  فرانشیز  با  سال  دو  مدت  به  و  می شود 
ناباروری را به آن ها ارائه می کنیم. در همه بیماری های مرتبط 
با ناباروری، بدون سقف ریالی به طور کامل درمان ها را ارائه 

می کنیم.
درمان  پژوهشگاه  و  مرکز  رئیس  صادقی  محمدرضا 
ناباروری ابن سینا نیز در این نشست با اشاره به تاکید مقام 
فرزندآوری  و  جمعیت  افزایش  ضرورت  بر  رهبری  معظم 
اظهار داشت: بحث جمعیت در کشور جدی است، با توجه 
به سیاست های جمعیتی که وجود داشته، بحث فرزندآوری 
مغفول مانده و در آینده نه چندان دور، در زمینه نیروی جوان 
و مولد کاری با مشکل مواجه می شویم و این مسئله باید 
از سوی سیاستگذاران مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ حضور 
سازمان های بیمه گر به عنوان بازیگر اصلی در ارائه خدمات 

فرزندآوری، ضروری است.
وی افزود: از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران، ۲۶ میلیون زوج 
در کشور داریم که بر اساس برآوردها، ۱۵ درصد زوجینی که 
در دوره باروری و در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال قرار دارند، مشکل 
ناباروری دارند. در سال ۹۲ تا ۹۴ بررسی کردیم که در برخی 
استان های پرجمعیت کشور آمار ناباروری بیشتر و حدود ۲۰ 
درصد است، در کشور حدود ۴ میلیون زوج نابارور داریم که 

نیازمند دریافت خدمات درمان مشکل ناباروری هستند.
صادقی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ میلیون نفر جوان  آماده  
ازدواج و به اصطالح دم بخت داریم که به دلیل مشکالت 
اجتماعی و معیشتی زمینه ازدواج برای آنها فراهم نیست. در 
سال های دهه ۶۰ به ازای هر مادر، ۶ فرزند داشتیم که این 
عدد امروز به ۱.۸ فرزند به ازای هر مادر رسیده است؛ بنابراین 
اگر سیاست های جمعیتی در کشور رفع شود، پتانسیل این 
وجود دارد که ۱۰ میلیون تولد در کشور رخ دهد و بخشی از 
کاهش جمعیت را جبران کند و فشارهایی که از جنبه روانی 
و اجتماعی بر زوجین نابارور ایجاد می شود را نیز کاهش دهد.

در ادامه این نشست، علی صادقی تبار، مدیر مرکز درمان 
ناباروری ابن سینا با اشاره به آغاز هفته جمعیت بیان داشت: 
ما متناسب با روزهای این هفته، برنامه هایی تدوین کرده ایم 
تا زوجین نابارور را به دریافت خدمات درمان ناباروری تشویق 
کنیم. هدفمان این است که خلل جمعیتی و کاهش نرخ رشد 
جمعیت را اصالح کنیم. جمعیت ۱۵ درصدی زوجین نابارور، 
همگی متمایل به داشتن فرزند هستند. مرکز درمان ناباروری 
در این هفته ویزیت اولیه متخصصان زنان و مردان، آزمایش 
اسپرم و نمونه گیری "پاپ اسمیر" را به عنوان بسته تشویقی 
برای عزیزانی که در این هفته اقدام به درمان می کنند به 

صورت رایگان در نظر گرفته است.
ناباروری  درمان های  انواع  درباره  به سوالی  پاسخ  در  وی 
و ظرفیت ارائه خدمات ناباروری در این مرکز، تصریح کرد: 
ظرفیت ارائه خدمات درمان ناباروری ما تابعی از نیاز مراجعین 
ماست اما به طور متوسط، روزانه ۵۰ تا ۷۰ زوج را پذیرا هستیم.

وی با بیان این که درمان ناباروری دارای سه جز اصلی 
هزینه ای است، بیان کرد: بخش اول خدمات پاراکلینیک است 
که متخصصین زنان و اورولوژی این خدمات را به زوجین ارائه 
می کنند، بخش دوم هزینه های دارویی است که بیمه ها آن 
را به خوبی حمایت می کنند و به دلیل تخصیص ارز دولتی 
هزینه داروها خیلی باال نیست. بخش سوم خدمات جنین 
شناسی و اتاق عمل است که بسیار مهم است و متریال آن 
هزینه های قابل توجهی دارد که ۴۵ تا ۵۰ درصد هزینه های 

گزارش ...
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درمان ناباروری معطوف به این بخش است که توسط بیمه 
نیروهای مسلح به طور کامل پوشش داده می شود و امیدوریم 
با مصوبه جدید مجلس سایر بیمه ها نیز آن را به طور کامل 

تحت پوشش قرار دهند.
بیماری  درمان  و  تشخیص  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
داده  تشخیص  دیر  مشکل  این  کرد:  تصریح  "اندومتریوز" 
می شود و به طور میانگین در جهان، ۸ سال برای تشخیص 
آن در زنان زمان صرف می شود، درمان سخت و تشخیص 
سختی دارد و تجهیزات ویژه ای برای جراحی الپاروسکوپی 
نیاز دارد و عارضه آن ناباروری است که باید توجه ویژه ای به 

این بیماری نیز صورت بگیرد.
سرتیپ حمیدرضا سلمانی فرمانده قرارگاه انصار نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز در ادامه با اشاره 
به ایجاد قرارگاه انصار و برنامه ریزی برای شناسایی زوجین 

نابارور، اظهار داشت: ما به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی 
بر ازدیاد جمعیت کشور و مسلمین لبیک گفتیم در همین 
راستا با مراکز ناباروری ازجمله ابن سینا جلساتی داشتیم و 
تفاهمنامه هایی امضا کردیم و بسیاری از درمان های زوجین، 

اثربخش بود و منجر به باروری آن ها شد.
آماده  و  تجهیز  مهمانسراهایی  تهران  در  ما  افزود:  وی 
کرده ایم تا زوجین نابارور برای درمان بتوانند مراجعه کنند 
و در این مهمانسراها مستقر شوند؛ همچنین وام های کم بهره 

نیز به زوجینی که فرزنددار می شوند، ارائه می کنیم.
آزادی، مسئول سازمان بیمه سالمت نیز با بیان این که 
در بخش سرپایی اقالم دارویی در درمان ناباروری استفاده 
می شود، گفت: برخی از این اقالم دارویی تا ۹۰ درصد پوشش 
بیمه ای را دارند و در سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان 
برای داروهای ناباروری هزینه شده است؛ در بیمه سالمت ۷۰ 

درصد خدمات پاراکلینیک و ویزیت درمان ناباروری را پوشش 
می دهیم. مکاتباتی با وزارت بهداشت داشتیم و اعالم آمادگی 
برای  بیمه سالمت  سازمان  به  بودجه ای  ردیف  که  کردیم 

افزایش پوشش بیمه ای خدمات ناباروری تخصیص دهند.
کرد:  اضافه  نیز  سالمت  بیمه  سازمان  مسئول  الهامی، 
سیاست های سازمان بیمه سالمت، توسعه پوشش خدمات 
بیمه ای در چارچوب اعتبارات است و مسلماً امر جمعیت که 
از حساسیت زیادی در اسناد باالدستی از جمله سیاست های 
ابالعی مقام معظم رهبری برخوردار است و باید به آن توجه 

ویژه ای شود.
هیچ  پوشش  تحت  که  افرادی  قانون  برابر  افزود:  وی 
بیمه ای نباشند می توانند از بیمه سالمت استفاده کنند و 
زوجین نابارور نیز می توانند پوشش بیمه ای را دریافت کنند و 

مشمول خدماتی که در سازمان است خواهند شد

مصوبه شورای نگهبان را معاونت حقوقی رئیس جمهور باید تفسیر کند
داوطلـب انتخابـات ریاسـت جمهـوری گفـت: مـن هیچ 
دلیلـی بـرای رد صالحیـت خـودم نمی بینم اما اگر شـورای 
نگهبـان رد صالحیتم کند، چه کاری می توانم بکنم؟ شـاید 

بشـود بیمه همه شـان را قطـع کنم.

بـه گزارش خبرنـگار مهر، محمـد شـریعتمداری پس از 
ثبت نـام در انتخابـات سـیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری 
در نشسـت خبـری بـا خبرنـگاران اظهـار داشـت: انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و حـق انتخاب مـردم یکـی از بزرگترین 
"خدابـاوری،  مظهـر  و  اسـالمی  انقـالب  دسـتاوردهای 
مردم بـاوری و خودبـاوری" اسـت. ایـن ایـام، زمانـی اسـت 
کـه هـر آنکه بـه توسـعه و پیشـرفت ایـران و حق زیسـتن 
بـا آرامـش و عزتمنـد ایرانیـان می اندیشـد بایـد نسـبت به 

مسـئولیت خـود بـه ایـران، مـردم و نظـام عمـل کند.
وی بیـان کـرد: مـی دانـم مـردم از کشـمکش مـداوم 
رئیـس جمهـوری  آنهـا  و  فرسـوده اند  و  مدیـران خسـته 
نمی خواهنـد کـه بـا طـرح مطالبـات انحرافـی و غیر ممکن 
بـه اختالفـات دامـن زند، بلکـه به دنبـال رئیـس جمهوری 
هسـتند کـه بـرای مشـکالت اصلی و ضـروری آنهـا راه حل 

باشد. داشـته 
داوطلب انتخابات ریاسـت جمهـوری تصریح کرد: آمده ام 
تـا با همراهی مـردم و اصالت دادن به گفتگو، مدارا و تحمل، 
بـه منازعـات و جدل هایـی کـه امیـد بـه آینده را می کشـد 
پایـان دهم و دولـت گفتگوی اجتماعی فراگیـر، اصالح گر و 
کارافریـن بـا توان حـل منازعات را تشـکیل دهم. بـاور دارم 
تـا زمانی که محیط عمومی کشـور مملو از جـدال و منازعه 
اسـت و امید و اعتماد در حال فروپاشـی اسـت، هیچ برنامه 

و وعده سیاسـی اقتصادی محقق نخواهد شـد.
نشـان  معتبـر  پژوهش هـای  داد:  ادامـه  شـریعتمداری 

می دهد از سـال ۹۶ که کشـور با تشـدید تحریم شـروع شد 
و سیاسـت های مناسـب حمایت از مردم به دلیل اختالفات 
بیـن قـوا بـه اجـرا در نیامـد، جمعیـت زیـر خط فقـر به دو 
برابـر افزایـش یافـت و مـن بـا درک از ایـن شـرایط آمده ام 
تـا بـا پایـان دادن به منازعـات درونی و مخاصمـات بیرونی، 
زمینـه را بـرای اجـرای سیاسـت های کارآمـد، مشـارکت 
جویانـه و شـهروندمدارانه، حمکرانـی داده محـور مبتنی بر 
اطالعـات موثـق، کاهش فقر و حمایت از معیشـت و سـفره 

مـردم را محـور ائتـالف فراگیـر قـرار دهم.
ــون  ــه کامی ــرزی ک ــدم از م ــت: معتق ــار داش وی اظه
ــگاه  ــرد. ن ــد ک ــور خواه ــک عب ــرم تان ــد، الج ــور نکن عب
ــزرگ در  ــران ب ــترده ای ــای گس ــه مرزه ــور ب ــت مح فرص
ــا  ــه مرزه ــور ب ــت مح ــگاه امنی ــن ن ــن جایگزی ــت م دول
خواهــد شــد. آمــده ام هــم میــدان و هــم دیپلماســی را بــا 
ــه عــزت حکمــت و مصلحــت در  ــت اصــول ســه گان رعای

ــم. ــرار ده ــان ق ــزت ایرانی ــردم و ع ــی م ــت زندگ خدم
داوطلـب انتخابات ریاسـت جمهـوری تصریح کـرد: می 
آیـم تـا امنیـت شـغلی کارگـران تضمیـن شـود، از آنها که 
بیـکار شـده اند حمایـت کنـم، مسـکن و تامیـن اجتماعـی 
بـرای همـه مـردم ایـران بـه ویـژه کارگـران را بـا همراهـی 
خودشـان تامین کنـم و تضمین امنیت اقتصـادی و کفایت 

مسـتمری و تکریـم بازنشسـتگان را تداوم بخشـم.
شـریعتمداری ادامـه داد: مـی دانم هزینه های آموزشـی 
دهک هـای ثروتمنـد کشـور ۶۰ برابر دهک های فقیر اسـت. 
آمـده ام تـا عدالـت آموزشـی را برقـرار کنـم تا فرزنـدان این 
سـرزمین از سیسـتان و بلوچسـتان تا خوزسـتان از کرمان 
تـا کرمانشـاه از تحصیـل بـاز نماننـد، مـی آیـم تـا آموزش 
بـا کیفیـت و بیمـه کامـل درمانـی بـرای ایرانیـان را بجـای 
بیمه هـای تکمیلـی گروه هـای خـاص را برای همـه ایرانیان 
محقـق سـازم. مـی آیـم تـا اشـتغال جوانـان فقـط در حده 

وعـده و شـعار باقـی نماند.
داوطلـب انتخابات ریاسـت جمهوری بیان کـرد: می آیم 
تـا اشـتغال جوانـان وطـن، مسـائل و مطالبـات صنعتگران، 
کشـاورزان، کارفرمایـان، معلمان، ورزشـکاران، دانشـجویان، 
دانشـگاهیان و هنرمنـدان در هیاهـو و نزاع هـای سیاسـی 

نشـود. فراموش 
شـریعتمداری در پاسـخ بـه سـوالی مبنـی بـر اینکه در 
واکنشـی نشـان خواهیـد داد،  صـورت ردصالحیـت چـه 
اظهارداشـت: بنـده هیچ دلیلی بـرای رد صالحیت خود بعد 
از ۱۶ سـال کار در هیئـت وزیـران در دولت هـای مختلـف 

نمـی بـی نم.

وی بیـان کـرد: از سـوی دیگر اگر شـورای نگهبـان بنده 
را رد صالحیـت کند، چـه کاری می توانم انجـام دهم؟ البته 
شـاید بتوانـم بیمـه همـه آنهـا را قطـع کنـم، چـرا کـه من 

هنـوز وزیر هسـتم. )بـا خنده(
داوطلب انتخابات ریاسـت جمهوری در پاسـخ به سـوالی 
مبنـی بـر اینکه چـه برنامه ای دربـاره اعطای یارانـه به مردم 
داریـد، تصریـح کـرد: بنـده برنامـه مدونـی در عرصه هـای 
گوناگـون خصوصـاً در حـوزه رفـاه اجتماعـی آماده کـرده و 

می کنم. تقدیـم 
شـریعتمداری افـزود: بـا اتکاء بـه اطالعـات ثبتی متقن، 
متأسـفانه شـرایط اقتصـادی مـردم خوب نیسـت و بنـده از 
خـط فقـر و افزایـش صددرصدی آن طی سـه سـال سـخن 
گفتـه ام و طبیعی اسـت زمانی که صحبـت از حذف یارانه ها 
می کنیم، باید بدانیم که با شـرایط نامطلوبی در بسـیاری از 

دهک هـای جامعه مواجه هسـتیم.
وی اظهارداشـت: به جز دهـک دهم که حدود ۸ میلیون 
نفـر هسـتند و دارای درآمدهایـی هسـتند کـه احتیاجی به 
دریافـت یارانه هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم ندارنـد، بقیـه 

آحـاد ملـت نیازمند حمایت هسـتند.
داوطلـب انتخابـات ریاسـت جمهـوری تصریح کـرد: در 
دولـت بنـده حمایـت از مـردم بـه اشـکال گوناگـون انجـام 
خواهـد شـد و دولـت بنـده دولتـی خواهـد بـود کـه مردم 
مالـک ثـروت باشـند نـه اعانـه بگیـر و هدفـم آن اسـت که 
مردم در جایگاه واقعی خودشـان بنشـینند و برای آن برنامه 

اجرایـی موجـود اسـت که ارائـه خواهـم کرد.
شـریعتمداری درباره لیسـت امـوال خود و خانـواده اش، 
گفـت: لیسـت کامـل امـوال خـود و خانـواده ام را دقیقـاً در 
ذهـن نـدارم امـا بـه صـورت مختصـر بگویـم کـه لیسـت 
اموالـم خانـه ای اسـت که بخشـی از آن به عنـوان مهریه در 

سـال های گذشـته بـه همسـرم تقدیم شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: دارایـی مهم دیگری که متعلـق به خودم 
باشـد نـدارم امـا همسـرم دارایی هـای دیگـری دارد. میزان 
حقـوق وزراء ۱۰ میلیـون تومـان خالص اسـت که در سـال 
۱۴۰۰ بـه ۱۱ میلیـون تومـان افزایـش پیدا کرده اسـت که 

بنـده همین حقـوق را دریافـت می کنم.
داوطلـب انتخابات ریاسـت جمهوری گفـت: البته ناگفته 
نمانـد کـه یواشـکی حسـن روحانـی و در دولت هـای قبـل 
محمـد خاتمـی که بنـده در دولتـش حضور داشـتم، گاهی 
سـکه هـم بـه مـا وزراء هدیـه داده اند و بنـده هـم از آن بی 

بهره نبـوده ام.
زهرا عليدادی
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فهرست نیروهای انقالب برای انتخابات شوراها هنوز نهایی نشده است
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت: فهرستی که 
برای انتخابات شوراها منتشر شده درست نیست چرا که هنوز 

مشخص نشده چه کسی در لیست قرار می گیرد.
شورای  عضو  چمران  مهدی  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ائتالف نیروهای انقالب در نشست خبری با اشاره به اهمیت 
انتخابات پیش رو، گفت: انتخابات شوراها و ریاست جمهوری 
همزمان است و انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت و شور 
و هیجان بیشتری برخوردار است و انتخابات شوراها خیلی 

شور ندارد.

وی افزود: رفتارشناسی ها نشان می دهد که در شهرهای 
کوچک و قبیله ای انتخابات شوراها پرشورتر برگزار می شود اما 
در کالن شهرها، شوراها در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری 

قرار می گیرند.
کرد:  تاکید  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  عضو 
این  برای برطرف کردن  انجام شده که  بررسی های زیادی 
موضوع چه می توان کرد، مطرح کردیم که زمان انتخابات 
شوراها از زمان انتخابات ریاست جمهوری جدا شود و این 

موضوعی است که ما با آن درگیر هستیم.
اینکه مدت تبلیغات شوراهای شهر  با اشاره به  چمران 
کمتر از ریاست جمهوری است، بیان کرد: با توجه به زمان 
محدود تبلیغات سخت می شود که کاندیداها خود را به مردم 

نشان دهند و تالش داریم این مشکل حل شود.
وی درباره همکاری بین دو شورای وحدت و ائتالف در 
انتخابات،گفت: امیدواریم به نتیجه واحد در انتخابات شوراها 
برسیم. در انتخابات ریاست جمهوری مشکلی بین شورای 

ائتالف و وحدت وجود ندارد.
درباره  همچنین  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای  عضو 
مبارزه با فساد، تصریح کرد: شکی نیست همه شعار این را 
می دهند. انشاءاهلل همه عامل هم باشند. در دوره های پیش 
ما راه های عملیاتی را پیش گرفتیم و شعارگونه رفتار نکردیم. 
نکته مهم این است که مسائل مالی همواره یکی از مهم ترین 

مسائل شهرداری ها بوده و هست.
چمران افزود: مسائل مالی یکی از چالش های شهرداری 
است و بحث نقدی و غیر نقدی از مشکالتی بود که چند 
سال تالش کردیم تا این مشکل حل شود. در حال حاضر هم 

بودجه بر این اساس انجام می شود.
وی تاکید کرد: تالش ما بر این است که به سمت شهر 
الکترونیک حرکت کنیم و دیدارهای چهره به چهره مردم و 
مسئولین شهرداری کمتر شود. راه های دیگری را هم دنبال 

کرده ایم و ادامه خواهیم داد تا ریشه فساد را بخشکانیم.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره لیست های 
منتشر شده برای انتخابات شورای شهر تهران نیز، گفت: ما 
هنوز به لیست واحدی نرسیدیم. افرادی که کاندیدا شدن و 
با شورا هماهنگ شدند را به مجمع می دهیم تا مجمع به آنها 
رای دهد، اما هنوز لیستی به مجمع ندادیم بنابراین لیستی 
که منتشر شده درست نیست چرا که هنوز مشخص نشده 

چه کسی در لیست قرار می گیرد.
چمران تاکید کرد: قطعا حداقل هایی را برای حضور بانوان 

و جوانان در نظر می گیریم و مانند مجلس این تناسب را 
رعایت می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره شهرفروشی در شورای شهر 
تهران، بیان کرد: مدت طرح جامع شهر تهران تمام شده بود 
و شهرداری هر تصمیمی می گرفت همان را انجام می داد و 
کسی هم پاسخگو نبود. در شورای دوم افتخار ما این بود که 
در کمتر از ۲ سال با ۲۷ مشاور طرح جامع و چشم انداز ۲۰ 

ساله تهران و برنامه های استراتژیک ۵ ساله را تهیه کردیم.
رئیس سابق شورای شهر تهران تاکید کرد: تالش ما این 
بود که از حالت قبل که با پرداخت پول، ارتفاع ساختمان 
به آن  بدنه شهرداری  و  را رد کنیم. شهرداران  می گرفتند 

موضوع عادت کرده بودند که این مشکل رفع شد.
چمران افزود: اگر به طرح جامع فعلی عمل شود دیگر 
نیازی به شهرفروشی نخواهد بود، بنابراین انتظار ما این است 
که در دوره بعدی هم هر کس روی کار آمد بر اساس طرح 
جامع عمل کند. این را هم بگویم، بر اساس بودجه ای که 
امسال بسته شده ۶۵ درصد بودجه مربوط به فروش عوارض 

ساختمانی است.
وی در ادامه درباره حمایت نیروهای انقالب از آیت اهلل 
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قاعدتا ما باید از 
یک نفر حمایت کنیم، بیش از یک رئیس جمهور نخواهیم 

داشت بنابراین فقط از یک نفر حمایت خواهد شد.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب افزود: البته آیت اهلل 
رئیسی نباید تنها باشد و باید یک تیم باشد تا بتواند به رئیس 
جمهوری برود. البته تعداد کسانی که از جبهه اصالحات آمده 
اند، بیشتر از اصولگرایان بوده اند؛ هر که بوده و پیدا شده در 

انتخابات شرکت کرده است.
که  ایم  کرده  تنظیم  هایی  برنامه  کرد:  تصریح  چمران 
بتوانیم حمایت الزم از »ابراهیم رئیسی« را انجام بدهیم؛ ما 
برای حمایت از او در جبهه اصولگرا به اجماع رسیده ایم و در 

این مورد اختالفی نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که مشارکت در انتخابات را چگونه 
پیش بینی می کنید؟ اظهار داشت: بر اساس نظر سنجی هایی 
که تا این لحظه انجام شده میزان مشارکت مردم نزدیک به ۴۰ 
درصد است، اما باید در نظر بگیریم که شرایط اقتصادی کشور 
و ناراحتی مردم است که از مشارکت می کاهد و این فشارها در 

کشور باعث این عدم استقبال شده است.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب تصریح کرد: کسانی 
این روز  به  را  آورده اند و مردم  به وجود  را  این شرایط  که 
انداخته اند خودشان ثبت نام کرده اند تا مشکالت را حل کنند!

چمران با بیان اینکه مردم باید بدانند که با کنار کشیدن، 
مسئله ای حل نمی شود،تاکید کرد: همانطور که این دولت با 
رای مردم روی کار آمد دولت بعدی هم باید با رای مردم روی 
کار بیاید و هر چه مشارکت مردم بیشتر باشد و حضور بیشتر 

باشد شرایط بهتری به دست خواهد بود.
وی گفت: پیش بینی من این است که هر چه به زمان 
مشارکت  میزان  تجربه  اساس  بر  شویم  نزدیک  انتخابات 
باالتر خواهد رفت و با آمدن آیت اهلل رئیسی شاهد مشارکت 

حداکثری خواهیم بود.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب همچنین استقبال و 
وحدت برای حمایت از آیت اهلل رئیسی را مناسب برشمرد و 
تاکید کرد: در جبهه ای که او حضور پیدا کرده افراد دیگری 
هم هستند و می توانند رای آوری کنند. اگر این وحدت حول 
»رئیسی« شکل بگیرد اجماعی صورت خواهد گرفت؛ ممکن 

است افرادی هم باقی بمانند و کناره گیری نکنند.
چمران درباره اینکه شاهد واگذاری دو هزار و ۸۴ ملک 
در تهران به غیر بودیم که هزار و ۹۰۴ ملک خارج از بند ۶ 

ماده ۵ بوده است و در شورای شهر چهارم این تعداد ملک 
به صورت سرخود واگذار شده و شورای پنجم هنوز نتوانسته 
آن ها را پس بگیرد، بیان کرد: اگر موضوعی خالف قانون باشد 

و توانند پس بگیرند، بی معنی است.
وی پیرامون نیاز شورای شهر به تخصص محوری و برنامه 
محوری،گفت: طبق طراحی، حداقل ۱۵ تخصص مورد نیاز 
وجود  متخصص  باید  شهرداری  و  شورا  در  بنابراین  است، 
در  متخصص  انواع  به  کرد.  استفاده  آنها  از  و  باشد  داشته 
شوراهای شهرها نیاز داریم و هر چه میزان آنها بیشتر باشد 

برای شوراها بهتر است.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب در پاسخ به سوال 
مبنی بر اینکه شهردار آینده تهران چه کسی است؟، تصریح 
کرد: شهردار تهران هنوز مشخص نشده است و ابتدا باید 

شورای شهر مشخص شود تا شهردار مشخص شود.
چمران در خصوص شایعاتی مبنی بر اینکه شورای ائتالف 
انتخابات  لیست  در  اسامی  برخی  برای حضور  فشار  تحت 
شوراها قرار گرفته است، تاکید کرد: هیچ گونه فشاری بر 

روی ما وجود ندارد.
وی همچنین درباره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
اینکه روی سید ابراهیم رئیسی به اجماع رسیده ایم،افزود: 
اینکه گفته می شود گزینه ای در انتخابات پوششی است 
درست نیست و هر کسی می آید برنامه ای دارد و یک رئیس 

جمهور بالقوه است.
کابینه،  چینش  در  ائتالف  شورای  نقش  درباره  چمران 
گفت: این هم مثل کمیسیون های مجلس است، اگر از ما 
و ۴۰  ائتالف  در شورای  که  برنامه هایی  با  بخواهند  کمک 
این  رفت.  خواهیم  آنها  کمک  به  داریم  تخصصی  کانون 
برنامه ها را به عنوان ظرفیت ارائه می دهیم، اما قطعا رئیس 

جمهور باید چینش وزرای خود را انجام دهد.
باید  او  مشاوران  و  جمهور  رئیس  داشت:  اظهار  وی 
تصمیمات را اتخاذ کنند و اینکه احزاب بخواهند سهم خواهی 

کنند درست و صحیح نیست.
عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب درباره وحدت شورای 
متبوعش با جبهه پایداری و ایستادگی در انتخابات شورای 
شهر، گفت: تالشمان این است که به یک لیست برسیم، اما 
هنوز به لیستی نرسیدیم که به سر لیست آن برسیم، اما 

ترجیح می دهیم به وحدت برسیم.
چمران همچنین با اشاره به حضور نیروهای انقالب در 
افزود: خوشحال هستیم  تهران،  ادوار گذشته شورای شهر 
دوره دوم، سوم و چهارم با یک همکاری و تعامل شورا اداره 
شد. مسائل شهر کامال تخصصی است، شهر نباید سیاسی 

اداره شود بلکه باید تخصصی اداره شود.
وی با بیان اینکه مدیریت دوره ما را همه دیدند و بحثی 
سر آن نیست، خاطرنشان کرد: برخی به دنبال ایراد گرفتن 
هستند اما از دیکته نانوشته اشتباهی پیدا نمی شود. انگار 
فراموش کرده ایم بزرگراه امام علی)ع(، یادگار امام، اتوبان صدر 
را، فکر می کردند از اول در تهران بوده است. سال ها پروژه 
تونل نیایش و توحید خوابیده بود که در دوره ما تکمیل شد.

عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب بیان کرد: در دوره 
هایی که در شورای شهر خدمت کردیم کارهای مهندسی 
بسیار زیادی انجام شده است. امیدواریم اگر باز هم در خدمت 

مردم باشیم بتوانیم برای شهر، کارهای زیادی انجام دهیم.
چمران با بیان اینکه عقب ماندگی زیادی داریم،گفت: اما شهر 
زنده است اگر به آن نرسیم چند سال دیگر کمبودهای بیشتری 
خود را نشان خواهد داد و االن هم کمبودهایی احساس می شود.

اگر مردم ما را شایسته دانستند برای خدمت آماده هستیم و 
تجربه، جوانگرایی، تخصص و تعهد در کنار یکدیگر هستند.
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بانیان وضع فعلی نمی توانند تغییر دهنده وضع موجود باشند
ــا بیــان اینکــه  ــات ریاســت جمهوری ب داوطلــب انتخاب
ــده وضــع  ــر دهن ــد تغیی ــان وضــع موجــود نمی توانن بانی
ــاد و  ــب فس ــود را رقی ــن خ ــت: م ــند، گف ــود باش موج

ــم. ــری می دان ــرافی گ ــدی و اش ناکارآم
ــم  ــید ابراهی ــت اهلل س ــر، آی ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــات ســیزدهمین دوره  ــام در انتخاب رئیســی پــس از ثبت ن
ریاســت جمهوری در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران 
ــران کــه از جــای جــای کشــور  اظهــار کــرد: از مــردم ای
از مــن بــرای حضــور در انتخابــات دعــوت کردنــد تشــکر 

می کنــم.

ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــر س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــام در ســیزدهمین  ــوه قضاییــه پــس از ثبــت ن رئیــس ق
ــری  ــت خب ــوری در نشس ــت جمه ــات ریاس دوره انتخاب

ــت. حضــور یاف
ــدرکاران  ــم از دســت ان وی گفــت: ابتــدا الزم مــی دان
امــر انتخابــات نظــارت و اجرایــی تقدیــر کنــم و در ثانــی 
ــکر  ــرم تش ــگاران محت ــانه و خبرن ــاب رس ــما اصح از ش

ــم . ــی نمای ــرض م ــید ع ــته نباش ــم و خس می کن
و  گروه هــا  از  داد:  ادامــه  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
دانشــگاه،  اســاتید  روحانــی،  مردمــی،  تشــکل های 
کشــاورزان، ســرمایه گذاران و کارآفرینــان ،تولیدکننــدگان، 
تشــکل های روحانــی و زنــان و مــردان کشــورم کــه بــرای 
اجابــت دعــوت آنهــا و بــه اشــکال مختلــف ایــن دعــوت را 
تکــرار کردنــد تشــکر می کنــم و بــرای اجابــت دعــوت ان 

ــه صحنــه آمــدم. هــا ب

  حضور من در این عرصه مستقل است
ــرد:  ــان ک ــوری بی ــت جمه ــات ریاس ــب انتخاب داوطل
بعضــی از عزیــزان و دغدغــه منــدان بــه خاطــر حساســیت 
ــد کار تحــول در  ــد کــه بای ــوه قضاییــه تاکیــد می کردن ق
ــا فســاد  قــوه قضاییــه ادامــه پیــدا کنــد و امــر مبــارزه ب
ــه  ــتند ک ــه داش ــد و دغدغ ــداوم یاب ــت ت ــرای عدال و اج
وضعیــت دســتگاه قضایــی چــه خواهــد شــد. از دغدغــه 
ــه  ــن دغدغ ــت: ای ــرد و گف ــکر ک ــراد تش ــن اف ــه ای هم
ــه  ــوه قضایی ــر ق ــودن ام ــم ب ــار مه درســت اســت در کن
بــا امــر دارای اولویتــی مواجــه هســتیم، آن مســئله قــوه 
ــردم،  ــکالت م ــت و مش ــئله معیش ــت. مس ــه اس مجری
ــادی،  ــت اقتص ــردم و وضعی ــفره م ــی، س ــکاری، گران بی
معیشــت مــردم، دغدغــه جــدی بــرای بنــده ایجــاد کــرد.

در  هــا  ناامیــدی  از  برخــی  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــد. در  ــی می کن ــه خودنمای ــف جامع ــای مختل بخش ه
یــک دولــت قــوی، ناامیــدی هــا تبدیــل بــه امیــد مــی 
شــود، بــا ایــن نیــروی انســانی جــوان و متراکــم کشــور 
ــر مــادی کــه کشــورمان از آن برخــوردار اســت،  و ذخای
می تــوان درد و رنــج مــردم را کاهــش داد و ناامیــدی را 

ــرد. ــد ک ــه امی ــل ب تبدی
رئیســی اظهــار داشــت: حضــور بنــده در ایــن عرصــه 

ــانی  ــه کس ــگان و هم ــز ،نخب ــردم عزی ــوت م ــت دع اجاب
اســت کــه دغدغــه کشــور را دارنــد. اگرچــه گــروه هــای 
سیاســی و مــردم بســیار بنــده را دعــوت کردند امــا حضور 
مــن در ایــن عرصــه مســتقل اســت و حضــور بنــده نافــی 
حضــور هیــچ کــس نیســت. کســانی کــه احســاس تکلیف 
کردنــد و در ایــن عرصــه حضــور یافتنــد، وظیفــه خــود را 

انجــام دهنــد.

ــری  ــرافی گ ــاد و اش ــب فس ــود را رقي   خ
نــم ا می د

رئیــس قــوه قضائیــه بــا تاکیــد بــر اینکــه می خواهــم 
تحــول در مســائل اجرایــی را پیگیــری کنــم گفــت: ایــن 
ــور و  ــه حض ــت، ب ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــول ضرورت تح
مشــارکت مــردم بــرای ایــن تحــول نیازمندیــم. بــه همــه 
مــردم تاکیــد می کنــم کــه در انتخابــات شــرکت کننــد.

ــرافی  ــاد و اش ــب فس ــود را رقی ــار داشــت: خ وی اظه
گــری می دانــم، مــن رقیــب جنــاح هــای سیاســی و ایــن 
گــروه آن گــروه نیســتم، مــن رقیــب ناکارآمــدی هســتم. 
در دســتگاه قضایــی از همــکاری حــوزه هــا، دانشــگاهها و 
ــد  ــز بهره من ــن عرصــه نی ــودم، در ای ــد ب ــره من ــردم به م

خواهــم شــد.

ــور در  ــرای اداره ام ــتی ب ــن بس ــچ ب   هي
ــدارد ــود ن ــور وج کش

رئیــس قــوه قضائیــه اظهــار داشــت: حضــور بنــده بایــد 
منجــر بــه انســجام گــروه هــای مختلــف و همــه کســانی 
کــه دغدغــه مــردم و دیــن را دارنــد، شــود. معتقــدم هیــچ 
بــن بســتی بــرای اداره امــور در کشــور وجــود نــدارد. همه 
امکانــات در کشــور وجــود دارد بایــد مدیریتــی کارآمــد و 

جهــادی وجــود داشــته باشــد تــا مشــکالت حــل شــود .

ــر    شــرکای وضــع موجــود نمی تواننــد تغيي
دهنــده وضــع موجــود باشــند

ــرکای  ــان و ش ــه بانی ــاور دارم ک ــرد: ب ــح ک وی تصری
وضــع موجــود نمی تواننــد تغییــر دهنــده وضــع موجــود 
ــه  ــوند ک ــدان وارد ش ــن می ــردی در ای ــد اف ــند. بای باش

ــده داشــته باشــند. ــر عقی ــه تحــول و تغیی ــاً ب حقیقت

  بنای تشکيل ستاد انتخاباتی ندارم
ــدان ورود  ــردم خواســت در می ــت اهلل رئیســی از م آی
کننــد و خانــه خــود را تبدیــل بــه ســتاد انتخاباتــی کننــد 
ــدارم و  ــی ن ــای تشــکیل ســتاد انتخابات ــن بن ــت: م و گف
ــه  ــوان اینک ــا عن ــدارم ب ــه ن ــن زمین ــی در ای ــکان مال ام
هــر خانــه یــک ســتاد خواهــد بــود، همــه تــالش کننــد. 
ــردم،  ــه م ــش دادن ب ــردم و نق ــور م ــا حض ــدوارم ب امی

ــم. مشــکالت را حــل کن
ــد  ــالب نبای ــتر گام دوم انق ــرد: در بس ــح ک وی تصری
وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم ایــن گونــه باشــد. 
بــا همــکاری مــردم و همــت همــگان دولتــی مردمــی و بــا 
تحــول در بخــش هــای مختلــف اجرایــی ایجــاد خواهــم 
کــرد و ایرانــی قــوی را خواهیــم داشــت. ایــن دولــت بــه 
عنــوان دولــت مردمــی ایرانــی قــوی را رقــم خواهــد زد.

رئیســی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
ــرای حــل مشــکالت اقتصــادی  ــه محــوری شــما ب برنام
ــردم چیســت و سیاســت خارجــی  ــژه معیشــت م ــه وی ب
ــه سیاســت خارجــی  ــت: برنام ــد گف ــه ای داری چــه برنام
مــا سیاســت نظــام جمهــوری اســالمی اســت. قائــل بــه 
تعامــل بــا همــه کشــورها بــه ویــژه همســایگان هســتم، 

کســانی کــه سیاســت دشــمنی بــا ایــران نداشــته باشــند، 
برنامــه تعامــل بــا آنهــا را بــه صــورت دوســتانه، عزتمندانه 

ــم داشــت. ــه خواه ــه و مقتدران مداران
داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت: 
پیــش از حضــور در ســتاد انتخابــات بیانیــه ای را منتشــر 
ــاد و  ــد اقتص ــوزه تولی ــود در ح ــای خ ــردم و برنامه ه ک

معیشــت بیــان نمــودم.
ــی  ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــه در پاس ــوه قضایی ــس ق رئی
بــر اینکــه بــرای حضــور در انتخابــات برنامه ریــزی 
ــد  ــم گرفتی ــی تصمی ــورت ناگهان ــه ص ــا ب ــتید و ی داش
ــر از  ــزی غی ــدان عزی ــن می گفــت: انتظــار داشــتم در ای
مــن حضــور پیــدا کنــد چــون بنــده مأموریتــی بســیار 

ــته و دارم . ــنگین داش س
ــک  ــه نزدی ــات ک ــام انتخاب ــه ای ــت: ب ــار داش وی اظه
شــدیم، احســاس کــردم، ایــن همــه در خواســت از 
جامعــه نخبگانــی و مــردم بــه بنــده مــی رســد بــه نحــوی 
مســئولیت جــدی بــرای مــن ایجــاد می کنــد کــه دیگــر 
ــن  ــت .در ای ــی نیس ــت طلب ــی و عافی ــای راحت طلب ج
قــوه کارهــای بســیار مهــم دارم، امــا از ایــن قــوه مهمتــر 
ــی بســترهای  ــتگاه اجرای ــی اســت.در دس ــتگاه اجرای دس
ــکانده  ــه خش ــاد از ریش ــود و فس ــی ش ــالح م ــاد اص فس
ــه کارآمــدی  می شــود. اگــر بســیاری از ناکارآمــدی هــا ب
جامعــه  در  را  اقتصــادی  شــودناهنجاری های  تبدیــل 
ــتگاه  ــائل در دس ــیاری از مس ــل بس ــت ح ــم داش نخواهی
ــی را  ــتگاه اجرای ــای دس ــده ه ــد پرون ــی توان ــی م اجرای

ــد. کاهــش ده

  برنامــه مــن ایــن بــود کــه در ایــن عرصــه 
حضــور نيابــم

داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری ادامــه داد: 
ــور  ــن حض ــم ،در ای ــر می دان ــی را مهم ت ــتگاه اجرای دس
ــتم،  ــدرت نیس ــگاه و ق ــام و جای ــت و مق ــال پس ــه دنب ب
تــا جایــگاه و مســئولیت و قــدرت خــود بیفزاییــم. فقــط 
قصــد مپاســخ مثبــت بــه خواســت مــردم و گــره گشــایی 

ــت. ــردم اس ــکالت م از مش
ــن  ــه در ای ــود ک ــن ب ــن ای ــه م ــه داد: برنام وی ادام
عرصــه حضــور نیابــم، خیلــی هــا هــم کــه از مــن ســئوال 
ــئولیتم در  ــه مس ــه ب ــا توج ــم ب ــی گفت ــد م ــی کردن م
دســتگاه قضایــی نمــی خواهــم وارد ایــن عرصــه شــوم، اما 
وضعیــت بــه گونــه ای پیــش رفــت کــه ایــن مســئولیت 
ــه نحــوی کــه احســاس کــردم  ــه گــردن بنــده افتــاد ب ب
ــت  ــئولیت و خدم ــرار از مس ــم ف ــی کن ــانه خال ــر ش اگ

ــردم اســت. ــذاری م گ
ــان و  ــت: بانی ــری گف ــوال دیگ ــه س ــخ ب وی در پاس
ــر  ــی تغیی ــد مدع ــی توانن ــود نم ــع موج ــرکای وض ش
وضــع موجــود باشــند، مــردم از وضــع موجــود گله منــد 
ــا امیــدی مــردم در حــال افزایــش  و ناراحــت هســتند، ن
اســت. بایــد ایــن وضعیــت خاتمــه یابــد. حضــور بنــده بــا 
مــردم اســت مــن خــود را از مــردان بــا مــردان و در مــردم 
ــگان و همــه اقشــار از  ــو نخب ــذا حضــور مردم ــم ل می دان

هــر جناحــی مهــم اســت .
آیــت اهلل رئیســیتاکید کــرد: اداره کشــور خــط و 
ــد  ــد بای ــی شناس ــاص نم ــی خ ــروه سیاس ــا گ جناح ه
قــوی  ایــران  شــکل گیری  بــرای  مردمــی  دولتــی 
تشــکیل شــود. در انجــام وظیفــه شکســت وجــود 
ــدان  ــه می ــه ب ــام وظیف ــرای انج ــه ب ــی ک ــدارد کس ن
ــه  ــدارد انجــام وظیف ــرای او شکســت وجــود ن ــد ب می آی

اســت. پیــروزی  به هرحــال 
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گزارش ...

قصد ورود به انتخابات را نداشتم 
معـاون اول رئیس جمهـور بـا بیـان اینکـه قصـد ورود به 
ایـن انتخابـات را نداشـتم و امیـدوار بودم نیـازی به حضورم 
نشـود گفـت: بـا توجـه بـه نیامـدن محمدجـواد ظریـف به 

صحنـه انتخابـات آمدم.
به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری پس از ثبت 
نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
آغاز  و  ایران  توسعه  مردم،  زندگی  در  برای گشایش  اینکه 
مرحله نوینی از اصالحات افق گشا می آیم و دولت ملت را 
تشکیل خواهم داد، اظهار داشت: هم وطنان عزیز! ایران ما 
در سال های اخیر با مسائل و تنگناهای گوناگون روبرو بوده 
و اکنون به شدت نیازمند افق گشایی های واقعی در زندگی 
مردم و توسعه همه جانبه کشور، بهبود معیشت مردم با رفع 
تحریم ها و رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا و حمایت از تولید 

و بازتوزیع عادالنه تر ثروت است.
وی بیان کرد: انتخابات را باید به عنوان فرصتی برآمده از 
آرمان های انقالب اسالمی و ظرفیت های قانون اساسی برای 
اعمال حاکمیت ملی و اصالح روند حکمرانی پاس داشت و 

تاثیرگذار کرد.

کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ماست. انتخاباتی که 
از آِن همه و مظهر جمهوریت نظام است و به تاکید رهبر 
معظم انقالب مشارکت گسترده و موثرتر در آن گشاینده 
راه برای توانمند شدن مردم و حکومت، عبور از بحران ها و 

افزایش اقتدار ملی است.
فرصتی  رو  پیش  سال  چهار  در  داد:  ادامه  جهانگیری 
بنیادیِن  مسائل  حل  سمت  به  اینکه  برای  داریم  طالیی 
ایران، تامین منافع ملی و توافق و تنش زدایی در خارج و 
داخل برویم، روی ریل توسعه فراگیر و پایدار قرار بگیریم، به 
اقتضائاِت تامین عدالت، تشکیل دولت رفاهِ فراگیر، فقرزدایی 
و افزایش شمول و کیفیِت خدمات پایه همگانی، به ویژه در 
درآمدی،  با شکاف  و  بدهیم  تن  آموزش،  و  حوزه سالمت 
تبعیض و فساد سازمان یافته مبارزه کنیم، ایران برای همه 
ایرانیان شود، صرف نظر از جنسیت و قومیت و مذهب و محل 
زندگی آنان، به سمت توانمندسازی توامان نهادهای حکمرانی 
و نهادهای مدنی و افزایش ظرفیت های حل مسئله اِی دولت و 
جامعه  ایران برویم، برای صیانت از حقوق و آزادی های اساسی 
همه شهروندان گام های عملی برداریم، در جغرافیای سیاسی 
منطقه و جهان امروز یک محور تردد و ترانزیت شویم و راه ها 
و لوله های مهم اقتصادی، ایران را دور نزنند، محیط زیست 
مشترک ایرانیان را از تخریب های جبران ناپذیر نجات بدهیم 
و به جای آینده خواری آینده سازی کنیم، ایران را با اتکای 
به بهترین متخصصان و کارآمدترین مدیران، به ویژه زنان و 
جوانان، اداره کنیم و حذف و طرد و تبعیض را کنار بگذاریم و 
به عنوان یک قدرت تعامل گرا در منطقه و جهان به رسمیت 
شناخته شویم و کشوری باشیم که از همه سو قصد مهار و 

تضعیف مان را نداشته باشند.

  ظریف نيامد، من آمدم
وی گفت: قصد ورود به این انتخابات را نداشتم و امیدوار 
بودم نیازی به حضورم نشود. اما با توجه به نیامدن برادر عزیزم 
دکتر جواد ظریف و عدم امکان ثبت نام تعدادی دیگر از کسانی 
این که جبهه  و  بپذیرند،  را  مسئولیت  این  می توانستند  که 
اصالحات ایران، رهبران و شخصیت های دلسوز اصالح طلب و 
بسیاری از جوانان و فعاالن سیاسی و مدنی تشخیص داده اند که 
باید به صحنه بیایم، به رغم میل و مصلحت شخصی و با توکل 
به خدا از قبول مسئولیت شانه خالی نمی کنم. آبرو و تجربه ام را 
که متعلق به ملت است تقدیم ملت می کنم، با آگاهی از شرایط 
دشوار امروز کشور و سردی ها و کناره گزینی ها وارد این میدان 
می شوم و از هیچ تالش و اقدامی، تا آن جا که ارزشها و هویت 

اصالح گرانه ام را تهدید نکند، دریغ نمی کنم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: می دانم 
آینده  رئیس جمهوری  روی  پیِش  شرایط سختی  که چه 
هم  مردم  به  گرفت.  پیش  عافیت  راه  نمی شد  اما  است. 
نمی توانم وعده های ناممکن دروغین بدهم. ما به خون شهدا 
و هم وطنانی که اسیر فقر و رنج و کولبری و سوخت بری و 

تبعیض اند مدیونیم. آینده را باید با هم بسازیم.
مجدد  احیای  زمینه  خوشبختانه  امروز  کرد:  بیان  وی 
برجام و رفع تحریم ها که مقدمه ای برای گشایش در وضعیت 
کشور و معیشت مردم است فراهم شده است و نباید در این 
مسیر مانعی ایجاد کنند. گشودن گره های ناشی از تحریم های 
شدید سه ساله که ضربات سنگینی بر پیکر اقتصاد کشور وارد 
کرده است کاری بسیار دشوار و سنگین است. ادامه مسیر 
البته  و  باید مدبرانه پی گرفت  را  رفع عزتمندانه تحریم ها 
بعد از پایان تحریم ها نیز بازسازی اقتصاد کشور دشواری ها 

و پیچیدگی ها و الزامات زیادی دارد.
جهانگیری ادامه داد: بیکاری، فقر و نابرابری فزاینده، توقف 
بسیاری از کسب و کارها، کاهش مداوم سرمایه گذاری های 
نو، خشکسالی و بحران آب، تخریب های جبران ناپذیر محیط 
زیست، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی، کاهش 
امید به اثربخشِی رای مردم، افزایش فساد، مشکالت ناشی 
از ساختار بودجه و نظام بانکی و مالیاتی کنونی و مشکالت 
در تولیِد صنعت، کشاورزی و خدمات کشور از جمله مسائل 
مزمن کشورند. بحران کرونا و ضرورت سازماندهی قوی تر 
صدر  در  هم  سریع تر  و  همگانی  رایگاِن  واکسیناسیون 
اولویت ها قرار گرفته است. همه این ها تصویر نگران کننده را 
مقابل نامزد ریاست جمهوری که به عمق مشکالت توجه 

دارد قرار می دهد.
در  که  آنان  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
کارنامه طوالنی کاری شان کمتر اقدام واقعی و موثری برای 
حل عملی مشکالت مردم دیده می شود، چنان شعار می دهند 
که قادرند مشکالت پیچیده کشور و مردم را یک شبه حل 
کنند. من واقعاً نگران سنگینی بار این مسئولیت ام. با این 
ظرفیت های  از  عمیق  و  وسیع  شناخت  بر  مبتنی   حال، 
انسانی، مادی، طبیعی و قدرت زیرساختی ایران باور دارم با 
افزایش ظرفیت و کیفیت حکمرانی و همیاری دولت و جامعه 

می توانیم بر این مشکالت فائق بیاییم.
نزدیک  از  کشور  کنونی  مشکالت  با  داشت:  اظهار  وی 
در  نیایم  میدان  به  مسئوالنه  اگر  می پذیرم  و  آشنا هستم 
بدتر شدن وضع جامعه و خسارت های ناشی از عدم ورود 
به انتخابات ممکن است سهیم باشم. برای همین، در کنار 
همه نیروهایی که نگران وضعیت و آینده کشورند و دغدغه 
رنج هم وطنانشان را دارند، برای جلب مشارکت موثر مردم 

تالش خواهم کرد. می دانم بدون افزایش مشارکت مردم و 
به صحنه آمدن جمعیت خاموش در انتخابات نمی توان پیروز 
شد. درک می کنم که اکنون بسیاری از هم وطنانم به سوه 
حکمرانی ها معترض اند و امیدی به انتخابات ندارند و راه قهر 
با صندوق را مطرح می کنند. اما برای بهروزی همین ایرانیان 
راهی روشن تر از احیای صندوق رای و تالش مصلحانه برای 

افزایش اثربخشی رای عموم مردم نمی شناسم.
جهانگیری افزود: اکنون گشایش وضعیت کشور نیازمند 
رأی ایرانیانی است که دلخسته و آزرده از امروز و ناامید از 
به آن قدم  راهی که  انتخابات پشت کرده اند. در  به  آینده 
نهاده ام نیازمند رأی همین هم وطنان هستم و امیدوارم با 
برنامه ها و تیمی که معرفی خواهم کرد آن ها را قانع کنم که 

رای دادن آن ها بهتر از انفعال است.
علی رغم  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
توصیه های روشن مقام معظم رهبری و بر خالف انتخابات 
ریاست جمهوری در ادوار گذشته تمایل و تشویق مردم به 
مشارکت حداکثری و کاستن از موانع تحقق آن در بخش هایی 
از حکومت هم کاهش یافته است. متاسفانه برخی نهادها، 
رسانه ها و مراکز تأثیرگذار ظاهراً براین باورند که مشارکت 
آنان  مطلوب  نامزد  و  جریان  شکست  به  منجر  حداکثری 
خواهد شد. حال آن که، کاهش مشارکت به جمهوریت نظام 
لطمه ای جدی می زند و بر بحران ها می افزاید. سوابق آن ها که 
عوام فریبانه مردم مردم می کنند نشان می دهد که منافع شان 
در غیاب مردم تامین می شود و ضد مردم ساالری بوده اند. ما 
ایرانیانی که می خواهیم شرایط زندگی هم وطنانمان در ایران 
را عمالً بهبود ببخشیم، راهی جز تالش برای تقویت مشارکت 
و رقابت عادالنه در این انتخابات نداریم. برنده مشارکت باال 
جامعه ایران است و برنده مشارکت پایین اقلیت و حامیان 

اندک ساالری.

  برای دفاع از صندوق و حق رأی موثر مردم نامزد 
شده ام

وی اظهار داشت: من برای دفاع از صندوق و حق رأی 
از  که  ایرانیانی  رأی  به  اتکا  با  و  شده ام  نامزد  مردم  موثر 
مشارکت در انتخابات ناامید شده اند امید پیروزی دارم. برای 
گشایش در زندگی مردم، توسعه ایران و آغاز مرحله نوینی 
از اصالحات افق گشا آمده ام. مسیر دشواری پیش رو است، 
اما به لطف خدا و با حمایت و رأی شما می توانم جمعی از 
بهترین متخصصان و شایسته ترین مدیران کشور را در جهت 
بسط خیر همگانی ایرانیان به همکاری دعوت کنم، برنامه ای 
برای اداره دولت ارائه خواهم کرد که با بهره گیری از مشورت 
و توان بهترین کارشناسان و نهادهای کشور و تجربه گذشته 
بیش از سایر برنامه ها غنا و قابلیت تحقق داشته باشد، مسیر 
احیای برجام، رفع تحریم ها و ارتقای جایگاه ایران در منطقه 
و جهان را ادامه خواهم داد، جوان سازی دولت و اصالحات 
نهادِی کاهنده فساد و انواع تبعیض و افزاینده کارآمدی را 
پیش خواهم برد، می توانم برای ساختن توافق در خارج و 
داخل و ائتالف های مساله محور »حل مساله« کنم، آنچه به 
عنوان معاون اول اختیارش را نداشتم و برای بسط توسعه 
فراگیر و پایدار، دموکراتیک، متوازن و مشارکتی ضروری و 
ممکن می دانم را اجرایی خواهم کرد و برای بسط عدالت، 
آزادی، مردم ساالری و رفاه ایرانیان و بالیدن ایران در قرن 
و  را عرضه می کنم  دارم  توان  پانزدهم شمسی هر چه در 

»دولِت ملت« را تشکیل خواهم داد.

  »دولِت ملت« را تشکيل خواهم داد
انتخابات ریاست جمهوری گفت: متاسفانه در  داوطلب 
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من با صدای بلند اعالم می کنم که »روحانی نیستم«

این انتخابات شایسته ترها یا نیامدند یا امکان نامزدن شدن 
نداشتند. بسیاری از شایستگان حتی از مدیریت و خدمت در 
مسئولیت های دیگر علمی، فرهنگی و اجرایی در مؤسسات 
دولتی و غیردولتی محروم می شوند. من بنا دارم که همه 
توان و همتم را به کار گیرم که شایسته ترین ها در سرنوشت 
می خواهم  ولی  اصالح طلبم  من  شوند.  تأثیرگذار  کشور 
تواناترین ها، صرف نظر از گرایش سیاسی شان، مسئولیت های 
اجرایی و علمی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی کشور را 
به عهده بگیرند و فرصت های خدمت در بخش های عمومی 
و غیردولتی به روی آنان گشوده شود، و امید و برنامه ای که 
برای توسعه  ایران دارم با اختیارات ریاست جمهوری صورت 

عمل به خود بگیرد
وی تصریح کرد: به خدای بزرگ تکیه می کنم و همیاری 
یکایک هم وطنانم را در این مسیر می طلبم که با همراهی 

شما همه این اهداف دور و نزدیک دست یافتنی می شوند. 
جزئیات برنامه های پیشنهادی تحقق پذیر، گام های عملی و 
تیم همکاراِن توانا را در روزهای آتی تقدیم می کنم؛ فرصت ها 
کوتاهند و وظایف بسیار. تصمیم بنده بر این است که در این 
انتخابات عمدتاً ایجابی صحبت کنم. گرفتاری های مردم بسیار 
زیاد است و مردمی که در این سال ها این رنج و گرفتاری را 
تحمل کرده اند، انتظار دارند که کسانی که می خواهند در 

قامت ریاست جمهوری ظاهر شوند، به فکر آنان باشند.
وی با اشاره به اینکه از نظر بنده سه گروه عامل وضع 
موجود هستند، بیان کرد: در رأس آن ترامپ نژادپرست، ضد 
ایران و ضد بشر است که تحریم های ظالمانه ای را علیه ملت 
ایران وضع کرد و با تمام ظرفیت ها ایستاد تا این تحریم ها را 
عملیاتی کند.گروه دوم کسانی هستند که به دست دشمنان 
ایران در خارج از کشور بهانه دادند؛ چه آنهایی که در دی ماه 

۹۶ تظاهراتی به پا کردند که بگویند در ایران، دولت اعتبار 
ندارد و به اختالفات دامن زده اند. بنده همان روز گفتم که 

دود این کار به چشم کسانی می رود که بانی این کار بودند.

  مافيا کسی است که مردم را نااميد کند
جهانگیری ادامه داد: عالوه بر این، حتماً ضعف هایی در 
مدیران اجرایی در بخش هایی بوده است که باید همواره هم 
پاسخگو باشند و هم عذرخواه ملت ایران باشند. هر سه گروه 
مذکور باید در پیشگاه ملت ایران به دلیل اتفاقاتی که افتاده 

است باید پاسخگو باشند.
مافیا  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
کسی است که مردم را نسبت به آینده ناامید می کند و به 

دنبال انتخابات بی رمقی باشد.
زهرا عليدادی

با  اینکه من  بیان  با  انتخابات ریاست جمهوری  داوطلب 
صدای بلند اعالم می کنم که »من روحانی نیستم« گفت: 
روحانی نه توان صحبت با داخلی ها را دارد و نه توان مذاکره 

با دنیا داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سید عزت اهلل ضرغامی پس از 
انتخابات ریاست جمهور در  نام در سیزدهمین دوره  ثبت 

نشست خبری  دستیاران خود را معرفی کرد.
وی بیان کرد: اشراف و مستکبران با تمام قوه و هیمنه، رخ 
در رخ محرومان و مستعضفان به تاراج و چپاول بیت المال 
مشغول هستند و نمرودوار، ستمدیدگان ایران زمین را به بند 

اسارت و محرومیت می کشانند.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اصحاب 
نکبت قدرت و ثروت، مکیدن خون فرودستان را پیشیه بُت 
پرستانه خود ساخته و در هزارتوی سیاست مستانه و فرعون 

وار می تازند.
وارسته و پاک  ادامه داد: هنوز خون شهیدان  ضرغامی 
باز انقالب و دفاع مقدس می جوشد که یاران و هم نفسان 
آنان و نیز مردم مظلوم و بی پناه در باتالق و مرداب تدارک 
شده مرفهین بی درد برآمده از مناسبات رانتی و اولیگارشی 
خودکامان و سلطان های نوظهور، مردم ایران زمین را گرفتار 

و زمین گیر کرده است.
غیرمردمی  های  برساخته  این  بساط  باید  گفت:  وی 
تراز  در  نو  طرحی  و  زد  برهم  را  هزارفامیل  های  جماعت 
خروش عاشورایی خمینی کبیر در انداخت تا با اتصال رود 
خروشان جوانان هوشمند و تحصیلکرده و خدابنیاد، به دریای 
زالل انقالب اسالمی دنیایی از استعداد و توان ملی را برای 
نوسازی ایرانی سربلند، پیشرفته و مقتدر و بر پایه عدالت 

اجتماعی فراهم ساخت.
باید  کرد:  تاکید  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
و جعلی  موهوم  وضعیت  این  میز  زیر  قدرت،  و  با صالبت 
بازماندگان تقاطع قدرت و ثروت که همه مقدسات را هزینه 
خود کرده اند، زد و انقالب خمینی بزرگ را از این اشراف 
جهنمی و تبصره ساز که انگیزه ای جز بی رنگ کردن و دور 

زدن قوانین الهی و انسان ساز قرآن ندارند، رهانید.
ضرغامی ادامه داد: خودشیفتگان متوهم که خود را قبه 
نور می پندازند و دیگران را خاکستری می نامند، خودشان 
جز لکه سیاهی بر چهره نورانی ملت، هویت دیگری ندارند. 
این افراد دیربازی است که از قطار انقالب فاصله گرفته اند و 
در خیال و رویایی کاذب مشغول پیاده کردن دیگران از قطار 
هستند. کوچک صفتانی که سالهاست بر طبل دفع حداکثری 
می کوبند و انقالب را صرفا به انحصار قبیله خود درآورده اند.

وی اظهار داشت: سوداگرانی که هرگز بهره ای از اصول 
و اصالح نبرده و سالهاست که ملت بی پناه را اسیر جنگ 
زرگری خود ساخته اند. زدن زیر میز به معنای فرصت زندگی 
است و باید فرصت زندگی را برای کسانی فراهم کرد که با 
نگاه معصومانه خود انتظار دارند تا پای این زورمداران ریاکار 
از گلوی آنان برداشته شود تا نفسی تازه کنند. زدن زیر میز 
به معنای مبارزه است و باید با فقر، فساد، تبعیض، ناکارآمدی، 
پنهانکاری،  تبارساالری،  آقازادگی،  انحصار،  گری،  اشرافی 
خستگی، بی انگیزگی، تکبر، فخرفروشی، تملق، چاپلوسی، 

فاصله طبقاتی وانواع این فسادها مبارزه کرد.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: انجام این 
رسالت مهم صرفا در توان کسانی است که خودشان گرفتار 
انواع تعارض منافع، بدهکاری ها و وابستگی های حزبی و 

قبیله ای نباشند.
ضرغامی اظهار داشت: به فضل خداوند می آییم تا با همت 
و انگیزه و نیت خدایی جوانان گمنام اما کارشناس و خردمند 
و با عقالنیت ایرانی و اسالمی و تجربه برآمده از دانش جهانی 
و روزآمد، این وضعیت آشوب را برهم زده و ایران بزرگ را به 

اعتال و اوج خود برسانیم.
وی تصریح کرد: عهد می بندیم که تا پای جان برآرمان 
فرودستان و ستمدیدگان بمانیم و لحظه ای از این مسیر 

عقب نشینی نکنیم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه تالش 
برای تحقق امنیت غذایی مردم از اولویت های اصلی بنده 
است، گفت: امروز مردم ما گرفتار نیازهای اولیه و معیشتی 
خود بخصوص خورد و خوراک اولیه هستند و بنده فکر نمی 
کردم سطح مطالبات ملت ایران در حوزه های مختلف را 
اینجا شروع کنم چرا که مردم در تامین گوشت، مرغ و روغن 

خود مانده اند.
اولیه خود ۱۳  بنابراین در طرح  ضرغامی اظهار داشت: 
قلم جنس مورد نیاز مردم را در اولویت قرار دادم و فرآیند 
تولید و تامین آنها را بررسی کردیم. نیازهای ارزی و پشتوانه 
های داخلی آن را در نظر گرفتیم و مردم ما ان شاءاهلل با یک 
کارت اعتباری و بدون اینکه در صف های طوالنی بیاستند 
و کرامتشان پایمال شود، در سهمیه مشخصی که دارند، می 

توانند این کاالها را از فروشگاه های عمومی تامین کنند.
وی گفت: یکی از شعارهای اصلی بنده این است که »من 
روحانی نیستیم« و با صدای بلند این موضوع را دائما برای 

مردم یادآوری خواهم کرد.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: یکی از 
کارهای این دولت بی تدبیر آن بود که مهمترین مسائل کشور 

را تبدیل به دوقطبی سیاسی کرد و هنوز هم از این کار دست 
برنداشته اند و کسانی که باید پاسخگو باشند و درباره رفتار ۸ 
ساله خود توضیح دهند، در پشت این دو قطبی ها سنگر می 

گیرند و از مردم مطالبه می کنند.

به دو قطبی مذاکره و ضد مذاکره و  اشاره  با  ضرغامی 
همچنین دوقطبی فضای مجازی و فیلترینگ، اظهار داشت: 
افراد برای همیشه تکلیف خودشان را  اینکه اگر این  برای 
بدانند، باید گفت که فرصت تاریخی مذاکره را دولت روحانی 
از ملت ایران گرفت و روحانی نشان داد که نه توان صحبت با 
داخلی ها را دارد و نه توان الزم برای صحبت و تعامل با دنیا 

را دارد و در هر دو عرصه شکست خورده است.
وی تاکید کرد: اگر روحانی توان مذاکره از موضع قدرت 
را در طول این مدت بکار می گرفت، وضعیت مردم االن بهتر 
بود و ناتوانی دولت در مذاکره با دنیا  را باید در کنار کلکسیون 

ناتوانی های دیگر دولت بگذارید.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده معتقدم که 
در مورد تحریم، راه حل اساسی، خنثی سازی تحریم ها است 
و دور زدن تحریم و یا برداشتن تحریم ها در عین حال که 
مهم است، اما راه حل اساسی نیست و خنثی سازی تحریم ها 
باید با قوت ادامه پیدا کند و سفرای ما در دستگاه دیپلماسی 
باید مروج و مبلغ این سیاست باشند نه اینکه صرفا برای 

تشریفات و پروتکل بازی اقدام کنند.
ضرغامی تصریح کرد: بنده بر عملکرد وزرا نظارت دقیق 
خواهم کرد و برخی از آقایان از االن به عنوان سفیر در حال 
انتخاب هستند که باید دست نگه دارند چرا که با سیاست 
هایی که بنده در حوزه بین الملل دارم، اکثر آنها هماهنگی 

ندارند.
زهرا عليدادی
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گزارش ویژه ...

روند نزولی کرونا در همه  استان ها آغاز شده است
رئیس جمهـور در نشسـت سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا با 
بیـان اینکـه روند نزولی در همه اسـتان ها آغاز شـده اسـت، 
گفـت: واکسـنی کـه در اختیـار مـا هسـت محدود اسـت و 

ناچاریـم سـراغ گروه هـای در معرض خطـر برویم.
به گـزارش خبرنگار مهر، حجت االسـالم حسـن روحانی 
رئیس جمهـور صبح )شـنبه( در نشسـت سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا بـا تبریک عید سـعید فطر گفـت: یکی از مسـائل 
مـا کـه تکلیـف بـوده و بـر گردن ماسـت، مسـئله سـالمت 
جامعـه و سـالمت اجتماعی اسـت. اجرای دقیـق پروتکل ها 
را بـه عنوان وظیفه ملی، دینی و انسـانی بایـد مورد مراعات 

قـرار دهیم.

وی بــا بیــان اینکــه در گــزارش مطــرح شــد کــه 
خوشــبختانه همــه اســتان ها رونــد کاهشــی و نزولی شــان 
هــم در ابتــال و هــم در فــوت شــروع شــده اســت، اظهــار 
داشــت: مــردم در کنــار روزه، پروتکل هــا را رعایــت کــرده، 
در مغــازه و بــازار را بســتند و از ســفرها صــرف نظــر کردند. 
همــه اینهــا دســت بــه دســت هــم دادنــد و در کنــار کادر 

پــر تــالش درمــان کمــک کــرد.
رییس جمهـور بـا تاکیـد بر اینکه شـاهد شـرایط بهتری 
هسـتیم، تصریـح کرد: شـاید ایـن تعبیـر را بتوانیـم بکنیم 
کـه در مـوج چهـارم از پیک قطعـاً عبور کردیم و در مسـیر 
شـرایط نزولی هسـتیم. البته به معنای تمام شـدن نیسـت 
بلکـه در مسـیری قـرار گرفتیـم که با یـاری هـم می توانیم 
زودتـر از پیـک چهـارم خـالص شـویم. بایـد تـالش مـا 
سـریع تر کـردن شـیب کاهش هـا باشـد. بایـد تـالش کنیم 

به سـمت پیـک جدیـدی حرکـت نکنیم.
روحانـی بـا بیـان اینکه مسـئله مبـارزه بـا کرونـا دو بال 
دولـت و ملـت دارد، خاطرنشـان کـرد: در بـال ملـت، مردم 
بـا مالحظات شـان و بـا رعایـت پروتکل ها جلـوی تجمعات 
را گرفتـه و نمی رونـد، سـفرها را محـدود می کننـد. همـه 
دسـتورالعمل ها را اجـرا می کننـد. بـال دولت از بهداشـت و 
درمان شـروع می شـود که در خط مقدم هسـتند و کسـانی 
کـه بایـد بـر اجـرای پروتکل هـا نظـارت کننـد، بایـد با هم 

حرکـت کننـد تـا به نقطـه مطلوب برسـیم.
وی ادامـه داد: ایـن ویـروس خیلی طوالنی تـر از آنچه که 
در روزهـای اولیـه بـه ذهن می آمـد، بود. وقتی در سـال ۹۸ 
ویـروس آمـد، کمتـر فکـر می شـد در سـال ۹۹ از آن عبـور 
نکنیـم امـا اکنـون هـم درگیـر آن هسـتیم و پیش بینی هـا 

نشـان می دهـد تا آخر سـال بایـد مراعـات کنیم.
رییس جمهـور با بیـان اینکه ویـروس کرونا به اسـم های 
مختلـف در حـال جهش اسـت و هرچه زمـان می گذرد این 
جهش شـکل های جدیـدی به خـود می گیرد، ابراز داشـت: 
همچنـان ایـن ویـروس داروی قطعی ندارد و بـرای مقابله با 
آن راه حـل همچنـان رعایـت پروتکل هـا اسـت. هـر اسـمی 
که این ویروس داشـته باشـد، هنـدی، ووهـان، آفریقایی و... 

راه حل یکی اسـت.
روحانـی با اشـاره به ورود واکسـن مقابله بـا کرونا به بازار 
بیان کرد: خوشـبختانه آنچه امیدوارکننده اسـت، این اسـت 
کـه واکسـن وارد بازار شـده اسـت، کوتاه تر از آنچـه که فکر 
می شـد. البتـه ایـن واکسـن زمانـش را کوتاه تر کردنـد. این 
ویـروس هـم علیرغـم چموشـی، واکسـن پذیر شـده اسـت. 
کشـورهایی هـم کـه از واکسـن های مـورد تاییـد اسـتفاده 
کردنـد و ۶۰، ۷۰ درصـد جمعیت شـان را واکسـینه کردند، 
توانسـته اند زنجیـره را قطع کرده و کسـانی کـه کمتر زدند، 

جلـوی ابتـالی بیشـتر را گرفته اند.
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت واکســن های 
ــر بیشــتر و  ــه تاثی ــد ک ــازار بیای ــه ب ــده ب ــدی در آین جدی
قیمــت مناســب تر داشــته باشــند، یــادآور شــد: هم اکنــون 
میــزان تولیــد و تقاضــا متناســب نیســت. تولیــد میلیونــی 
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــاردی. واکســن ب اســت و تقاضــا میلی
ــبتاً  ــتند نس ــه توانس ــورهایی ک ــدارد. کش ــود ن ــا وج دنی
ــر از انگشــتان دو  ــد اندازه شــان کمت ــتفاده کنن خــوب اس
دســت اســت و پنــج، شــش کشــور بیشــتر نیســتند. اکثــر 

ــد. ــردم را واکســینه کردن ــط بخشــی از م کشــورها فق
رییس جمهـوری بـا تاکید بر اینکه در کشـور ما شـرایط 
بـه گونـه ای نیسـت که واکسـن بـرای همه بـه انـدازه کافی 
و اختیـار باشـد، بیان کرد: اگـر امروز بـرای ۶۰ میلیون نفر، 
۱۲۰ میلیـون دوز در اختیـار داشـتیم، شـرایط بهتـر بـود و 
روزانـه می توانسـتیم ۴۰۰، ۵۰۰ هزار نفر را واکسـینه کنیم 
و زنجیـره قطـع شـود امـا تعداد واکسـن محدود اسـت و به 
همیـن خاطـر مجبـور شـدیم بـه سـراغ افـرادی برویـم که 

بیشـتر در خطر هستند.
روحانـی افزود: اینکه در فضای مجازی می نویسـند برای 
افـرادی کـه عمرشـان رو بـه پایـان اسـت، واکسـن می زنید 
و بـه جوانـان واکسـن نمی زنیـد، اشـتباه اسـت. مـا بایـد به 
کسـی که بیشـتر در خطر اسـت، کسـانی که سن شـان باال 

اسـت و بیمـاری زمینـه ای دارند، در اولویت هسـتند.
ملـی  اسـاس سـند  بـر  اگـر  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
واکسیناسـیون عمـل کنیـم، میزان مـرگ و میر بـه صورت 
چشـم گیر کاهـش می یابد، گفـت: اگر به گروه هـای پرخطر 
تـا مـرداد مـاه یعنـی پایـان دولـت واکسـن زده شـود، کار 
بزرگـی کردیـم و مـرگ و میـر بـه صـورت محسـوس افت 
می کنـد. بـرای سـایر افـراد هـم باید واکسـن هـم بخریم و 
هـم در داخـل تولیـد کنیـم. همـه تـوان مـا ایـن اسـت که 
ایـن زنجیـره هرچـه زودتـر قطع شـود و مردم از مشـکالت 

شـوند. خالص 
رییـس جمهوری گفـت: مرحله اول هـدف ما جلوگیری 
از مـرگ و میـر و هدف دوم ما در مرحلـه دوم، قطع زنجیره 
اسـت. بـرای مـرگ و میـر ایـن ۱۳- ۱۴ میلیـون را بایـد 
واکسـینه کنیـم و بـرای قطـع زنجیـره بایـد کار بزرگ تری 
انجـام بدهیـم. بایـد کشـور مـا یـک جمعیتـی حـدود ۷۰ 
درصـد افرادی کـه برای واکسیناسـیون هدف هسـتند باید 
واکسـن بگیرنـد تـا زنجیره قطع شـود و ما داریم ایـن کار را 

انجـام می دهیـم و پیـش می رویـم.
روحانـی افـزود: امـروز در نمودارهـا مشـاهده کردیم که 
شـرایط کشـور، بهتـر شـده و سـه شهرسـتان قرمـز باقـی 
مانـده اسـت و مـن در اینجـا می خواهـم از همـه مردمـی 
کـه همـکاری کردنـد و از کادر درمانـی که اینقـدر تالش و 

فـداکاری کردنـد، قدردانـی کنـم.
وی ادامـه داد: یـک نکتـه را هـم می خواهـم در اینجـا 
تذکـر بدهـم، مـردم عزیز ما بداننـد در توزیع واکسـن، همه 
تـالش و دقـت الزم انجـام می گیـرد، مشـخص اسـت که ما 

چـه تعـداد واکسـن وارد کرده ایـم االن در اینجـا بـرای مـا 
آوردنـد و مـا در فضـای مجـازی و سـالمت الکترونیـک بـه 
خوبـی دیدیـم و همـان لحظـه مشـخص اسـت کـه در این 

چنـد دقیقـه چند نفـر از واکسـن اسـتفاده کردند.
رییس جمهور خاطرنشـان کرد: سـه میلیون واکسـن در 
اختیـار اسـت و ۲ میلیون واکسـن هم تاکنون تزریق شـده 
اسـت البتـه همینطـور واکسـن در روزهای آینده به دسـت 

مـا می رسـد و ایـن کار را ادامـه می دهیم.
روحانـی گفـت: تاکنـون افـراد ۸۰ سـال به باال واکسـن 
گرفته انـد و یـا می گیرنـد. ۷۵ سـال بـه بـاال هم ایـن هفته 
واکسـن خواهنـد گرفـت و تـا پایـان هفتـه و اوایـل هفتـه 
آینـده، از ۷۰ سـاله ها شـروع می شـود و همیـن طـور جلـو 

می رویـم.
وی اضافـه کـرد: مـن ایـن نکتـه را هـم بـه شـوخی یـا 
جـدی بـه مـردم بگویـم کـه، فکـر می کننـد واکسـن کـه 
آمـده، اول مـا واکسـن زده ایـم. بـه خدمت مردم بـا صداقت 
ایـن را بگویـم کـه من هم که رییس جمهور کشـور هسـتم 
تاکنون واکسـن نزده ام برای اینکه نوبت من نرسـیده اسـت. 
مـا ماننـد مردم یعنی همـان روزی که افراد ۷۰ سـال به باال 
واکسـن تزریـق کننـد، افرادی که از مسـئوالن ما ۷۰ سـال 
به باال هسـتند، اسـتفاده خواهند کرد و وقتی که ۶۵ سـال 

برسـد، آنهـا اسـتفاده خواهند کرد.
روحانـی یـادآور شـد: مـن سـراغ نـدارم هیـچ مسـئول 
سـطح باالیـی در ایـن کشـور کـه در غیـر چارچـوب سـند 
واکسیناسـیون از واکسـن اسـتفاده کرده باشـد و یا بخواهد 
از مـن سـوال  اسـتفاده کنـد. گاهـی بـه مـن می رسـند 
باورشـان  نـزده ام،  واکسـن  می گویـم  مـن  و  می کننـد، 
نمی شـود و می خندنـد کـه یعنـی مقصود شـما ایـن هفته 
اسـت. همـه مسـئوالن و مقامـات مـا بـه همیـن صـورت 

. هستند
مـا  بداننـد  را  ایـن  مـا  یـادآور شـد: مـردم عزیـز  وی 
نمی خواهیـم در ایـن زمینـه ولـو اینکـه بحـث سـالمت یـا 
اینکـه اگر سـالمت مسـئولی به خطـر بیفتد آثـارش از نظر 
سیاسـی و اجتماعـی زیاد باشـد امـا در عین حـال کاماًل در 
چارچـوب مقـررات، همـه مقـررات را مراعـات کرده انـد و بر 

آن مبنـا هـم عمـل می شـود.
رییـس جمهور گفت: ما بـرای انتخابات همـه تالش مان 
را انجـام خواهیـم داد کـه ایـن انتخابـات بـه خوبـی و بـه 
سـالمت، البتـه این بار به معنای سـالمت جان مـردم وگرنه 

انتخابات که سـالم هسـت، انجام شـود.
روحانـی افـزود: برای روز انتخابات پیش بینـی الزم انجام 
گرفتـه کـه مردم بتوانند بـه خوبی و راحتی و بـا تایید همه 
پروتکل هـا انتخابـات را انجـام بدهنـد. بـرای دوره تبلیغـات 
هـم قـرارگاه مـا ایـن هفتـه همـه پیش بینی هـا را انجـام 

می دهـد و هفتـه آینـده تصویـب می کنیم.
کـه  اسـت  ایـن  مـا  تقاضـای  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
حتی االمـکان اجتماعـات نباشـد، اگـر اجتماعـی هسـت در 
فضـای بـاز باشـد، حتمـاً چارچوب هـای پروتکلـی را دقیقـاً 
مراعـات کننـد و حتی االمـکان از فضـای مجـازی و تـا حـد 

ممکـن اسـت از صـدای صداوسـیما اسـتفاده شـود.
رییـس جمهـوری اظهـار کـرد: مـردم از برنامـه نامزدها 
کامـاًل مطلع شـوند، البتـه این موضوع را کـه عنوان می کنم 
بیشـتر بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت و بقیـه 
انتخابـات ماننـد انتخابات شـورای شـهر و میـان دوره ای هم 
مـردم بایـد مطلـع شـوند و عمدتـاً از فضـای صداوسـیما و 
فضای مجازی اسـتفاده شـود که بتوانیم انتخابات را پرشـور 

و بانشـاط و بـا سـالمت کامل مـردم انجـام دهیم.
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عده ای اداره کشور را از مسیر حکمت و عقل خارج کردند
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه عده ای اداره 
کشور را از مسیر حکمت و عقل خارج کردند، گفت: اداره کشور 

نباید در دست افراطیون و سازشکاران باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی الریجانی صبح)شنبه( پس 
از ثبت نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در 
نشست خبری با خبرنگاران، گفت: سوال مهم این است که 
مسئله اصلی در کشور چیست؟ پیش از آنکه به پاسخ این سوال 
بپردازم، باید عرض کنم به دلیل پیچیدگی موضوع و چند بعدی 
بودن آن ساده لوحی است که فکر شود،  با چند اقدام نمایشی 
و پوپولیستی مسئله قابل حل است و یا کلید جادویی برای آن 
وجود دارد و یا اینکه با سوپرمن بازی و دار و درفش می توان به 

راه حلی رسید.
وی بیان کرد:  سعدی شیرازی می گوید سه چیز پایدار نماند؛ 
مال بی تجارت، علم بی بحث و ملک بی سیاست. ملت سربلند 
ایران! امام خمینی)ره( یک حکیم بود و رهبران صدرانقالب 
اسالمی با عقالنیت پایه های انقالب اسالمی را سامان دادند. پس 

چرا امروز وضع چنین است؟

  عده ای اداره کشور را از مسير حکمت و عقل خارج 
کرده اند

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: علت این 
است که عده ای اداره کشور را از مسیر حکمت و عقل خارج کرده 
اند و با سوار شدن بر موج احساسات و با پناه بردن به مسیرهای 
انحرافی و یا فراموشی از آرمانهای امام هزینه های گزافی را برای 
زندگی مردم ایجاد کرده اند و با صدای بلند، همبستگی ملت را 
مخدوش کرده اند و به تعبیر شهید مطهری فرصت طلبان آنقدر 

تند و افراطی شعار می دهند تا انقالبیون را کنار بزنند.
الریجانی گفت: به نظر من تعبیر علم بی بحث که سعدی 
گفت، در عدم گفتگوی داخلی و تبدیل شدن اختالفات به 
دشمنی ها ظهور پیدا کرده است. عده ای فقط به دنبال تجزیه 
مردم هستند و این نهایت بی هنری است و هنر آن است که گام 
ها در راستای وحدت بیشتر و تحمل و مدارا در جهت ایجاد اراده 

قوی تر در بعد ملی برای حل مسائل کشور باشد.
وی ادامه داد: لذا یک مسئله مهم ایجاد وفاق، وحدت و 
همبستگی ملی در کشور است که در نبود آن توسعه فراهم نمی 

شود و ثبات و آرامش برای زندگی مردم ایجاد نمی شود.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: موضوع دیگر 
حل مسائل پیچیده بین المللی و منطقه ای است که طوالنی 
شدن آن به زندگی مردم لطمه می زند. هدف اصلی سیاست 
باید تسهیل روابط خارجی در جهت توسعه  خارجی کشور 
اقتصادی کشور باشد. الریجانی متذکر شد: تجربه کشورهایی 
که در ۲۰ سال اخیر جهش اقتصادی داشتند، نشان می داد 
که سیاست خارجی و اقتصاد آنها یک هدف را دنبال کردند و 
سیاست خارجی در خدمت توسعه کشور بوده است. لذا کامال 
روشن عرض می کنم که جهش تولید و پرش اقتصاد داخلی 
نیازمند باثبات سازی و تعادل در صحنه بین المللی است نه اینکه 
هر روز با اقدامی، مسئله جدید ایجاد شود که هزینه آن را مردم 

در زندگی خود دهند.

  اداره کشور نباید در دست افراطيون و سازشکاران 
قرار گيرد

از صفت ملک بی سیاست،  برای گذر  وی تصریح کرد: 
اداره کشور نباید در دست افراطیون و سازشکاران قرار گیرد. 
ملت به افرادی رأی می دهند که همین نوع مشکالت نظیر 
مسائل پیچیده بین المللی را حل کنند نه آنکه درباره آن روضه 
خوانی سیاسی کنند و نه اینکه با طرح مسائل فرعی و افزایش 
مشکالت ملت نردبانی برای هوس های سیاسی پوپولیستی 

خود تدارک کنند.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری افزود: ضمنا صحنه بین 

المللی با شعارهای تند غریزی آرام نمی گیرد و هنر مدیریت 
صحنه بین المللی و انقالبی عمل کردن در این مقطع آن است 
که وجوه بلوکه شده ملت ایران را از دست کشورها در بیاوریم نه 
آنکه عده ای در داخل شعار دهند و ما نفت را با زحمت بفروشیم 
اما پول آن در حساب های خارجی بلوکه شود. چه نفعی برای 

ملت ما دارد و چه تاثیری در زندگی آنان می گذارد؟  

  حل مسائل پيچيده بين المللی نيازمند افراد کاربلد 
است

الریجانی گفت: حکمرانی مطلوب در گرو شعار کمتر و 
عقالنیت اثربخش و قدرت اجرایی قوی است. با بی ارادگی در 
حل مشکالت کشور و توهمات نابجا نمی توان آرامش مورد نیاز 
برای توسعه اقتصادی کشور را در صحنه بین المللی تدارک دید. 
حل مسائل پیچیده بین المللی نیازمند افراد کاربلد است که بدون 
دستپاچگی و تعلل، زمام امور دیپلماتیک را از دست بداندیشان 

خارج کنند.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: به نظر بنده 
همانگونه که رهبر معظم انقالب در سال های اخیر نامگذاری 
کردند، کشور ما نیاز دارد که حداقل دو دهه اولویت اصلی خود را 
پیشرفت اقتصادی و منافع ملی قرار دهد و بقیه شئون کشور در 
خدمت آن قرار گیرد نه اینکه ۱۰ هدف موازی تعریف کنیم و هر 

کدام از اینها کشور را به سمتی بکشانند.
الریجانی ادامه داد: شهید مطهری که به تعبیر رهبر انقالب 
ایدئولوگ نظام محسوب می شود، می گوید که ممکن است 
حکومتی اهدافی بسیار عالی را در نظر داشته باشد اما اگر از یک 
اقتصاد سالم یعنی اقتصاد ثروت زا برخوردار نباشد، به هیچ یک از 
آن اهداف متعالی نخواهد رسید. استقالل اقتصادی کشور یکی 
از اهداف قانون اساسی است و با تکیه بر بنیه تولید داخلی و 

همراهی بین المللی در جهت توسعه صادرات محقق می شود.
وی بیان کرد: در این راه باید روحیه سیاست زدگی را در 
عرصه های مختلف توسعه اقتصادی بزداییم. توسعه اقتصادی با 
محوریت عدالت هم تئوری خاص دارد و هم ملزوماتی که یکی 
از آنها عدم دخالت دولت و سیاست زدگی در این قلمروها است.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: امروز حتی در 
حوزه ورزش، سیاست مداران لباس مدیریت آن را بر تن می کنند 
تا چه برسد به بنگاهداری هایی که مانع از رقابت مردم در اقتصاد 
می شوند. این دخالت های بنگاه های حکومتی همان شرایطی را 
به وجود می آورد که سعدی شیرازی آن را مال بی تجارت خواند.

  اقتصاد، پادگان و دادگاه نيست که با تشر و دستور 
اداره شود

الریجانی افزود: اگر پیشرفِت اقتصادی محور است، یعنی 
تحقیقات دانشگاهی، فرهنگ، سیاست داخلی، سیاست خارجی 
و همه این موارد باید در جهت تحقق آن باشد. تجارت، نظامات 
پایدار می خواهد و حوزه اقتصاد نه پادگان است و نه دادگاه که 
با تشر و دستور اداره شود. سیاست روشن، ثبات در قواعد می 
خواهد و فعل و انفعاالت طبیعی خود را می طلبد و با اقدامات 
نمایشی، مسائل کشاورزان، صنعتگران، بازنشستگان، کارگران و 

بیکاران حل نمی شود.
حل مشکالت کشور با هوس های پوپولیستی حل نمی شود

وی اظهار داشت: هر کسی وعده بهشت در شرایط پیچیده 
کشور داده است، خالف می گوید. اول باید آتش جهنم اختالف، 
لجبازی، افراطی گری و کارنابلدی را خاموش کرد. حل مشکالت 
کشور با نردبان سازی محرومیت ملت و هوس های پوپولیستی 
حل نمی شود بلکه ایراِن امروز برای تحقق پیشرفت اقتصادی 
شتابان و مردمی به همبستگی ملی در داخل، تعامل هوشمندانه 
با غرب و همکاری سازنده و پویا با شرق و هماهنگی برادرانه با 

همسایگان نیازمند است.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: این امر نیاز به علم، 

دانش و تجربه دارد و باید سرنوشت ملت و آرامش زندگی مردم 
به افراد کاربلد و جوانان با انگیزه سپرده شود. امام علی )ع( فرمود: 
تدبیر نیکو سرمایه اندک را بالندگی می بخشد و مدیریت نادرست 

سرمایه هنگفت را بر باد می دهد.
الریجانی تصریح کرد: زمانی جهان زیر آهنگ و فرهنگ ما 
قرار می گیرد که اقتصادی پویا و زندگی قابل پیش بینی برای 
مردم فراهم شود. بنده به کسانی که فکر می کنند با شعار مسائل 
اقتصادی مردم حل می شود، عرض می کنم به جای متخصص 
بازی در دور زدن تحریم ها، قدری از وقت خود را صرف فراهم 
کردن شرایط آرام برای زندگی مردم کنید تا بتوانند برای زندگی 

خود و فرزندان شان برنامه ریزی کنند.
با  برای حل مسائل سخت کشور  باید  اظهار داشت:  وی 
شجاعت و از خود گذشتگی و ریسک در آبرو، گام در میدان 
بگذاریم. بیا تا جهان را به بد نسپریم به کوشش همه دست نیکی 
بریم. صهیونیست ها و تروریست ها، بداندیشان امروز هستند و 
به روح شهدای فلسطین و افغان درود می فرستیم و یاد دوست 
مجاهد، سید شهدا و مدافع حرم حاج قاسم عزیز را گرامی می 

داریم.
سوالی  به  پاسخ  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  داوطلب 
مبنی بر اینکه چه شد که تصمیم به حضور در انتخابات ریاست 
جمهوری گرفتید و آیا فکر می کنید اصالح طلبان و اصولگرایان از 
شما حمایت می کنند یا خیر؟ گفت: بنده با کسی رایزنی نداشته 
ام و آنچه بنده را در این روزهای اخیر مصمم کرد که در انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام کنم، این بود که احساس کردم شرایط 
ایران به نحوی است که کسانی که در این مسیر قرار دارند، نمی 

توانند مشکل اصلی اقتصادی کشور را سامان دهند.
الریجانی افزود: بنابراین بعد از صحبتی که روز سه شنبه 
رهبری معظم انقالب فرمودند که کسانی که فکر می کنند مسائل 
کشور و مشکالت پیچیده را بین خودشان و خدا می توانند حل 
کنند، پا به این عرصه بگذارند، بنده هم تصمیم گرفتم به صحنه 

انتخابات وارد شوم.

  راه سوم برای اداره کشور در نظر گرفته ام
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود شما 
از طرف دولت قصد دارید در انتخابات حضور پیدا کنید و در 
صورتی که در انتخابات پیروز شوید، بیشتر وزرای کنونی در 
سمت خودشان می مانند، گفت: این مسائل خطای تخریبی 

است که شروع کرده اند و چنین بداخالقی هایی وجود دارد.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: شما پس از 
انقالب مالحظه کرده اید و بگویید کدام یک از دولت ها مشابه 
هم بودند؟ آیا دولت هاشمی رفسنجانی مشابه دولت خاتمی بود؟ 
یا اینکه دولت روحانی مشابه دولت هاشمی رفسنجانی بود؟ کدام 

یک از این دولت ها مشابه هم بوده اند؟
الریجانی با بیان اینکه هر کسی برای خودش ایده هایی دارد، 

تصریح کرد: بنده راه سومی را برای اداره کشور در نظر دارم.

  مستقل در صحنه انتخابات حاضر شده ام
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه آیت 
اهلل رئیسی نامزد اصلی جریان اصولگرایی است و شما هم به بدنه 
اصولگرایی تعلق خاطر دارید، آیا رایزنی خاصی را با این جریان 
سیاسی به خصوص جامعه روحانیت مبارز داشته اید، گفت: بنده 
به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده ام و رایزنی خاصی 

هم نداشته ام و در روزهای اخیر به این تصمیم رسیدم.
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری افزود: قبال گفته بودم نمی 
خواهم در انتخابات شرکت کنم و واقعا هم به دنبال حضور در 
انتخابات نبودم اما طی دو سه هفته اخیر به این نتیجه رسیدم 
و رایزنی خاصی نداشتم و صرفا با برخی از آقایان مراجع تقلید 

تماس داشتم.
زهرا عليدادی



شنبه 1 خرداد ماه  1400    شماره  237 18 هفتهانهم

Weekly Title one  no 237   Saturday  22 May 2021 

گزارش ...

چالشهای اقتصاد مخابرات در سال ۱۴۰۰ 
یــک کارشــناس حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
ــی ارتباطــات، دالیلــی را  ــه مناســبت روز جهان یادداشــتی ب
برشــمرد کــه اگــر شــرکتهای مخابراتــی کشــور بــدون اعالم 
ورشکســتگی ســال ۱۴۰۰ را پشــت ســر بگذارنــد، داســتان 
ــن  ــه بی ــای اتحادی ــر اعض ــرای دیگ ــد ب ــان را بای موفقیتش

المللــی مخابــرات روایــت کننــد.

ــان  ــاس پورخصالی ــزارش ایســنا، در یادداشــت عب ــه گ ب
آمــده اســت: پیــام دبیــر کل اتحادیــه بیــن المللــی مخابرات، 
ــرات و جامعــه اطالعــات در  ــه مناســبت روز جهانــی مخاب ب
ســال ۲۰۲۱، مثــل ســالهای اخیــر بشــارت دهنــده رســالت 
فنــاوری هــای اطالعــات و ارتباطــات در امــر خطیــر تحــول 
)یــا بــه بیــان مــن( ترادیســی دیجیتالــی جوامــع انســانی از 
اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد دیجیتالــی در جامعــه اطالعــات 
اســت. تنهــا تفــاوت پیــام امســال دبیــر کل اتحادیــه بیــن 
المللــی مخابــرات نســبت بــه پیامهــای ســالیان پیــش ایــن 
اســت کــه پیــام امســال ایشــان از فنــاوری هــای اطالعــات و 
ارتباطــات بــه عنــوان مدافــع جامعــه انســانی در برابــر کووید 

۱۹ یــاد مــی کنــد.
ــرات،  ــی مخاب ــه بیــن الملل ــر کل اتحادی ــده دبی ــه عقی ب
ــت  ــرد موفقی ــده از کارک ــت ش ــتانهای روای ــیاری از داس بس
آمیــز فنــاوری هــای اطالعــات و ارتباطــات در برابــر کوویــد 
۱۹، هــم گویــای اهمیــت حیاتــی فنــاوری هــای اطالعــات و 
ارتباطــات هســتند و هــم ناهمگونــی و نابرابری هــای عمیــق 
توســعه جامعــه اطالعــات و دولــت دیجیتالی را در میــان و در 

درون برخــی از کشــورها بــر مــال مــی کننــد.
ــرات  ــی مخاب ــن الملل ــه بی ــر کل اتحادی ــن رو، دبی از ای
مایــل اســت در ایــن ســال سرنوشــت ســاز )۲۰۲۱(، اعضــای 
ــی ارتباطــات  ــرات را در روز جهان ــی مخاب ــه بین الملل اتحادی
و جامعــه اطالعــات بســیج و متحــد کنــد تــا بــرای تحقــق 
ترادیســی دیجیتالــی در هــر زمینــه از کســب و کار و در تمام 
بخــش هــای زندگــی بیشــتر و بهتــر از پیــش بکوشــند. بــه 
قــول وی ایــن روز فرصتــی بــرای تقویــت راهبردهــای ملــی 
ــمندانه و  ــای هوش ــت ه ــرای سیاس ــعه، اج ــه توس در زمین
اقدامــات مؤثــر بــرای تشــویق ســرمایه گــذاری در فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات و کســب مهــارت هــای دیجیتالــی و 
ارتقــای خدمــات اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات با اســتفاده 
ــا نســل  ــد ماننــد "هومــص" )AI( ی از فنــاوری هایــی جدی
پنجــم ارتباطــات رادیویــی )۵G( بــه طــوری کــه ترادیســی 
دیجیتالــی شــتابنده ای کــه شــاهد آن هســتیم، هیــچ کــس 
را فرامــوش نکنــد، فــردی را در "برون خــط" و در حالــت 

ــارج  ــت »خ ــدی را در وضعی ــذارد و اح ــال نگ Offline غ
 Not controlled by or”( از کنتــرل« و نامتصــل یــا
 directly connected to a computer or the

ــد. ــا نکن internet”( ره
پایانبخــش پیــام دبیــر کل اتحادیــه بین المللــی مخابرات 
ایــن درخواســت اســت کــه اعضــای اتحادیــه بیــن المللــی 

مخابــرات بکوشــند، روایــت هــای کتبــی داســتان موفقیــت 
خــود در عرصــه توســعه فــاوا بــه عــالوه چالشــهای موجــود 
یــا رفــع شــده و درســهای آموختــه شــده در فراینــد توســعه 
فاوتحقــق اقتصــاد دیجیتالــی را بــه دبیرخانــه اتحادیــه بیــن 

المللــی مخابــرات منعکــس کننــد.
ایــران در اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات دارای دو نــوع 
عضویــت اســت: یکــی، عضویــت دولتــی کــه وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات آن را نمایندگــی مــی کنــد و دیگــری، 
عضویــت بخشــی کــه از میــان ده ها شــرکت فعــال در بخش 
مخابــرات و ارتباطــات کشــور، تنهــا شــرکت مخابــرات ایــران 
اســت کــه Sector Member یــا عضو بخشــی ایــران در 
اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات اســت. لــذا بــر عهده ایــن دو 
عضــو اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات اســت که درخواســت 
دبیــر کل اتحادیــه بیــن المللی مخابــرات را اجابت و داســتان 
هایــی از موفقیــت هــا و چالــش هــای پیــش روی توســعه 

اقتصــاد دیجیتالــی در کشــور را صادقانــه روایــت کننــد.
اکنــون مــی تــوان پرســید: آیــا بخــش دولتــی و بخــش 
خصوصــی مخابــرات و ارتباطــات در ایــران، در جشــن ۱۷ مه، 
ــال ۱۴۰۰  ــات در س ــه اطالع ــرات و جامع ــی مخاب روز جهان
خورشــیدی مــی توانــد از موفقیــت هــای خــود در ســرعت 
ــن  ــی در ای ــی دیجیتال ــای ترادیس ــروژه ه ــه پ ــیدن ب بخش
زمانــه دشــوار، داســتانی صادقانــه روایــت کنــد؟ بــه عقیــده 
نگارنــده، داســتان چالــش هــای مــا بــه قــدری تلــخ هســتند 
ــاد  ــه ی ــم. ب ــم توانســت روایتشــان کنی ــی نخواهی ــه حت ک
بیاوریــم کــه نــوروز ۱۴۰۰ بــا شــکایت رهبــری از ولنــگاری 
ــاره  ــا پیــام ایشــان درب در فضــای ســایبری شــروع شــد و ب
ضــرورت پشــتیانی و مانــع زدایــی از تولیدگران کاالهــا و ارائه 
کننــدگان خدمــات اساســی کشــور! روایت داســتان موفقیت 
هــای احتمالــی مــان را )اگــر موفــق شــدیم( بایــد بــه بعــداز 

مانــع زدایــی هــا موکــول کنیــم!

    سالی که نکو ست از بهارش پيدا ست!
درســت اســت کــه نبایــد انــرژی منفــی در بدنــه جامعــه 
تزریــق کــرد! امــا، از موفقیــت هــای محقق نشــده هــم نباید 

ــی  ــه دروغگوی ــت، همیش ــد: موفقی ــی گوین ــارت داد. م بش
 Success has always been( ــت ــوده اس ــزرگ ب ب
the greatest liar( پــس بگــذار امســال کــه ســال 
تولیــد، پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا اســت، شــمه ای 
از شکســت هــا و چالــش هــای تجربــه شــده در بخــش فــاوا 
بگوییــم؛ تــا مشــکالت فراهــم آوران شــبکه هــای مخابراتی و 
ارتباطــی کــه ســهمی بــه ســزا در افزایــش تولید، پشــتیبانی 
هــا و مانــع زدایــی هــا از دیگــر بخــش هــا بــر عهــده دارنــد، 

نیــز مطــرح و ان شــاءاهلل رفــع شــوند.
ــی کشــور،  ــای مخابرات ــر شــرکت ه ــر اگ ــل زی ــه دالی ب
ســال ۱۴۰۰ را پشــت ســر بگذارند بدون آن که ورشکســتگی 
خــود را اعــالم کننــد، داســتان هایــی از موفقیت را بایــد برای 
دیگــر اعضــای اتحادیــه بیــن المللــی مخابــرات روایــت کنند:

- نخسـت، بـه دلیل تصویب قانـون بودجـه ۱۴۰۰! قانونی 
کـه تبصـره ۶  آن در بنـد "ی"، جـزء )۲( صراحـت دارد کـه: 
از درآمـد شـرکت های بخش خصوصی مخابـرات و ارتباطات 
بایـد ۱۰ درصـد بیشـتر از پیـش برداشـت کـرد، تا بـا نظارت 
و مدیریـت دبیـر شـورای عالـی فضای مجـازی برای توسـعه 
زیرسـاختهای همـان اپراتـور در شـبکه ملی اطالعـات هزینه 
شـود )!!( و قسـمتی از آن نیـز خـرج نهادی نظارتـی در حوزه 
تولیـد محتوا در مجموعـه فرادولتی و فراقوه ای سـازمان صدا 

وسیما شـود )!!(.
ــی اقلیمــی نیــز ســال ۱۴۰۰ ســالی  - از منظــر دگرگون
چالــش انگیــز بــرای اُپراتورهــای مخابراتــی و ارتباطــی 
اســت: از اخبــار یکــی دو ماهــه اخیــر چنیــن بــر مــی آیــد 
کــه شــرکتهای مخابراتــی و ارتباطــی بــه دلیــل مخاطــرات 
خشک ســالی، بــاال رفتــن دمــای ســالن هــای تجهیــزات فنی 
و احتمــال قطــع شــدن مکرر شــبکه بــرق رســانی، بخصوص 
بــه دلیــل کارکــرد نامناســب نیــروگاه هــای بــرق آبــی، بایــد 
در طــرح تأمیــن بــرق اضطــراری بــرای ســالن های دســتگاه 
و پایــگاه داده هــای خــود تجدیــد نظــر اساســی و ســرمایه 
گــذاری مجــدد کننــد. بــرای مثــال از هــم اکنــون، مدیــران 
شــرکت هــای فــاوا بــه خریــدن ســامانه هــای UPS روی 
ــرق متصــل  ــه شــبکه ب ــد؛ دســتگاهی کــه مــدام ب آورده ان
اســت و در لحظــه قطــع بــرق رســانی از ســوی وزارت نیــرو، 
بــرق تجهیــزات مخابراتــی و ارتباطــی را بــه صــورت خــودکار 

و قطــع نشــدنی تــا یکــی- دو ســاعت، تأمیــن مــی کننــد.
- بــه دلیــل افزایــش روزافــزون پدیــده واندالیســم علیــه 
تجهیــزات Outdoor کــه بیــرون از مراکــز مخابراتــی نصب 
مــی شــوند، امســال نیــز همچــون ســالیان پیــش، خســاراتی 
معتنابــه و اغلــب جبــران ناپذیــر بــه شــرکت هــای مخابراتی 
در سراســر کشــور وارد مــی شــوند. اگــر در ســالهای گذشــته 
ــه  ــوم ب ــترک )موس ــط مش ــعاب خ ــای انش ــن ه ــه کابی ب
"کافــو"( خســاراتی وارد مــی شــد، کابــل هــای مســی دزیده 
ــر  ــی هشــداردهنده مســیر فیب ــات آهن ــی شــدند و قطع م
نــوری بــه ســرقت مــی رفتنــد، ولــی اکنــون مدتــی اســت 
کــه خــود فیبــر نــوری کشــیده شــده در جــاده هــای کشــور 
نیــز بــه منظــور فــروش روکــش گــران قیمــت آن در بــازار 

ســیاه بــه ســرقت مــی رونــد.
ــازه رســانه ای شــده  - گرفتــاری دیگــری کــه امســال ت
ــای  ــرکت ه ــان ش ــه می ــه مناقش ــت ب ــوط اس ــت، مرب اس
 )FCP( فراهــم آور خدمــات دسترســی ثابــت بــه اینترنــت
و شــرکت مخابــرات ایــران کــه انحصــار خصــوط مشــترکان 
کشــور را در اختیــار دارد. شــرکت مخابــرات ایــران بایــد برای 
رونــق کســب و کارهــای رقبــای خــود در حــوزه فراهــم آوری 
خدمــات دسترســی ثابــت بــه اینترنــت، کارهــای مربــوط بــه 
"رانــژه" یــا ســیم کشــی رفــت و برگشــت از ســالن انشــعاب 
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جزئیات تجارت ایران با ۵+۱ قبل و بعد از خروج آمریکا از برجام
طبــق اعــالم گمــرک ایــران، در ســال گذشــته بیــش از 
۳۸.۶ میلیــون تــن کاال بــه ارزش ۲۴ میلیــارد دالر بیــن ایران 

و کشــورهای ۱+۵ رد و بــدل شــد.
بــه گــزارش ایســنا، ســید روح اهلل لطیفــی - ســخنگوی 
ــران و  ــران - طــی گزارشــی جزئیــات تجــارت ای گمــرک ای

ــرد. ــریح ک ــال ۱۳۹۹ را تش ۱+۵ در س

بـر اسـاس این گزارش، تجـارت بین ایـران و ۱+۵ به بیش 
از ۳۸.۶ میلیـون تـن کاال بـه ارزش ۲۴ میلیارد دالر می رسـد 
کـه سـهم صادرات ۲۸میلیون تن و بـه ارزش ۹میلیارد و ۸۳۶ 
میلیـون دالر و واردات از ایـن کشـورها ۱۰ میلیـون و ۵۴۵ 
هـزار تـن بـه ارزش ۱۴ میلیـارد و ۱۶۱ میلیـون و ۷۵۵ هـزار 
دالر بـوده اسـت که نسـبت به سـال ۱۳۹۶ کاهـش ۱۴ و ۱۹ 

درصـدی را در وزن و ارزش کل تجـارت دارد.
ایـران  بـا صـادرات  ۲۶ میلیـون و ۹۵۶ هـزار و ۱۲۳ تـن 
کاال بـه ارزش ۹ میلیـارد و ۷۷ هـزار و ۱۲۳ هـزار و ۲۳۴ دالر  
به کشـور چیـن، ۹۶ درصـد وزن و ۹۲ درصـد ارزش صادرات 

کاالهـای ایرانـی بـه ۱+۵ را به خـود اختصاص داده اسـت.

    اوضاع قبل از خروج امریکا از برجام
آنطــور کــه ســخنگوی گمــرک ایــران اعــالم کــرده اســت 
در ســال مــا قبــل خــروج آمریــکا از برجــام، نیــز چیــن بــا 
خریــد ۳۵ میلیــون و ۱۳۱هــزار و ۳۴۰تــن کاال از ایــران بــه 
ارزش ۹ میلیــارد و ۱۲ میلیــون و ۳۶۴هــزار و ۴۲۸ دالر اولین 
ــد  ــش از ۹۸ درص ــه بی ــت ک ــوده اس ــورمان ب ــریک کش ش
ــه  ــه ۱+۵ را ب وزن و ۹۱درصــد ارزش صــادرات کشــورمان ب
خــود اختصــاص داده بــود و ایــن تصــور کــه خــروج آمریــکا 
ــکا،  ــام موجــب شــده اســت ســهم کشــورهای آمری از برج
انگلیــس، فرانســه، روســیه و آلمــان از تجــارت کشــورمان بــه 
نفــع چیــن و روســیه تغییرکنــد بــر اســاس آمارهــا چنــدان 
درســت نیســت، بلکــه صــادرات کشــورمان بــه چین درســال 

گذشــته نســبت بــه ســال ۱۳۹۶ حــدود هشــت میلیــون تن  
کاهــش پیــدا کــرده ولــی از لحــاظ ارزش ۵۰ میلیــون دالر 

افزایــش داشــته اســت.

    صادرات ایران به سایر کشورهای برجام
همچنیــن روســیه بــا یــک میلیــون و ۵۱ هــزار و ۷۱ تــن 

بــه ارزش ۵۰۴ میلیــون و ۵۷۵ هــزار و ۶۲۴ دالر مقصــد 
ــا ســهم۳.۷ درصــدی وزن و ۵.۱  ــی ب ــای ایران ــدی کااله بع
ــوده  ــه ۱+۵ ب ــی ب ــای ایران ــادرات کااله ــدی ارزش ص درص
اســت کــه نســبت بــه ســال ۱۳۹۶ رشــد ۱۰۰ درصــدی در 

ــت. ــرده اس ــه ک ــدی در ارزش را تجرب وزن و ۷۲.۵ درص
ــه  ــز در ســال گذشــته ۲۹۱۱ ب ــه فرانســه نی صــادرات ب
ارزش هشــت میلیــون و ۷۶۱ هــزار و ۴۰۸ دالر، بــه انگلیــس 
۷۲۹۳ تــن بــه ارزش ۱۳میلیــون و ۲۸هــزار و ۲۷۷ دالر، بــه 
ــون و ۶۳  ــه ارزش ۲۳۳ میلی ــن ب ــزار و ۱۹۷ ت ــان ۳۹ ه آلم
ــه ایــن  ــوده اســت کــه صــادرات مــان ب هــزار و ۴۰۴ دالر ب
کشــورها نســبت بــه ســال ۱۳۹۶ بــه ترتیــب بــا کاهــش ۳۰ 
میلیــون دالری بــا فرانســه،۳۶ میلیــون دالری بــا انگلیــس، 

۱۲۷ میلیــون دالری بــا آلمــان همــراه بــوده اســت.
لطیفــی درخصــوص صــادرات بــه آمریــکا تصریــح کــرد: 
ــکا در ســال ۱۳۹۶ و پیــش از خــروج از برجــام ۳۵۵۴  آمری
ــزار و ۴۱۵ دالر   ــون و ۳۱۸ ه ــه ارزش ۱۳۲ میلی ــن کاال ب ت
ــود کــه در ســال گذشــته ایــن  از ایــران خریــداری کــرده ب
میــزان بــه ۶۶ تــن بــه ارزش ۱۳۶ هــزار و ۵۳۹ دالر رســید.

   واردات از 1+۵ چگونه است؟
ســخنگوی گمــرک در خصــوص واردات از ایــن کشــورها 
گفــت: در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۱۰ میلیــون و ۵۴۵ هــزار تن 
ــزار و  ــون و ۷۵۴ ه ــارد و ۱۶۱ میلی ــه ارزش ۱۴ میلی کاال ب
۸۶۱ دالر از ایــن شــش کشــور واردات داشــتیم کــه بــه دلیل 

هدفمنــد شــدن واردات و ســوق آن بــه کاالهــای اساســی و 
ــای لوکــس   ــت واردات کااله ــد و ممنوعی ــای تولی ــاده ه نه
ــا وجــود افزایــش ۱.۱میلیــون تنــی )رشــد ۱۲ درصــدی(  ب
ــه ســال ۱۳۹۶، شــاهد  واردات از کشــورهای ۱+۵ نســبت ب
کاهــش ۲۹ درصــدی ارزش واردات از ایــن کشــورها هســتیم.

ــه ارزش  ــن ب ــزار ت ــون و ۵۶۱ ه ــه میلی ــا س ــن ب چی
۹ میلیــارد و ۸۴۳ میلیــون دالر بــا ســهم ۳۳.۷درصــد، 
ــک  ــه ارزش ی ــن ب ــون و ۲۵۷ هــزار ت ــک میلی ــا ی آلمــان ب
ــا  میلیــارد ۸۵۱ میلیــون دالر و ســهم ۱۳درصــد، روســیه ب
ــارد و ۷۰  ــه ارزش یــک میلی ــن ب دو میلیــون و ۹۳۳هــزار ت
میلیــون دالر و ســهم ۷.۵درصــد و انگلیــس بــا دو میلیــون و 
۷۶۴ هــزار تــن بــه ارزش یــک میلیــارد و ۳۳ میلیــون دالر 
ــه  ــا ۱۲ هــزار و ۳۹۰ تــن ب و ســهم ۷.۳ درصــد و فرانســه ب
ارزش ۲۸۴میلیــون و ۲۸۲هــزار دالر و ســهم دو درصــد، بــه 
ترتیــب  شــرکای طــرف معاملــه کشــورمان بــرای واردات از  
ــه  ــن ب ــزار و ۹۴۵ ت ــا ۱۵ه ــکا ب ــا آمری ــد و نهایت در۱+۴بودن
ارزش ۷۹ میلیــون و ۹۱۸ هــزار دالر و ســهم نیــم درصــدی 

ــران را داشــته اســت. ــه ای کمتریــن میــزان صــادرات ب

   کاهش واردات در سال گذشته 
ســخنگوی گمــرک در خصــوص تغییــرات واردات ایــران 
ازکشــورهای ۱+۵ در ســال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ نیــز توضیــح داد: 
در ســال گذشــته نســبت به ۱۳۹۶ یــک میلیــون و ۲۴۷هزار 
و ۳۴۱ تــن بــه ارزش ســه میلیــارد و ۳۹۳میلیــون دالر کاالی 
کمتــر از چیــن خریــداری شــده و کاهشــی ۲۶ درصــدی در 

وزن و ارزش واردات داشــته اســت.
روســیه بــا فــروش یــک میلیــون و ۵۶۹ هــزار و ۲۵۴ تــن 
کاالی بیشــتر نســبت بــه ســال ۱۳۹۶، ۳۴۲ میلیــون و ۴۲۷ 
هــزار دالر رشــد در معاملــه داشــته اســت کــه جمعــا رشــد 
۱۱۵ درصــدی در وزن و ۴۷ درصــدی در ارزش صــادرات بــه 

ایــران داشــته اســت.
فرانســه کاهــش ۹۱ درصــدی در وزن و ۸۴ درصــدی 
درارزش فــروش کاالی خــود بــه ایــران در ســال ۱۳۹۹ 
نســبت به ۱۳۹۶ داشــته و انگلیــس نیز کاهــش ۱۰ درصدی 
در وزن و کاهــش هفــت درصــدی در ارزش فــروش کاالهــای 

خــود بــه ایــران داشــته اســت.
ــدی  ــی ۱۹ درص ــش وزن ــود افزای ــا وج ــز ب ــان نی آلم
صــادرات بــه ایــران، کاهــش ۴۰ درصــدی در ارزش فــروش 
کاالهایــش بــه ایــران را نســبت به ســال ۱۳۹۶ داشــته اســت 
)عــدم فــروش کاالهــای لوکــس، لــوازم خانگــی و خــودرو بــه 
دلیــل ممنوعیــت در  ایــران( و نهایتــا آمریــکا کــه از برجــام 
خــارج شــده، ۲۱.۵ هــزار تنــی کاال، ۹۰ میلیــون دالر کمتــر 
بــه ایــران کاال فروختــه اســت کــه ۵۷ درصــد در وزن و ۵۳ 
درصــد درارزش کاهــش معاملــه بــا ایــران در ســال گذشــته 

نســبت بــه ســال ۱۳۹۶ داشــته اســت.

خــط مشــترک بــه اتاقــک شــرکت هــای  FCP فراهــم آور 
خدمــات دسترســی ثابــت بــه اینترنــت  را انجــام دهــد، در 
حالــی کــه مخــارج ایــن کار و بــه ویــژه هزینــه ســیم رانــژه، 
ــه  ــه تعرف ــت ک ــا سالهاس ــده ام ــر ش ــد براب ــن و چن چندی
ــژه ِکشــی" همچنــان ثابــت  ــرای ایــن "ران تعییــن شــده ب
مانــده اســت. ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
نیــز از تجدیــد نظــر در احــکام قبلــی مربــوط بــه تعرفــه این 

خدمــات B۲B ســر بــاز مــی زنــد!
امــا امســال کــه ســال پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا 
از تولیدگــران و فرهــم آوران خدمــات اســت، دســتگاه هــای 

دولــت دوازدهــم بــه نظــر مــی رســد رغبتــی به حــل و فصل 
ــی و  ــع یاب ــی و مان مشــکالت درامــدی اپراتورهــای مخابرات
مانــع زدایــی از آن نداشــته باشــند؛ چــه رســد بــه دســتگاه 
هــا و دیــوان ســاالران دولــت ســیزدهم کــه تــا بیاینــد ســوار 
کار شــوند، زمســتان رســیده اســت و بــا چنــان حجمــی از 
موانــع مواجــه انــد کــه رفــع تنهــا تعــدادی از مهــم تریــن 
آنهــا تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ ممکــن و مقــدور مــی شــود. لذا 
بــا احتــرام بــه فعالیــت خســتگی ناپذیر همــۀ دســتگاه های 
ــاوای کشــور  ــدکاران بخــش ف ــاف و دســت ان ــی، اصن دولت
بایــد بــا اســتفاده از شــعار امســال )پشــتیبانی هــا و مانــع 

زدایــی هــا(، خــود مقــررات گــذاری را تجربــه و از ســازمان 
ــرد:  ــت ک ــی درخواس ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
اگــر نمــی توانیــد یــار شــاطر بــرای بخــش فــاوا باشــید، بــار 
خاطــر نباشــید! ریــش ســفیدی از قدیــم االیــام در اصناف و 
بازارهــای کشــور، روشــی جاافتــاده بــوده اســت. بــرای حــل 
و فصــل مناقشــات! حداقــل در مــورد اخیــر )هزینــه گــذاری 
رانــژه ِکشــی( ســریعاً راهگشــا باشــید! امــا اگــر قــادر به حل 
عاجــل معضــل نیســتید، اعتــراف کنید تا دســت انــدرکاران 
بخــش، خــود رأســاً راه حــل و فصــل مناقشــات میــان خــود 

را تجربــه کننــد.
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گزارش تحليلی ...

"روشن گری افکار عمومی" و "مردم داری" نماد توسعه فرهنگی است
نمادهـای توسـعه فرهنگـی و اجتماعـی یـک جامعـه در 
گـرو سـاز و کارهایی هایـی همچـون توزیع عادالنـه اطالعات، 
روشـن گری افکارعمومـی، مردم مـداری و احتـرام بـه حقـوق 
انسـان ها بـه منظـور افزایش سـطح مشـارکت مردمی اسـت 
کـه بـدون شـک مأموریـت انجام آن بـر عهـده روابط عمومی 
اجتماعـی،  مراکـز  دیگـر  و  نهادهـا، شـرکت ها  سـازمان ها، 
سیاسـی، فرهنگـی،  اقتصـادی و مجموعه هـای آکادمیـک و 

است. دانشـگاهی 

به گزارش ایسنا، مهدی معماری، مدیر روابط عمومی و 
مشاور رسانه ای معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به بهانه ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی یادداشتی را در اختیار خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایسنا( قرار داده که در آن آورده است: "جهان 
در قرن بیست و یکم شاهد تحوالت بسیار سریع و اساسی 
در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و 
زیستن در آن مستلزم تجهیز به لوازم و الزامات حرکت و ادامه 

حیات در عصر اطالعات و ارتباطات است.
رشـد و پیشـرفت برق آسـای تکنولوژی، ابزارهای ارتباطی 
و دانش بشـری در یک دهه گذشـته شـرایط کامالً متفاوتی را 
پیـش روی بشـر قـرار داده که بدون شـناخت و تحلیل عمیق 
ایـن تغییـرات، امـکان نقش آفرینی صحیـح، به موقـع و مؤثر 

امکان پذیر نیسـت.
در چند سال گذشته یکی از مهمترین تحوالتی که زندگی 
فناوری  روزافزون  رشد  کرده،  شتابان  تحوالت  دچار  را  بشر 

اطالعات و ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی است.
وجـود ارتباطـات مؤثر و صحیح در سـازمان همـواره یکی 
از اجـزای مهـم در توفیـق مدیریت به شـمار رفتـه و می توان 
ادعـا کـرد که درک و شـناخت بهتـر ارتباطات موجـب ارتقاء 
اثربخشـی سـازمان ها می شـود. ارتباطـات اثربخـش منجر به 
ارائـه اطالعـات صحیـح، کامـل، سـریع و به هنگام و تسـهیم 
دانش ضمنی در الیه های مختلف سـازمان شـده و زمینه سـاز 
اتخـاذ تصمیمات مناسـب به وسـیله مدیران می شـود. فقدان 
ارتباطـات اثربخـش علـت ناکامـی بسـیاری از سـازمان ها در 
جهـان پویـا و روبـه رشـد کنونـی اسـت؛ در واقـع ارتباطـات، 
نظامـی بـرای هماهنگـی و یکپارچه سـازی و ایجـاد زمینـه 
مشـترک برای فعالیت سـازمان و در نهایـت افزایش بهره وری 

سـازمان است.
کار و زندگـی در دنیـای بـه شـدت متغیـر کنونـی، بدون 
امکان پذیـر  به سـختی  اطالعاتـی  و  ارتباطـی  سـازمان های 
اسـت. مدیریت صحیح و علمی در سـازمان ها محتاج دانش و 
اطالعـات متقن و کافی اسـت و این اطالعـات نقش زیربنایی 
در تصمیم گیری هـا ایفـا می کنـد. تولیـد اطالعـات، پـردازش 
آنهـا و تبدیـل آن بـه پیام هـای قابـل فهـم بـرای مخاطـب از 
جمله وظایف واحدهای درون سـازمان اسـت که از سـال های 

 Public( ابتدایـی قـرن بیسـتم در آمریـکا روابـط عمومـی
Relations( نامیـده شـده و از آن زمـان تاکنـون نقـش 
سـازمان ها و نهادهـای ارتباطـی و اطالعاتـی چـون »روابـط 
عمومی هـا« اهمیـت بسـزایی در دنیـای جدید پیـدا می کند.

"رکـس هارلـو" از پیشـگامان روابـط عمومـی در جهـان 
می گویـد: »روابـط عمومـی« دانشـی اسـت که به وسـیله آن 
سـازمان ها آگاهانـه می کوشـند تـا بـر مسـؤولیت اجتماعـی 
خویـش عمـل کنند و بتوانند تفاهم و پشـتیبانی کسـانی که 

بـرای توسـعه اهمیـت دارنـد را بـه دسـت آورند.
می گویـد:  آلمـان  عمومـی  روابـط  انجمـن  این بـاره  در 
روابط عمومـی، تـالش آگاهانـه و قانونـی بـه منظـور تفاهـم 
و اسـتقرار اعتمـاد و شـناخت متقابـل بـا عمـوم، بـر اسـاس 
تحقیق علمی و عملی صحیح و مسـتمر، میسـر است. انجمن 
جهانـی روابط عمومی معتقد اسـت که روابط عمومی بخشـی 
از وظایـف مدیریـت سـازمان اسـت و عملـی ممتد، مـداوم و 
طرح ریـزی شـده اسـت کـه از طریـق آن افـراد و سـازمان ها 
می کوشـند تا تفاهم و پشـتیبانی کسـانی که با آنها سر و کار 

دارنـد را بـه دسـت آورند.
همان طـور کـه از تعاریـف علمـی پیش گفـت کـه بـر بال 
دانـش و تجربیـات گذشـته و حال بشـر سـوار اسـت، »روابط 
عمومی« مجموعه ای درون سـازمانی اسـت که مسیر ارتباطی 
سـازمان بـا مخاطبـان و ذی النفعـان را بـه شـکلی ترسـیم 
می کنـد کـه مفاهمـه، درک  صحیح متقابل و تعامل دوسـویه 
رو بـه فزونـی گذاشـته و زمینه هـای اختـالف و تقابل کاهش 

یابد.
بـه دیگـر سـخن در عصـر حاضـر روابط عمومـی وظیفـه 
دارنـد به »اعتمـاد عمومی مخاطبـان« به عنوان یک سـرمایه  
ارزشـمند نگریسـته و همـه فعالیت هـا و اقدامـات خـود را 

مصـروف حفـظ و تقویـت ایـن مهـم نماید.
بـر ایـن اسـاس امـروزه دیگـر به روابـط عمومی بـه عنوان 
یـک واحد تبلیغاتی کـه صرفاً وظیفه معرفی و تبلیغ محصول 
و برون داد سـازمان را بر عهده دارد، نگریسـته نمی شـود؛ بلکه 
روابط عمومی پل ارتباطی مخاطبان و سـازمان اسـت و تلقی 
افـکار عمومـی از فعالیـت یک مجموعـه ارتبـاط تنگاتنگی با 

فعالیت های روابط عمومـی دارد.
اگـر بخواهیم بـه عمده وظایـف روابط عمومـی بپردازیم، 
می تـوان به »مطلع کـردن و خبر دادن«، »ترغیب، تشـویق ، 
ترویـج  و تبلیغ«، »انجام تحقیقات اجتماعی و افکارسـنجی 
و پیونـد آن بـا تصمیم گیری هـای اسـتراتژیک سـازمان«، 
»مستندسـازی و آرشـیو رسـانه ای فعالیت هـای سـازمان« و 
»برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان و دیگر سـازمان ها به نحوی 
کـه بـرای آن فـرد یـا سـازمان اهمیـت داشـته یـا در آینده 

خواهد داشـت« اشـاره کرد.
جایـگاه امـروز روابط عمومـی در نوک پیـکان حرکتی هر 
سـازمانی اسـت و با این که بسـیاری از فعالیت هـای واحدهای 
روابـط عمومی هزینه بر اسـت، نفس وجود آن در هر سـازمان 
بـه شـناخت وضع موجـود، تعییـن صحیح اهـداف پیش روی 
و اتخـاذ تدابیـر و تصمیمـات اثربخـش کمک می کنـد و این 
همـان چیزی اسـت که یک سـازمان پویا به دنبال آن اسـت.

امـروزه حرفـه  روابـط عمومی کـه با فعالیت های رسـانه ای 
عجیـن اسـت، امـری تخصصـی و پیچیـده بـوده که کسـب 
مهارت هـای الزم جهـت فعالیـت در آن از جملـه دغدغه های 

مدیران سـازمانی اسـت.
آشـنایی بـا اهداف و زمینه هـای فعالیت سـازمان، اطالع از 
قانـون و مقـررات حاکم بر فعالیت ها، آشـنایی بـا مهارت های 
رسـانه ای، شـناخت مالحظات و خطوط قرمز درون سازمانی، 
آشـنایی بـا مهارت های فعالیـت در فضای مجازی، آشـنایی با 
شـاخه های مختلف هنری نظیر گرافیک و چندرسـانه ای و ... 
از جملـه مهارت هـای چندگانـه الزم جهت فعالیـت در روابط 

است. عمومی 
روابـط عمومـی در ایـران علیرغم همه مشـکالت پیش رو 
که طبیعت یک جامعه بالنده و در مسـیر توسـعه و پیشـرفت 
اسـت،  خوشـبختانه بـه سـوی ایفـای نقـش حرفه ای خـود و 
اثرگذاری بیشـتر در مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

بین المللـی گام بر مـی دارد.
۲۷ اردیبهشـت ماه روزی اسـت کـه در سـطح جهانـی نیز 
بـه عنـوان »روز ارتباطات و جامعه اطالعاتی« نامگذاری شـده 

است.
نقـش  و  اهمیـت  تداعی کننـده  اردیبهشـت،   ۲۷ روز 
روزافـزون ایـن بخـش از دانـش بشـری اسـت کـه بـا بـه 
خدمـت گرفتـن انـواع هنرها، بـه قلب تپنـده مجموعه های 
مختلـف تبدیـل شـده و امـروزه تصـور فعالیت هیـچ نهاد و 
سـازمانی بـدون فعالیت هـای ایـن بخـش، اعـم از ارزیابـی 
قـدرت و ضعـف سـازمان ها تـا شـکل دهی افـکار عمومی و 
برقـراری ارتباطـات درون و بـرون سـازمانی، بیـش از پیش 

دور از ذهـن بـه نظـر می رسـد.
روز روابـط عمومـی بهانه ای اسـت تا بار دیگـر به همدیگر 
یـادآوری کنیـم،  نمادهـای توسـعه فرهنگـی و اجتماعی یک 
جامعـه در گـرو سـاز و کارهایی هایی همچون توزیـع عادالنه 
اطالعـات، روشـن گری افـکار عمومـی، مردم مـداری و احترام 
بـه حقـوق انسـان ها بـه منظـور افزایـش سـطح مشـارکت 
مردمـی اسـت کـه بـدون شـک مأموریت انجـام آن بـر عهده 
مدیریـت روابط عمومی سـازمان ها، نهادها، شـرکت ها و دیگر 
مراکز اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی،  اقتصادی و مجموعه های 

آکادمیک و دانشـگاهی اسـت."
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اجرای طرح بورسیه تحصیلی توسط پتروشیمی جم 
با هدف سرمایه گذاری اجتماعی

ــیمی  ــی پتروش ــئولیت های اجتماع ــه مس ــر کمیت دبی
ــره  ــت مدی ــه هیئ ــاس مصوب ــر اس ــرد: »ب ــوان ک ــم عن ج
در فروردیــن ۱۴۰۰ و در راســتای ایفــای مســئولیت های 
ــه  ــی راه یافت ــه بوم ــاالنه ۱۰ دانشــجوی نخب ــی، س اجتماع
بــه دانشــگاه های برتــر کشــور بــا حمایــت پتروشــیمی جــم، 

بورســیه می شــوند.«

ــد شــش اســتاندارد  ــه بن ــان اینک ــا بی ــوری ب احســان پ
مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ها، یکــی از اساســی ترین 
توســط  اجتماعــی  توســعه  مشــارکتی  برنامه هــای 
ــی  ــرمایه گذاری اجتماع ــی را س ــزرگ صنعت ــرکت های ب ش
تعریــف کــرده اســت، گفــت: »در جهــان متمدن و پیشــرفته 
امــروزی پایــه و اســاس توســعه اقتصــادی و اجتماعــی هــر 
ــکیل  ــص تش ــر و متخص ــانی ماه ــروی انس ــوری را نی کش
می دهــد. نیــروی انســانی متخصــص عامــل اساســی توســعه 
جوامــع بشــری اســت و انســان مــدرن بــا درک و شــناخت 
علمــی قوانیــن پدیده هــای اجتماعــی و طبیعــی راه تکامل و 

ــازد.« ــوار می س ــرفت را هم پیش
مسـئولیت  مفهـوم  کلـی  تعریـف  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اجتماعـی  »سـرمایه گذاری  گفـت:  جوامـع  در  اجتماعـی 
زمانـی صـورت می گیـرد کـه سـازمان ها منابـع خـود را در 
اقدامـات و برنامه هایـی کـه هـدف آنهـا بهبـود جنبه هـای 
اجتماعـی حیـات جامعه اسـت، سـرمایه گذاری کننـد. انواع 
مربـوط  پروژه هـای  شـامل  اجتماعـی  سـرمایه گذاری های 
سـالمتی،  مراقبت هـای  فرهنـگ،  تحصیـل،  آمـوزش،  بـه 
بـه  بهتـر  دسترسـی  زیرسـاخت ها،  توسـعه  اشـتغال زایی، 
اطالعـات و یـا هر فعالیت دیگری اسـت که احتمـاالً موجب 

ارتقـای اقتصـادی و اجتماعـی  شـود.« 
ــیمی  ــی پتروش ــئولیت های اجتماع ــه مس ــر کمیت دبی
جــم بــا اشــاره بــه پیشــرو بــودن ایــن مجموعــه در تــالش 
بــرای بهبــود شــرایط منطقــه بیــان کــرد: »شــرکت 
پتروشــیمی جــم، بــه عنــوان یــک بازیگــر مهــم اقتصــادی 
در منطقــه عســلویه و صنعت پتروشــیمی کشــور، کــه دارای 
مســئولیت های مهــم اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی 
در قبــال جامعــه پیرامونــی و محیــط زیســت منطقــه اســت؛ 
می بایســت نقــش و تأثیــری مثبــت در تحقــق توســعه پایدار 

در ســطح منطقــه ای و ملــی ایفــاء نمایــد.« 

ــت  ــه اهمی ــت آن اســت ک ــرد: »حقیق ــه ک ــوری اضاف پ
مســئوالنه  برنامه هــای  اجــرای  و  تصمیم هــا  اتخــاذ 
پتروشــیمی جــم در قبــال مــردم منطقــه عســلویه بــه دلیل 
بهره بــرداری از منابــع زیرزمینــی و اثــرات زیســت محیطــی 
ــدان احســاس می شــود  ــده در منطقــه دوچن ــه جــای مان ب
و لــذا ایــن شــرکت نمیتوانــد نســبت بــه فقــر، محرومیــت، 

دغدغه هــا و در مواقــع بحرانــی، مصیبت هــای وارده بــر 
ــد.«   ــاوت باش ــلویه بی تف ــه عس ــردم منطق م

ــع  ــل مجتم ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی
ــار  ــح داد: »در کن ــاره توضی ــن ب ــم در ای ــیمی ج پتروش
توجــه بــه مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی مــردم منطقه، 
ــه  ــاکن منطق ــی س ــردم بوم ــازی م ــدف توانمندس ــا ه ب
برخوردارنــد؛  شهرنشــینی  امکانــات  حداقــل  از  کــه 
ــت  ــز دارای اهمی ــی نی ــر تحصیل ــای براب ــاد فرصت ه ایج
ــم  ــای مه ــه و از اولویت ه ــن مجموع ــرای ای ــردی ب راهب
ــر جامعــه  ــن شــرکت در براب مســئولیت های اجتماعــی ای

ــت.« ــود اس ــب و کار خ ــی کس پیرامون
ــن منظــور و در راســتای  ــه داد: »بدی ــن مســئول ادام ای
ــاه  ــاون، کار و رف ــت های وزارت تع ــردن سیاس ــی ک عملیات
اجتماعــی در زمینــه توســعه خدمــات عدالــت محــور 
ــت  ــتم مدیری ــتقرار سیس ــه اس ــه ب ــا توج ــن ب و همچنی
 ISO۲۶۰۰۰ــتاندارد ــای اس ــر مبن ــی ب ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــت تحصیل ــرح حمای ــم؛ ط ــیمی ج ــرکت پتروش در ش
)بورســیه تحصیلــی( ویــژه دانش آمــوزان، دانشــجویان و 
نخبــگان علمــی منطقــه عســلویه کــه از حداقــل امکانــات 
و توانمندی هــای الزم جهــت پیشــرفت و ارتقــاء علمــی 

ــود.«  ــه می ش ــتند ارائ ــوردار نیس برخ
وی ضمــن اشــاره بــه طــرح حمایــت )بورســیه( تحصیلی 
ــرمایه گذاری  ــرد س ــا رویک ــم ب ــیمی ج ــی پتروش و پژوهش
ــم  ــداف فراه ــا اه ــدام ب ــن اق ــرد: »ای ــار ک ــی اظه اجتماع
نمــودن فرصت هــای برابــر آموزشــی و زمینــه ادامــه تحصیل 
دانش آمــوزان، دانشــجویان و نخبــگان علمــی ســاکن منطقه 
عســلویه کــه از حداقــل فرصت های آموزشــی و ارتقــاء علمی 
ــای  ــاء توانمندی ه ــالش در جهــت ارتق محــروم هســتند، ت
تخصصــی جوانــان بومــی منطقــه بــا هــدف به کارگیــری آنها 
در صنایــع پتروشــیمی و نفــت مســتقر در منطقــه، کشــف 

و پــرورش اســتعدادهای علمــی و شکوفاســازی اســتعدادهای 
تحصیلــی بومیــان منطقــه، حمایــت و هدایــت تحصیلــی در 
دوره هــای مختلــف تحصیلــی تــا اخــذ دیپلــم دبیرســتان و 
ــه  ــع ادام ــش موان ــگاهی، کاه ــف دانش ــدارج مختل ــی م ط
تحصیــل نوجوانــان و جوانــان مســتعد منطقــه و جلوگیــری 

ــرک تحصیــل آنهــا انجــام می شــود.«  از ت
دبیــر کمیتــه مســئولیت های اجتماعــی پتروشــیمی جم 
ــوان  ــه عن ــم ب ــرد: »شــرکت پتروشــیمی ج خاطرنشــان ک
بخشــی از اقدامــات مســئولیت اجتماعــی و در راســتای 
ســرمایه گذاری اجتماعــی بــا در نظــر گرفتــن رویکــرد 
عدالــت محــوری در انتخــاب افــراد جهــت بــورس تحصیلــی 
کارگروهــی تحــت عنــوان "ســرمایه گذاری اجتماعــی" 
ــکیل داده  ــی تش ــئولیت های اجتماع ــه مس ــل کمیت را ذی

ــت.«   اس
احســان پــوری برخــی از مهم تریــن وظایــف ایــن 
ــای  ــن برنامه ه ــت گذاری و تدوی ــن سیاس ــه را تعیی کمیت
اهــدای بــورس تحصیلــی شــرکت، تعییــن اعتبــار جهــت 
اختصــاص بــورس تحصیلــی در شــرکت، شناســایی افــراد 
ــی و  ــای تحصیل ــت هزینه ه ــه دریاف ــد ب مســتعد و نیازمن
حمایــت مالــی، تعییــن و پیشــنهاد نحــوه بــورس تحصیلی 
)پرداخــت وام تحصیلــی، هزینــه کل تحصیــل و...(، تعییــن 
پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  حمایــت  بررســی  و 
تحقیقاتــی، بررســی و ارزیابــی تقاضاهــای دانــش آمــوزان 
ــی شــرکت،  ــورس تحصیل ــت ب و دانشــجوها جهــت دریاف
صنعــت  نیــاز  مــورد  رشــته های  نیازهــای  تصویــب 
ــگاه ها  ــایی دانش ــی، شناس ــورس تحصیل ــدای ب ــت اه جه
ــا  ــط ب ــی و خارجــی مرتب و موسســه های پژوهشــی داخل
صنعــت پتروشــیمی، بررســی و مکانیــزم جذب دانشــجوها 
ــزام  ــن و بررســی اع ــل، تعیی ــان تحصی ــس از اتمــام زم پ
ــی  ــای آموزش ــه ماموریت ه ــه و پژوهشــگران ب ــراد نخب اف
ــارج  ــدت خ ــاه م ــی و کوت ــای مطالعات در دوره فرصت ه
ــگاه های  ــا دانش ــه ب ــی تفاهم نام ــور، بررس ــل کش و داخ
داخــل و خــارج جهــت اهــدای بورســیه تحصیلــی، 
اثربخشــی طرح هــای اهــدای بــورس تحصیلــی بــه افــراد، 
ــورس  ــری دانشــجویان ب ــرارداد نحــوه به کارگی بررســی ق
ــورس  ــدای ب ــالیانه از اه ــزارش س ــن گ ــرکت، تدوی در ش
ــکارات و  ــت از ابت ــت پژوهشــی و حمای ــی و حمای تحصیل

ــت.  ــات دانس اختراع
ــه گفتــه  وی »عناویــن بورس هــای تحصیلــی شــرکت  ب
پتروشــیمی جــم شــامل "اهــدای بورس/کمــک هزینــه بــه 
ــداد  ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــد و تح ــوزان نیازمن دانش آم
یــا بهزیســتی عســلویه یــا معرفــی شــده طبــق بنــد ۵/۲"، 
ــول  ــوزان معل ــه دانش آم ــه ب ــک هزین ــدای بورس/کم "اه
ــی در مقطــع لیســانس  ــورس تحصیل ــدای ب ــه"، "اه منطق
ــدای  ــتان"، "اه ــز اس ــگاه های مراک ــر دانش ــای برت از رتبه ه
ــری و  ــانس و دکت ــوق لیس ــع ف ــی در مقط ــورس تحصیل ب
ــوم"،  ــد وزارت عل ــورد تائی ــر م ــر در دانشــگاه های معتب باالت
"حمایــت مالــی از دانش آمــوزان و دانشــجویان نخبــه منطقه 

ــی" اســت.« در جشــنواره خوارزم
دبیــر کمیتــه مســئولیت های اجتماعــی پتروشــیمی جم 
بــا آرزوی موفقیــت ایــن دانشــجویان و دانش آمــوزان در 
مســیر پیشــرفت تحصیلــی و علم انــدوزی عنــوان کــرد: »این 
ــدام در راســتای ایفــای مســئولیت های اجتماعــی انجــام  اق
شــده و ایــن شــرکت در نظــر گرفتــه بــا حمایــت تحصیلی و 
کمــک بــه دانشــجویان نخبه کــه ســرمایه های فکــری آینده 

کشــور هســتند بــه حمایــت از نخبــگان بپــردازد.«  
آذر حسن زاده
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گزارش ویژه ...

خلق پولی که اقتصاد ما را به این روز انداخته است
عضــو شــورای فقهــی بــورس بــه تشــریح وضعیــت نظــام 

بانکــداری کشــور پرداخــت.
حجــت االســالم والمســلمین دکتــر معصومــی  نیــا، عضو 
شــورای فقهــی بــورس، در نشســت بررســی طــرح بانکــداری 
بانــک مرکزی بیــان کــرد: از ســال ۱۳۹۷ تاکنــون طرح هایی 
کــه در خصــوص نظــام بانکــداری و بانــک مرکــزی تقدیــم 
مجلــس شــده تغییــرات زیــادی داشــته کــه ایــن تغییــرات 
ــی  ــری محکم ــتوانه فک ــه پش ــت ک ــن اس ــان دهنده ای نش

بــرای آن وجــود نــدارد.

وی افــزود: تــا زمانــی کــه تکلیــف نظــام بانکــی معلــوم 
نشــود سیســتم بانــک مرکــزی نیــز کــه بایــد نظــارت کنــد 
نامشــخص اســت یــا بــه عبارتــی دیگــر وقتــی ســاختار هنوز 
ــزی نظــارت  ــر چــه چی ــزی ب ــک مرک مشــخص نشــده بان
ــر ســه بخــش  ــا اســالمی اســت ه ــاختار م ــر س ــد؟ اگ کن
بانــک، بــورس و بیمــه بایــد بــا آن تطبیــق داده شــوند و اگــر 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد تغییــر کننــد واقعــا آن ها 

را تغییــر دهیــم.
معصومــی نیــا ادامــه داد: اگــر هــم مبنا اســالمی نبــاش و 
بــا همیــن رونــد پیــش برویــم  بازهــم تکلیــف بانــک مرکزی 
ــوان  ــود نمی ت ــوم ش ــداری معل ــام بانک ــه نظ ــدون اینک را ب
مشــخص کــرد بــه عنــون مثــال رابطــه بانــک مرکــزی بــا 
سیســتم بانکــی بایــد چگونــه باشــد کــه ســبب خلــق پــول 
نشــود یــا اینکــه سیســتم خلــق پــول به همین شــکل باشــد 
یــا تغییــر کنــد؟ نماینــدگان مجلــس نبایــد تــا زمانــی کــه 
طرحــی بــه طــور کامــل برایشــان محــرز نشــده بــه آن رأی 

. هند د
ــرد: در  ــح ک ــول تصری ــق پ وی در خصــوص مســئله خل
چنــد ســال اخیــر مقــام معظــم رهبــری رهبــر بیشــترین 
اختیــار را بــه ســران نظــام بانکــی دادند تــا وضعیــت آن بهتر 
شــود امــا شــاهد بهبــودی نبودیــم، بایــد دیــد کــه اشــکال 
اصلــی کجاســت؟ بدیهــی اســت کــه مشــکل اصلــی مملکت 
مــا اقتصــاد اســت بــه همیــن جهــت چندیــن ســال اســت 
ــرای ســال انتخــاب  ــام اقتصــادی ب مقــام معظــم رهبــری ن

می کننــد.
ــام  ــم نظ ــد مه ــت: دو بع ــه گف ــا در ادام ــی نی معصوم
اقتصــادی بــا مبنــا قرارگرفتــن اقتصــاد مقاومتی نظــام بانکی 
ــا در  ــکالت تنه ــه مش ــه ک ــت. البت ــی اس ــادهای مال و فس

بانکــداری نیســت بلکــه در بیمــه و بــازار ســرمایه نیــز وجــود 
ــرای یافتــن مشــکل  دارد بنابرایــن بایــد تحلیــل درســتی ب

اصلــی انجــام شــود.
وی بـا بیـان اینکه یکی از اصلی ترین مسـائل اقتصادی ما 
خلـق پول اسـت گفـت: در چند سـال اخیر حجـم نقدینگی 
کشـور مـا هشـت برابـر شـده در حالـی کـه رشـد سـرمایه 
گذاری مـان منفـی اسـت؛ طبـق گـزارش اقتصـادی مرکـز 
پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی از سـال ۹۰ تـا االن 

تشـکیل سـرمایه ناخالـص مـا به شـدت منفی اسـت.

معصومـی نیـا بـا اشـاره بـه اینکـه در طرحـی کـه جدیدا 
ارائـه شـده هیـچ راه حلی بـرای حل این مشـکل ارائه نشـده 
اظهـار کـرد: ایـن طـرح در جهـت ادامـه خلـق پـول اسـت 
یعنـی بـه نحوی اجـازه می دهـد ایـن رونـد ادامه پیـدا کرده 
و بانـک سـپرده بگیـرد؛ این مسـئله بایـد مطرح شـده و بهتر 
تصمیم گیـری شـود زیـرا در اقتصـاد رایـج دنیـا خلـق پـول 

سـوای مسـئله بانکـداری اسـالمی بـه شـدت مطرح اسـت.
وی ادامــه داد: خلــق پــول باعــث می شــود اقتصــاد مالــی 
ــودآور  ــودش س ــی در درون خ ــی و مال ــش پول ــده و بخ ش
باشــد بنابرایــن وقتــی ســاختاری، خودش ســبب ســود آوری 
ــه طــرف خــودش جــذب می کنــد  ــادی را ب ــراد زی شــود اف
و موجــب عــدم جــذب افــراد بــه بخــش واقعــی می شــود.

از  بســیاری  دلیــل  همیــن  بــه  کــرد:  اضافــه  وی 
اقتصاددان هــای رایــج دنیــا معتقدنــد کــه قــدرت خلــق پول 
بایــد از نظــام بانکــداری گرفتــه شــده یــا مالیاتــی وضع شــود 
کــه اجــازه ندهــد خــود نظــام مالــی و پولــی ازمواهــب خلــق 
ــه طــوری کــه آن مقــدار کــه حــق  پــول بهره منــد شــود ب
اســت بــه آن داده شــده و بقیــه مواهــب صــرف عــام شــود.

ــزی  ــک مرک ــاختار بان ــا س ــه ب ــا در رابط ــی نی معصوم
توضیــح داد: بانــک مرکــزی در حــال حاضــر پنج رکــن دارد و 
ســکان دار اصلــی ایــن ارکان هیئــت عالــی بــوده کــه در ماده 
۶ طــرح ارائــه شــده ایــن هیئــت باالتریــن مرجــع سیاســت 
ــن  ــرد حس ــر عملک ــارت ب ــررات و نظ ــب مق ــذاری تصوی گ
اجــرای قوانیــن و مقــررات در بانــک مرکــزی معرفــی شــده و 
تشــکیل شــده از شــش عضــو غیــر اجرایــی و ســه عضــو غیر 
اجرایــی اســت یعنــی ضمــام اصلــی بانــک مرکزی در دســت 

ــر می باشــد. ــن ۹ نف ای
وی بـا اسـتناد به مواد ایـن طرح ادامـه داد: تصمیم گیری 

دسـت اعضـای غیـر اجرایی اسـت که از سـه نفر اقتصـاددان 
متخصـص در سیاسـتگذاری پولـی و اقتصـاد کالن و سـه 
نفـر متخصـص در حـوزه بانکـداری و حقـوق بانکـی با حکم 
رئیـس جمهـور انتخاب می شـوند در حالی کـه در طرح قبلی 
وزیـر اقتصـاد دارایـی نیز که بیشـتر با این مباحث آشناسـت 

می توانسـت در ایـن انتخـاب نظردهنده باشـد.
وی در معرفــی اعضــای غیــر اجرایــی گفــت: ایــن افــراد 
رئیــس کل، معــاون سیاســتگذاری بانــک مرکــزی و معــاون 
نظارتــی بانــک مرکــزی می باشــند بنابرایــن شــش نفــر کــه 
تمــام قــدرت نظــام پولــی ایــران را در دســت می گیرنــد کــه 
انتخابشــان بــا ریاســت جمهــوری و عزلشــان بــا ســران ســه 
قــوه اســت کــه بــاز مشــخص نیســت چــه کســی بایــد ایــن 
ــف اســت چــه  ــه چــه کاری تخل ــد ک ــه کن ســران را توجی

کاری تخلــف نیســت.
معصومـی نیا اضافه کرد: درحالی کـه در طرح قبلی تحت 
عنـوان اقتـدار بانک مرکزی، اقتدار رئیس کل هـدف قرار داده 
شـده بـود اما در این طـرح رئیس بانک مرکـزی باید به حرف 

این شـش نفر گـوش دهد.
ــاده  ــه در م ــی ک ــت عال ــارات هیئ ــورد اختی وی در م
۱۱ ایــن طــرح بیــان شــده و ســی مــورد دارد عنــوان کــرد: 
یکــی از ایــن اختیــارات سیاســت گــذاری و اتخــاذ تصمیم در 
خصــوص انعقــاد پیمان هــای پولــی یــا تنظیــم چنــد جانبــه 
ــن  ــال ای ــوان مث ــه عن ــا کشــورهای دیگــر اســت یعنــی ب ب
ــود  ــا وج ــد FATF را ب ــی مانن ــد قراردادهای ــراد می توانن اف
مخالفــت مجلــس قبــول کننــد در حالــی کــه ایــن قــرار داد 

تقــض قانــون اساســی اســت.
معصومــی نیــا در رابطــه بــا نحــوه پاســخگویی ایــن افــراد 
نیــز بــا اســتناد بــه همــان طــرح اظهــار کــرد: در قســمت ب 
مــاده ۱۴ ایــن طــرح گفتــه شــده کــه رئیــس کل موظــف 
اســت در اولیــن جلســه علنــی اردیبهشــت مــاه و آبــان مــاه 
مجلــس شــورای اســالمی حضــور یابــد و گــزارش عملکــرد 
و برنامــه ریــزی بانــک مرکــزی مشــتمل بــر سیاســت های 

پولــی ارزی و نظــارت بانکــی و غیــره را ارائــه دهــد.
وی ادامــه داد: در قســمت پ ایــن مــاده نیــز بیــان شــده 
کلیــه وزراتخانه هــا، مؤسســات و شــرکت های دولتــی مکلــف 
هســتند هــر اطالعاتــی کــه هیئــت عالــی نیــاز داشــت در 
اختیــار آن قــرار دهنــد در غیــر ایــن صــورت فــرد متخلــف 

ــه یــک ســال حبــس محکــوم می شــود. ب
ــرح  ــن ط ــاده ۴ ای ــرد: در م ــح ک ــا تصری ــی نی معصوم
گفتــه شــده شــرایط، حــدود و وظایــف در مــوادی کــه حکــم 
قانونــی وجــود نداشــته باشــه بــر عهــده هیئــت عالــی اســت 
طبــق ایــن مــورد بــه بانــک مرکــزی اختیــار داده شــده کــه 
ــچ  ــه در هی ــی ک ــد در حال ــاد کن ــودش را زی ــارات خ اختی

قانونــی چنیــن چیــزی وجــود نــدارد.
ــن طــرح  ــه نقــش شــورای فقهــی در ای ــا اشــاره ب وی ب
ــن طــرح بیــان  ــا وجــود مــوادی کــه در ای ــح کــرد: ب تصری
شــده حتــی شــورای فقهــی نیــز نتوانســته و نمی تواننــد در 
راســتای ایجــاد تحوالتــی گامــی بردارنــد. تــا بــه اگــر تخلفی 
ــا وجــود  ــا ب ــد ام ــراض می کردن انجــام می شــد مراجــع اعت
ایــن طــرح دیگــر مراجــع نیــز حــق اعتــارض نداشــته و بــه 

خاطــر حفــظ مواضــع نظــام مجبــور بــه ســکوت هســتند.
ــن  ــران ای ــات متفک ــرد: از زحم ــراز ک ــا اب ــی نی معصوم
طــرح قدردانــی می شــود ضمــن اینکــه صحبــت مــا بــر ســر 
ــون را مدنظــر قــرار دادیــم و مشــکل  شــخص نیســت و قان
ــن  ــران ای ــداد صاحب نظ ــه تع ــم ک ــن می دانی ــی را ای اصل
طــرح کــم بــوده و از نظــر دیگران نیز اســتفاده نشــده اســت.
زهرا سيستانی
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اجاره بها در یاسوج ترمز برید
اواخر فصل بهار و فصل تابستان برای اجاره نشین ها 
فصلی خاص است که دنبال تمدید قرارداد یا اجاره کردن 
خانه و تعیین تکلیف واحد مسکونی اجاره ای خود هستند. 
در چند سال اخیر و به ویژه در سال جاری، اجاره بها روند 

رشد لجام گسیخته  و بی حساب و کتاب داشته است.
به گزارش ایسنا، نکته قابل تامل این است که رشد 
اجاره بها هیچ تناسبی با رشد تورم نداشته و هر صاحب 
مشخص  را  خود  خانه  رهن  و  اجاره  خودسرانه  خانه، 
می کند و شاخص، مالک و معیاری برای تعیین اجاره 
خانه در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد 
البته نظارتی هم بر این بازار نیست و در چنین شرایطی 

فشار زیادی به اجاره نشین ها وارد می شود.
امسال اما به قدری اجاره بهای خانه افزایش یافته که 
پرداخت آن از توان خیلی ها خارج اســت، این در حالی 
است که هنوز وارد فصل جابجایی نشــده  ایم، از این پس 
با پدیده های جدیدی رو به رو خواهیم شد که بدون 
شک علت اصلی رخداد آن ها افزایش نرخ اجاره بهاســت.

گرانی  تداوم  در صورت  و  موجود  به وضع  توجه  با 
اجاره بها و رهن خانه بی شک پدیده پشت بام خوابی، 
چادر خوابی، روی آوردن به حاشیه نشینی و ... در استان 
کهگیلویه و بویراحمد بخصوص شهر یاسوج دور از ذهن 

نخواهد بود.
یکی از مشاوران امالک شهر یاسوج به خبرنگار ایسنا 
گفت: در شهر یاسوج یک منزل مسکونی سه خوابه را به 
قیمت ۴۰۰ میلیون تومان به صورت رهن اجاره داده اند.

وی اظهار کرد: امور مالیاتی باید تدابیری بیندیشد که 
با توجه به این وضعیت گرانی و باال بودن کرایه خانه از 
صاحبان خانه مالیات واقعی بگیرد تا شاهد کرایه های بی 

حساب و کتاب نباشیم.
یک مشاور امالک دیگر نیز به خبر نگار ایسنا گفت: 
صاحبان خانه منازل مسکونی خود را برای اجاره به قیمت 
۲۰۰ میلیون تومان با ماهی ۱۰۰ هزار تومان در بنگاه ما 

ثبت کرده اند.
وی افزود: شهرداری یاسوج برای ساخت خانه های 
بیش از  چهار طبقه در بیشتر نقاط شهر محدودیت 
گذاشته در صورتی که این محدودیت ها کمتر شود در 

ساخت خانه های بیشتر موثر خواهد بود.
این مشاور امالک عنوان کرد: در این شرایط کرونایی 
مستأجران از خانه بیرون نروند و تخلیه نکنند چراکه 

قانون هم با مستأجران است و از آنها حمایت می کند.
یک مشاور امالک دیگر به خبرنگار ایسنا گفت: یک 
خانه ای را در دفتر ما برای اجاره دادن به قیمت ۲۰۰ 
میلیون تومان رهن با ۲.۵ میلیون تومان کرایه نوشته 
اند، به صاحب خانه گفتم این قیمت زیاده و مستأجران 
مشکل دارند قیمتش را کمتر بگو، در پاسخ به من گفت 
همین که هست اگر ثبت نمی کنید می روم در بنگاه دیگر 

ثبتش می کنم.
وی با بیان اینکه به دنبال خانه با کرایه مناسب نگردید 
چرا که گیر نمی آید اگر صاحب خانه ای َمرد و ُمنصف 
باشد شاید خانه خود را بصورت مناسب و منصفانه اجاره 
دهد، تصریح کرد: از سوی مسئوالن و متولیان امر باید 
چاره ای اندیشیده شود تا جلوی این افزایش سرسام آور 
گرفته شود، در یکی از استان ها همه مشاوران امالک 

هماهنگ شدند و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و 
شرایط کرونایی به اجاره هر منزل مسکونی و برای تمدید 

قرارداد تنها ۱۰۰هزار تومان اضافه کردند.
یک مستأجر که زوج جوانی بودند به خبرنگار ایسنا 
گفت: هم اکنون در یکی از مناطق جنوب شهر با ۱۵ 
میلیون تومان رهن و ماهانه ۶۰۰ هزار تومان کرایه، اجاره 
نشین هستم که صاحب خانه ام برای تمدید قرارداد گفته 
۵۰ میلیون رهن با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کرایه 
در سال جدید خانه ام را اجاره می دهم حاال نمی دانم 

چطوری این میزان رهن و کرایه را تامین کنم.
وی افزود: چرا مسئوالن فکری به حال این مسأله نمی 
کنند و هرکس اجاره خانه خود را خودسرانه مشخص می 
کند و اکثر صاحب خانه ها کرایه خانه خود را با اقساط 
وام و بدهی های خود تنظیم می کنند. آیا یک مسئول 
با شجاعت و جرأت هست که بتواند ترمز این وضعیت 

اسفناک اجاره بها را بکشد؟
یک آقای حدود ۳۵ ساله که دنبال خانه اجاره ای بود 
به خبرنگار ایسنا گفت: شغلم کارگری است که در این 
شرایط کرونایی بیشتر روزها کار گیرم نمی آید، صاحبان 
خانه ها و مالکان خود را جای ما قرار دهند چطوری می 

توانم با این قیمت هایی که می گذارند خانه اجاره کنم.
وی عنوان کرد: یکی به داد ما مستأجران برسد، آیا 
مسئوالن از وضعیت اجاره خانه اطالعی دارند؟ آیا فرزند 
اجاره نشین دارند که درد اجاره نشینی را کشیده باشند؟

»عنایت رضایی«، رئیس اتحادیه مشاوران امالک شهر 
یاسوج در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایسنا 
گفت: باتوجه به وضعیت باال رفتن تورم سالیانه اجاره 
بها نیز زیاد شده که سه عامل اصلی افزایش اجاره بها 
باال رفتن قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تورم و باال 
رفتن روز به روز تمام مایحتاج مردم و گردشگر پذیر بودن 

استان است.
وی افزود: البته باتوجه به دستور هیئت دولت هر گونه 
افزایش اجاره بها تنها تا ۱۵درصد صورت می گیرید و 
هیچ موجری نمی تواند مستاجری را از خانه بیرون کند 
و دستگاه قضایی نیز حکم تخلیه برای هیچ مستاجری 

صادر نمی کند.
رضایـی اظهـار کـرد: اگـر مسـئوالن در زمینه پایین 
وام  و  مسـکن  سـاخت  سـاختمانی،  مصالـح  آمـدن 
کـم بهـره مسـکن چـاره اندیشـی نکننـد حتـی جایی 
بـرای چـادر زدن و پشـت بـام خوابـی هم نمـی ماند و 

مشـکالت بیـش از پیـش مـی شـود.
» محمدعلی غفاری«، مدیرکل امور مالیاتی استان 
کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه در گفت و گو با 
خبرنگار ایسنا گفت: در اجرای ماده ۵۴ قانون مالیات های 
مستقیم هر ساله کمیسیون تقویم امالک در محل اداره 
امور مالیاتی برگزار و نماینده اداره ثبت و جهاد کشاورزی 
و یک  نفر از اعضای شورای هر منطقه و نماینده مالیاتی 
و ... با توجه به قیمت روز تهیه و مورد اجرا قرار می گیرد.

وی افزود: کسی از مالیات اجاره خانه معاف نیست و 
هرکس بجز اجاره بها درآمد دیگری ندارد در اجرا ماده 
۵۷ قانون مالیات های مستقیم به اندازه معافیت حقوق 

معاف و مابقی اخذ می شود.
و  بی حساب  اجاره های  وجود  با  اظهارکرد:  غفاری 

کتاب اما متاسفانه صاحبان خانه و مالکان آنقدر که بر 
اساس قانون باید مالیات بپردازند، از آنها گرفته نمی شود 

در واقع فرار مالیاتی دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: اجاره خانه در شهر یاسوج به ضرر مردم 
و به سود مالیات و موجر است و خدا به داد مستاجران 

برسد.
غفاری با بیان اینکه مالیات بر خانه های خالی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد هنوز اجرا نشده است، تصریح 
کرد: این طرح هنوز به علت ارسال نشدن دستورالعمل و 

ساز و کار وصول اجرایی نشده است.

گفتنی است که برای حل این موضوع الزم است که 
ابتدا قبول کرد که مشکلی به نام اجاره بها وجود دارد، اما 
به نظر می رسد به این اتفاق به صورت جدی دقت نشده 
است زیرا با تشکیل یک جلسه به تنهایی نمی توان نسبت 
به بررسی این موضوع مهم پرداخت و راه حل کاربردی و 
مناسبی ارائه کرد، پس این وضعیت نشان از بی توجهی و 
در نگاه خوش بینانه، کم توجهی مسئوالن و متولیان امر به 

قشری به نام »اجاره نشین ها« دارد!
امروز در کوتاه مدت باید چارچوبی برای قیمت گذاری 
خرید و فروش و اجاره بها را تعیین کرد تا حداقل این 
روند منطق و اصولی پیدا کند، به نظر می رسد تشکیل 
بازار،  فعاالن  و  با مشارکت بخش خصوصی  کمیته ای 
امورمالیاتی،  شهرداری،  استانداری،  قضایی،  دستگاه 
اتحادیه مشاوران امالک، راه و شهرسازی می تواند منجر 
به یک تصمیم سازی در این حوزه شود و مقامات استانی 

از مسئوالن کشوری درخواست کمک کنند.
اجاره بها به طور مستقیم با اقشاری مرتبط است که 
قدرت خرید به آنها اجازه نداده که تا کنون سرپناهی از 
آن خود تهیه کنند، بنابراین از اقشار کم درآمد جامعه به 
حساب می آیند و باید هرچه زودتر به کمک آنها شتافت، 
کمکی که به نظر می رسد اگر دیر شود، عواقب مطلوبی به 

دنبال نخواهد داشت.
وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده است که موجر به 
دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی تواند حکم تخلیه بگیرد، 
بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه 
کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نمی  شود. 
درصد،   ۲۵ تهران  در  اجاره  بها  افزایش  میزان  امسال 

کالنشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
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گزارش ویژه ...

خاکی که بر سر آب می کنیم
بســیاری مان تحصیلکــرده و از نســل جدیدیــم و بســیاری 
دیگــر هــم از نســل قدیم تــر. هــر دو نســل شــیر آب را بــاز 
ــه  ــان ب ــیم. آب برایم ــان می رس ــه کارهایم ــم و ب می گذاری
مثابــه ریــگ بیابــان اســت؛ بی تفــاوت نســبت بــه اینکــه بــا 
بحــران بــزرگ آب روبــه رو هســتیم و زندگــی بــدون »آب« 

ــود. ــه نمی ش ــود ک نمی ش

ــر مصــرف  ــه اگ ــر ک ــن تفک ــا ای ــر ب نســل های قدیمی ت
ــد و نســل  ــه همــه چیــز بی اعتمادن نکنیــم، می فروشــند، ب
جدیدتــر بــا ایــن بهانه کــه فرامــوش کردیــم شــیر را ببندیم. 
ــم  ــم. نســل قدی ــر می زنی ــه را محکم ت ــن ضرب ــر دو آخری ه
کــه در خاطراتشــان از کمبودهــای زمــان خــود می گوینــد و 
نســل جدیــد کــه مرتــب از نارضایتــی در زندگــی می گویند، 
ــه  ــل از اینک ــد غاف ــود می دانن ــی خ ــق طبیع ــی را ح فراوان

فاجعــه همــواره حاصــل سرســام مصــرف اســت.
ــا  ــه گفتــه مصطفــی فدایــی فــرد - پژوهشــگر آب - ب ب
وجــود آنکــه کل منابــع آب تجدیدپذیــر کشــور حــدود ۹۰ 
میلیــارد متــر مکعــب اســت، مــا ســاالنه حــدود ۶۹ میلیــارد 
متــر مکعــب آب مصــرف می کنیــم، بنابرایــن از بحــران آب 
ــن  ــا ای ــی رســیده ایم. ب ــه ورشکســتگی آب ــرده و ب ــور ک عب
ــد از اســتفاده  ــم بع ــح می دهی ــا ترجی وجــود بســیاری از م
چنــد قطــره از یــک بطــری آب، آن را در ســطل زبالــه 
بیندازیــم یــا در گوشــه ای از شــهر رهــا کنیــم یا اســتخرهای 
شــخصی را بــرای چنــد ســاعت تــن بــه آب زدن پــر و خالــی 

کنیــم.
طبــق تحقیــق محققــان، آب هــای زیرزمینــی بــا تأمیــن 
۳۶ درصــد آب آشــامیدنی و ۴۲ درصــد آب کشــاورزی، منبع 
اصلــی آب شــیرین در ســطح جهانــی اســت. بدیهــی اســت 
ــی در  ــوان محرک ــه عن ــا، خشکســالی ها ب ــه در کشــور م ک
ــده  ــی ذخیره ش ــای زیرزمین ــه آب ه ــرعت تخلی ــش س افزای
عمــل می کننــد امــا کاهــش آب هــای زیرزمینــی عمدتــاً بــه 
دلیــل برداشــت گســترده آب توســط انســان ایجاد می شــود. 
بــه طــور طبیعــی آب هــای زیرزمینــی بــه تنــوع و تغییــر در 
شــرایط آب و هوایــی حساســند. علیرغــم فشــارهای موجــود 
بــر منابــع آب زیرزمینــی، آنها نقــش مهمــی در حفظ امنیت 
ــان در  ــت جه ــوم جمعی ــر یک س ــال حاض ــد. در ح آب دارن
مناطــق تحــت تنــش آبــی بویــژه در مناطــق نیمه خشــک 
ــن  ــا و همچنی ــمال آفریق ــه و ش ــیا، خاورمیان و خشــک آس
کشــورهای مدیترانــه زندگــی می کننــد. در بســیاری از ایــن 

مناطــق آب زیرزمینــی تنهــا منبــع قابــل اطمینان آب اســت 
زیــرا آب هــای ســطحی بــه صــورت فصلــی یــا دائمــی وجــود 
ندارنــد. از آنجــا کــه تقاضــای آب در ایــن مناطــق عمدتــاً بــر 
تولیــدات مــواد غذایــی متمرکــز اســت )بــه عنــوان مثــال ۸۵ 
درصــد از آب در خاورمیانــه بــه طــور انحصــاری بــرای آبیاری 
اســتفاده می شــود( در دســترس بودن آب هــای زیرزمینــی و 

امنیــت غذایــی به طــور گســترده ای مرتبــط و در هم آمیخته 
بــا امنیــت ملــی و منطقــه ای اســت. در دســترس بودن منابع 
آب زیرزمینــی در یــک جهــان گرم تــر و پرجمعیــت بســیار 
مهم تــر می شــود زیــرا منابــع آب ســطحی در اثــر افزایــش 

دمــا حتــی بیشــتر تخلیــه می شــوند.
بــر اســاس میانگیــن ســطح آب زیرزمینــی تخمیــن زده 
شــده در مقیــاس حوضــه، طــی ســال های ۲۰۰۲ تــا ۲۰۱۵ 
ــران  ــی ای ــای زیرزمین ــب آب ه ــر مکع ــدود ۷۴ کیلومت ح
تحلیــل و از دســت رفتــه اســت. ایــن مقــدار ۱.۶ برابــر حجم  
ــر  ــت )۴۶ کیلومت ــن حال ــر آب تری ــه در پُ آب دریاچــه ارومی
مکعــب در ســال ۱۹۹۶(  اســت کــه بزرگ تریــن دریاچــه در 
خاورمیانــه و ششــمین دریاچــه آب شــور روی زمیــن اســت.

متاسـفانه طبـق آخریـن آمـار، نـرخ مصـرف آب در بخش 
خانگی در کشور ما بیشتر از میانگین جهانی است و همچنین 
طبـق تحقیقـات دانشـگاهی، آمار مصـارف نشـان می دهد که 
باالترین مصرف در بخش  حمام با سـرانه ۳۴.۵ لیتر و باالترین 
میـزان هدررفـت مربـوط به کولر و تهویه مطبوع اسـت که ۸.۵ 
برابـر اسـتاندارد در کشـور اسـت بنابرایـن بایـد بـه راهکارهای 
بهینه سـازی در مصـرف و جلوگیـری از هدررفـت توجه شـود. 
ایـن آماری اسـت کـه دکتر ناهید محبـی - دکتـرای مدیریت 

محیـط زیسـت - به ایسـنا می دهد.
او معتقــد اســت: »پاکیزگــی و تمیــزی در فرهنــگ 
ــل هــم  ــن دلی ــه همی ــژه ای دارد ب ــت وی ــان اهمی ــا ایرانی م
ــن  ــی دارد بنابرای ــگاه باالی ــا جای ــی م ــو در زندگ شست وش
در چنیــن شــرایطی طبیعــی اســت کــه مصــرف آب باالیــی 
داشــته باشــیم. از طرفــی ایــران جــزء کشــورهایی اســت کــه 
ــه رعایــت مــوارد  شــاخص بهداشــت باالیــی دارد و مــردم ب
ــتفاده از  ــا اس ــد. قاعدت ــادی می دهن ــت زی ــتی اهمی بهداش
آب بویــژه در شــرایطی کــه درگیــر ویــروس کرونــا هســتیم، 
ــا گرم شــدن هــوا  ــرد. همچنیــن ب ــاال می ب مصــرف را هــم ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــد ب ــدا می کن ــش پی ــزان افزای ــن می ای
نمی تــوان مصــرف آب را از زندگــی حــذف کــرد امــا نکتــه 

ــی  ــه عبارت ــت. ب ــرف اس ــوه مص ــم، نح ــه و مه ــل توج قاب
صرفه جویــی، درســت مصــرف کــردن اســت. در کل، مصــرف 
آب در ایــران چــه در حــوزه کشــاورزی و چــه در حوزه هــای 
دیگــر بــاال اســت. قبــل از خشکســالی ها، در تهــران بــه طــور 
طبیعــی شــاهد ۲۵۰ میلی متــر بارندگــی در ســال بودیــم اما 
امســال هیــچ ذخیــره برفــی نداریــم. بــارش بــاران هــم آنقدر 
ــر ۲۰۰  ــه زی ــر گزارش هــا ب ــا ب ــدا کــرده کــه بن کاهــش پی
میلی متــر رســیده و قــرار اســت امســال تابســتان پرتنشــی 
از نظــر کم آبــی داشــته باشــیم. در کل ایــران روی کمربنــد 
خشــک جهــان واقع شــده و خشکســالی با کشــور مــا عجین 
شــده اســت. بنابرایــن نیــاز اســت مــا هــم الگــوی مصرفمــان 

را متناســب بــا ایــن شــرایط در نظــر بگیریــم.«
بــه گفتــه ایــن کارشــناس محیــط زیســت »راهکارهایــی 
بــرای صرفه جویــی آب حتــی در کشــورهای بــه نســبت پــر 
ــه آن  ــه ب ــان وجــود دارد ک ــل ســوئد و آلم ــی مث آب اروپای
اســتفاده از آب خاکســتری می گوینــد. بــرای مثــال می تــوان 
ــل  ــری مث ــوارد دیگ ــرای م ــبزی ب ــوی س از آب شست وش
شست وشــوی حیــاط، ماشــین یــا پارکینــگ خانــه اســتفاده 
کــرد. حتــی بســیاری آب روشــویی دستشــویی و حمــام را 
بــه ســیفون دستشــویی وصــل می کننــد تــا آب بــه صــورت 
مســتقیم بــه فاضــالب هدایــت نشــود کــه بــه آن اســتفاده 
مجــدد از آب و بازچرخانــی می گوینــد و یکــی از راه های موثر 
مصــرف آب در خانــه محســوب می شــود. بهتــر اســت بــرای 
آبیــاری باغچه هــا و فضــای ســبز نیــز از پســاب تصفیه شــده 
ــرد.  ــتفاده ک ــاران اس ــا آب ب ــتری ی ــن آب خاکس ــا همی ی
ــا هماهنگــی  ــی دارد کــه ب شــهرداری تهــران نیــز طرح های
ــرای  ــده ب ــالب از آب بازچرخانی ش ــرکت های آب و فاض ش
آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده کنــد کــه بخشــی از آن نیــز 
اجــرا شــده اســت. از طرفــی ابتدایی تریــن موضــوع در ایــن 
امــر الفبــای صرفه جویــی اســت مثــل اســتفاده از یــک لیوان 
آب بــرای مســواک زدن یــا شست وشــوی ظرف هــا بــا فشــار 
کم آب. اســتفاده از ماشــین ظرفشــویی هایی کــه آب و انرژی 
کمتــری مصــرف می کننــد هــم یکــی دیگــر از راهکارهــای 
ــت آب  ــرای مدیری ــر ب ــک روش دیگ ــت. ی ــی اس صرفه جوی
ــاران اســت  ــا آپارتمان هــا، اســتحصال آب ب در مجتمع هــا ی
ــع آوری و  ــرف جم ــاران را در ظ ــل از ب ــوان آب حاص و می ت
بــرای شست وشــوی محوطــه )صرفــا در مواقــع ضــروری( بــه 
عبارتــی از آب خاکســتری اســتفاده کــرد. کاهــش اســتفاده 
ــر  ــه طــور غیــر مســتقیم ب ــد ب ــرق هــم می توان ــرژی ب از ان
ــر  ــه ای تاثی ــای گلخان ــش گازه ــرف آب و کاه ــش مص کاه
ــی  ــب برق آب ــا اغل ــای م ــه نیروگاه ه ــل آنک ــه دلی ــذارد ب بگ

هســتند یــا بــا ســوخت فســیلی کار می کننــد.«
محبــی همچنیــن دربــاره راهــکار صرفه جویــی آب بــرای 
ــد:  ــح می ده ــا توضی ــا ویاله ــا ی ــتخر خانه ه ــردن اس پرک
ــت.  ــتخر را دانس ــردن از اس ــتفاده ک ــت اس ــد راه درس »بای
روش هــای زیــادی از جملــه اوزن یــا کلرزنــی بــرای تمیز نگه 
داشــتن آب اســتخر وجــود دارد و می تــوان آبــی کــه اســتخر 
را بــا آن پــر می کننــد حداقــل تــا ۶ مــاه حفــظ کــرد. اینکــه 
عــده محــدودی بــرای اســتفاده از اســتخر شــخصی چندیــن 
متــر مکعــب آب را تخلیــه و دوبــاره جایگزیــن کننــد، رفتــار 
اخالقــی نیســت و بــه عبارتــی الگــوی اشــتباه مصــرف اســت 
کــه نیــاز بــه اصــالح دارد. حتــی در هتــل کشــورهای پــرآب 
ــود  ــا وان وج ــاق هتل ه ــام ات ــه در حم ــود آنک ــا وج ــا ب دنی
دارد امــا بــاز هــم هشــدار می دهنــد بــه دلیــل صرفه جویــی 
آب از پــر کــردن وان حمــام خــودداری کننــد. بــه عبارتــی با 
وجــود آنکــه امکانــات الزم در اختیــار مســافر قــرار می گیــرد 
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امــا درخواســت می شــود در مصــرف آب صرفه جویــی شــود 
ــه نوعــی فرهنگ ســازی اســت و خــوب  کــه همیــن امــر ب
اســت بــه این گونــه مــوارد بــه طــور جــدی پرداختــه شــود.«

ــرای  ــکار ب ــن راه ــده تری ــر شناخته ش ــال حاض او در ح
مدیریــت در ایــن زمینــه را بازچرخانــی و کاهــش مصــرف 
آب می دانــد و معتقــد اســت: »بــرای آمــوزش نحــوه صحیــح 
مصــرف بایــد از مشــارکت مــردم اســتفاده و مــردم را در ایــن 
قضیــه همــراه کــرد زیــرا مــردم بــه کشورشــان ِعــرق دارنــد 
ــردم  ــط از م ــه فق ــم. اینک ــان دهی ــا را نش ــد راهکاره و بای
ــم نتیجــه معکــوس  ــم و چگونگــی انجــام را نگویی بخواهی
می دهــد و بیشــتر بــا آن مقابلــه می کننــد. البتــه راهکارهای 
مدیریتــی در ســطوح کالن مدیریتــی هــم بایــد اجرا شــود و 
مدیریــت منابــع آب در ســطح کشــور اجرایــی شــود. قطعــا 

مــردم مــا نســبت به منابــع طبیعی شــان هــم تعهــد دارند و 
در صرفه جویــی در مصــرف آب بیشــترین مشــارکت را دارند. 
مدیریــت محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بدون مشــارکت 
ــا جایــی کــه ممکــن اســت  ــر نیســت و ت مــردم امکان پذی
بایــد از راه هــای درســت بــرای صرفه جویــی در مصــرف آب 
ــت مصرف کردن  ــی، درس ــعار »صرفه جوی ــرد. ش ــتفاده ک اس
ــن  ــود و ای ــوب می ش ــازی محس ــی فرهنگ س ــت«، نوع اس
امــر نیازمنــد زمــان و صبــر اســت و بایــد بــا هــر قشــری بــا 
زبــان خــودش صحبــت کــرد و مثال هــای واضــح را نشــان 

داد تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود.«
محبـی با بیان اینکه مبرهن اسـت که مـا در مدیریت آب 
کشـورمان دچار مشـکلیم، می گوید: »وزارت نیرو و سـازمان 
محیـط زیسـت هـم به چنیـن نتیجـه ای رسـیده اند و نمونه 

ایـن امـر خشـکی دریاچه بختـگان و دریاچـه ارومیه اسـت. 
مهم ترین راهکار، تصفیه فاضالب و اسـتفاده مجدد از پسـاب 
اسـت. مهم تریـن راهکارهـا در بخـش خانگی نیـز مربوط به 
شناسایی نشتی ها و تعمیر لوله کشـی در منازل و بازچرخانی 

آب می شـود.«
بــه گــزارش ایســنا، بــا توجــه بــه ســطح فعلــی تخلیــه 
آب هــای زیرزمینــی و کمبــود فزاینــده منابــع آب ســطحی، 
ــظ  ــرای حف ــده ای ب ــای عم ــده نگرانی ه ــال های آین در س
آب بــه منظــور آبیــاری زمیــن کشــاورزی و اســتفاده از آب 

خانگــی وجــود خواهــد داشــت.
ــرای  ــاده را ب ــد س ــود هرچن ــای خ ــم راهکاره ــما ه ش
ــه اشــتراک بگذاریــد. ــا مــا ب صرفه جویــی در مصــرف آب ب
کبریا حسين زاده

افزایش فروش جهانی نفت ایران تدریجی خواهد بود
همزمــان بــا مذاکــرات غیرمســتقیم بــرای احیــای برجــام 
و نشــانه هــای مثبــت پیشــرفت آن، ایــران آمــاده افزایــش 
ــر توافقــی  ــی اگ ــا حت ــی نفــت مــی شــود ام ــروش جهان ف
منعقــد شــود، عرضــه بیشــتر نفــت ایــران بــه بــازار ممکــن 

اســت بــه شــکل تدریجــی انجــام گیــرد.
بــه گــزارش ایســنا، شــرکت ملــی نفــت ایــران در حــال 
آمــاده ســازی میادیــن نفــت و ارتبــاط بــا مشــتریان اســت 
تــا اگــر توافــق جدیــد برجــام اعــالم شــود، بتوانــد صــادرات 
را افزایــش دهــد. در خــوش بینانــه تریــن برآوردهــا، ســه ماه 
زمــان خواهــد بــود تــا ایــران به ســطح تولیــد چهــار میلیون 
بشــکه در روز پیــش از تحریمهــا بازگــردد. همچنیــن ایــران 
ــه  ــرای عرضــه ب ــد از ذخایــر شــناور نفــت خــود ب مــی توان

بــازار اســتفاده کنــد.
امــا پیــش از ایــن کــه چنیــن اتفاقــی روی دهــد، موانعــی 
وجــود دارنــد کــه بایــد رفع شــوند. هــر گونــه توافقــی باید به 
رفــع کامــل محدودیتهای آمریــکا علیه تجارت، کشــتیرانی و 
بیمــه مربــوط بــه نهادهــای ایرانــی منتهــی شــود. بــه گفتــه 
محمــد علــی خطیبــی، یکــی از مقامات ســابق شــرکت ملی 
نفــت ایــران، حتــی در آن زمــان هم ممکن اســت خریــداران 

همچنــان تمایلــی بــه خرید نداشــته باشــند.
خطیبــی در مصاحبــه ای بــا بلومبــرگ گفــت: بازگشــت 
ــازار جهانــی ممکــن اســت یــک فرآینــد  ــه ب نفــت ایــران ب
ــن  ــد. ای ــی ده ــاره روی نم ــوری و یکب تدریجــی باشــد و ف
ــه  ــا حــدودی ب ــش عرضــه ت ــد افزای ــودن فرآین تدریجــی ب
دلیــل پاندمــی ویــروس کرونــا خواهــد بــود کــه بــه تقاضــا 

ــه میــزان قابــل توجهــی لطمــه زده اســت. ب
ــی  ــازار جهان ــرای ب ــران ب ــت ای ــت نف ــد بازگش رون
اهمیــت خواهــد داشــت. اگرچــه مصــرف ســوخت رو بــه 
بهبــود اســت امــا تحــت تاثیــر قرنطینــه هــا و موجهــای 
ــده اســت. عرضــه  ــروس، شــکننده مان ــد شــیوع وی جدی
ــش  ــه بی ــالس را ک ــک پ ــروه اوپ ــران گ ــت ای بیشــتر نف
ــت عرضــه کــم ســابقه ای  ــک ســال اســت محدودی از ی
را بــرای حــذف اشــباع بــه اجــرا گذاشــته اســت، تحــت 

ــرار مــی دهــد. فشــار ق

   در یک قدمی توافق جدید
دیپلماتهــای آمریکایــی و ایرانــی کــه در حــال حاضــر از 
طریــق دولتهــای واســطه در وین ســرگرم مذاکرات هســتند، 
اعــالم کــرده انــد کــه بــه توافــق نزدیــک شــده انــد. اگــر این 
مذاکــرات موفقیــت آمیــز باشــد، توافق هســته ای کــه دونالد 
ــه از آن خــارج  ــه صــورت یکجانب ــپ در ســال ۲۰۱۸ ب ترام
شــد را دوبــاره فعــال مــی کنــد و ایــران هــم در قبــال رفــع 

تحریمهــا، بــه تعهــدات برجامــی بازخواهــد گذاشــت.
ــدرت  ــه ق ــه پــس از ب تهــران از کاهــش فضــای خصمان
رســیدن جــو بایــدن، رییــس جمهــور آمریــکا اســتفاده کرده 
ــه  ــادی ب ــت زی ــش داده و نف ــود را افزای ــت خ ــروش نف و ف
چیــن فروختــه اســت. طبــق آمــار گــردآوری شــده توســط 
بلومبــرگ، تولیــد ایــران امســال ۲۰ درصــد افزایــش یافتــه و 

ــه ۲.۴ میلیــون بشــکه در روز رســیده اســت. ب
 SVB ســارا وخشــوری، رییــس شــرکت مشــاوره
Energy International در واشــنگتن مــی گویــد: 
ــه  ــا توجــه ب ــران ب حتــی اگــر تحریمهــا حــذف نشــوند، ای
توانایــی خــود بــرای فــروش غیررســمی نفــت، تولیــدش را 

ــد داد. ــتری خواه ــش بیش افزای

   حفظ سطح توليد چاههای نفت
ــاش شــود،  ــد نامشــان ف ــل نبودن ــه مای ــات آگاه ک مقام
اظهــار کــرده انــد مهندســان در شــرکت ملــی نفــت تولیــد 
نفــت را بــه بیــن میادیــن مختلــف چرخشــی کــرده انــد تــا 
فشــار کافــی ذخایــر حفــظ شــود. ایــن فرآینــد بــرای حفــظ 
ســطح تولیــد حیاتــی اســت. بــه گفتــه وخشــوری، تزریــق 
گاز در میادیــن نفتــی قدیمــی تــر در جنــوب کشــور نقــش 

مشــابهی را ایفــا مــی کنــد.
ــه  ــور خاورمیان ــرکل ام ــری، مدی ــان ناص ــه ایم ــه گفت ب
ــکا  ــا آمری ــام ب ــق برج ــر تواف ــاوره FGE، اگ ــرکت مش ش
حاصــل شــود، ایــران تولیــد نفــت خــود را در مــدت ســه تــا 
شــش مــاه بــه حــدود چهــار میلیــون بشــکه در روز افزایــش 

مــی دهــد.
ســایرین رونــد کندتــری را بــرای افزایــش تولیــد ایــران 
پیــش بینــی مــی کننــد. رضــا پدیــدار، مدیــر کمیســیون 
ــا  ــی ب ــه تلفن ــران در مصاحب ــی ته ــاق بازرگان ــرژی ات ان
ــا  ــرد ت ــا ۱۵ مــاه زمــان خواهــد ب بلومبــرگ گفــت: ۱۲ ت
پــس از رفــع تحریمهــا ایــران تولیــدش را بــه ۳.۸ میلیــون 
بشــکه در روز افزایــش دهــد. اقداماتــی فنــی بــرای احیــای 
ظرفیــت تولیــد در میادیــن بایــد انجــام گیرنــد کــه زمــان 

مــی برنــد.

   ذخایر چين
ــد  ــی توان ــران م ــد هــم ای ــش تولی ــی پیــش از افزای حت
فــروش نفــت بیشــتری داشــته باشــد. طبــق بــرآورد ایمــان 
ناصــری، ایــران حــدود ۶۰ میلیون بشــکه نفــت ذخیــره دارد. 
ــن نفــت بعــالوه ۱۰ نفــت  حــدود ۱۱ میلیــون بشــکه از ای
میلیــون بشــکه میعانــات در مخــازن چیــن نگهــداری مــی 

شــوند و آمــاده فــروش بــه کاربــران نهایــی هســتند.

مقامــات شــرکت ملــی نفــت ایــران مــی گوینــد تمــاس 
بــا مشــتریانی کــه مایلنــد خریدشــان را ازســربگیرند را حفظ 

کــرده انــد.
افزایــش تولیــد ایــران چالشــهایی را بــرای گــروه 
ــته  ــال گذش ــروه س ــن گ ــی آورد. ای ــود م ــه وج ــک ب اوپ
ــابقه  ــم س ــه ک ــت عرض ــش محدودی ــراه متحدان ــه هم ب
ــا در  ــود تقاض ــا بهب ــون ب ــت و اکن ــرا گذاش ــه اج ای را ب
ــا ایــن حــال  حــال تســهیل محدودیــت مذکــور اســت. ب
شــاهزاده عبدالعزیــز بــن ســلمان، وزیــر انــرژی عربســتان 
ســعودی اعــالم کــرده کــه ایــن گــروه هماننــد گذشــته، 
فضــا را بــرای افزایــش تولیــد ایــران فراهــم خواهــد کــرد. 
معلــوم نیســت ســایر کشــورهای ایــن گــروه مانند روســیه 
و امــارات متحــده عربــی بــا ایــن مســئله ســازگار هســتند 

یــا خیــر.

   مذاکرات دشوار
ــا  ــنگتن ب ــران و واش ــان ته ــرات می ــال مذاک ــر ح در ه
ــرات  ــن مذاک ــا از ای ــن امتیازه ــب بهتری ــرای کس ــالش ب ت
ــق  ــه تواف ــه دارد و ممکــن اســت رســیدن ب ــان ادام همچن

ــرد. ــان بب ــار زم ــد انتظ ــر از ح طوالنیت
حتــی اگــر تحریمهــا رفــع شــوند، ایــران بــا مشــکالت 
ــه گفتــه خطیبــی، پاالیشــگاههای  دیگــری روبروســت. ب
نفــت ممکــن اســت قراردادهــای خریــد ســاالنه شــان را 
ــی  ــرده باشــند و فضــای اندک ــدای ســال امضــا ک در ابت
ــد  ــای خری ــاد قرارداده ــور انعق ــه منظ ــران ب ــرای ته ب
بلندمــدت وجــود داشــته باشــد. بزرگتریــن نگرانــی ایــران 
محدودیــت تحمیــل شــده بــه مشــتریان و نگرانــی آنهــا 
ــان ســال  ــه پای ــران اســت. هــر چــه ب ــد نفــت ای از خری
ــدت  ــای بلندم ــک شــویم، شــاهد امضــای قرارداده نزدی

ــود. بیشــتری خواهیــم ب
ــه  ــای ترامــپ ب ــرد تحریمه ــدار هــم خاطرنشــان ک پدی
روابــط ایــران بــا مشــتریان ســنتی نظیــر هنــد، چیــن، کــره 
جنوبــی، ژاپــن و ترکیــه بســیار بیشــتر از دور قبلــی تحریمها 

آســیب زد.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، از نظــر بســیاری از فعاالن 
بــازار از بانکهــای وال اســتریت گرفتــه تا شــرکتهای بازرگانی 
نظیــر ویتــول، تقاضــا بــرای نفــت به حــد کافــی بهبــود پیدا 
مــی کنــد تــا بتوانــد عرضــه بیشــتر از ســوی ایــران را جــذب 
کنــد. بکارگیــری ســریع واکســنها هــم بــه برداشــته شــدن 
قرنطینــه هــا و بهبــود ســریعتر تقاضــا کمــک مــی کنــد و 
افزایــش ســفرها در نیمــه دوم ســال ۲۰۲۱ میــزان مصــرف 

را افزایــش خواهــد داد.
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گزارش ویژه ...

رونق مناطق آزاد کشور با سرمایه گذاری چینی ها
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
گفــت: بــا ســرمایه گذاری چینی هــا در گردشــگری و جزایــر، 

مناطــق آزاد کشــور رونــق خواهنــد گرفــت.

علی اصغــر مونســان، شــب گذشــته )۲۵ اردیبهشــت( در 
جمــع خبرنــگاران، اظهــار کــرد: طــی هشــت ســال خدمــت 
دولــت تدبیــر و امیــد ۳۲۰ طــرح گردشــگری در کشــور بــه 
ــرداری از ۲۰۰  ــه بهره ب ــن وزارتخان ــیده و ای ــرداری رس بهره ب
طــرح دیگــر را در چنــد مــاه آینــده برنامه ریــزی کرده اســت.

ــر و  ــت تدبی ــات دول ــه اقدام ــرد: در نتیج ــه ک وی اضاف
ــبت ۲۸۰  ــه نس ــور ب ــی کش ــای اقامت ــداد تخت ه ــد تع امی
ــا رشــد ۵۰  ــون ب ــدای ســال ۱۳۹۲ هم اکن ــزار تخــت ابت ه

ــت. ــیده اس ــت رس ــزار تخ ــه ۴۲۰ ه ــدی ب درص
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــان و  ــل آپارتم ــل، هت ــدت ۴۵۰ هت ــن م ــرد: در ای ــان ک بی
واحــد اقامتــی و همچنیــن ۲ هــزار و ۲۰۰ واحــد بومگــردی 
ــرداری رســیده اســت و هم اکنــون نیــز  ــه بهره ب در کشــور ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه ارزش ۱۵۰ ه ــرح ب ــدود ۳۰۰ ط ح

ــل اســت. دیگــر در دســت ســاخت و تکمی
ــه اینکــه طبــق اعــالم بانــک مرکــزی و  ــا اشــاره ب وی ب
ســازمان جهانــی گردشــگری میــزان درآمــد کشــور از محــل 
گردشــگری در ســال ۹۸ حــدود ۱۱ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون 
ــامل ۲.۷  ــزان ش ــن می ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــرآورد ش دالر ب
ــا  ــه تنه ــوده ک ــی)GDP( ب ــص داخل ــد ناخال ــد تولی درص
ــا میانگیــن جهانــی شــامل ۳.۴ درصــد  پنج صــدم درصــد ب

ــه دارد. فاصل
مونســان یــادآور شــد: بــا توجــه بــه رونــد فعلــی توســعه 
گردشــگری کشــور انتظــار داریــم در چند ســال آینده ســهم 
صنعــت توریســتم کشــور بــه میانگیــن جهانی نزدیک شــود 
کــه ایــن رونــد در صــورت فروکــش شــدن همه گیــری کرونا 

شــدت بیشــتری پیــدا خواهــد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری با اشاره 
بـه اینکه مناطـق آزاد ظرفیت باالیی برای توسـعه همه جانبه 
کشـور دارنـد، عنـوان کرد: سـعی کردیـم تا از منافـع مناطق 
آزاد به ویـژه جزیـره کیـش کـه مهم ترین محـور فعالیت های 
آن گردشـگری اسـت در کمیسـیون اقتصـادی دولـت دفـاع 

. کنیم 

ــن،  ــران و چی ــای ای ــند همکاری ه ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
تصریــح کــرد: بــا ســرمایه گذاری چینی هــا در گردشــگری و 
جزایــر، مناطــق آزاد کشــور رونــق خواهنــد گرفــت که بخش 

ــی، گردشــگری و  ــراث فرهنگ ــه وزارت می گردشــگری آن ب
ــن  ــی در ای ــای خوب ــده و برنامه ه ــپرده ش ــتی س صنایع دس

زمینــه تدویــن شــده اســت.
ــا  ــن کرون ــه  واکس ــه در زمین ــان اینک ــا بی ــان ب مونس
ــا  ــا، دولت ه ــام دنی ــت: در تم ــود دارد، گف ــی وج اختالفات
متولــی تهیــه و تزریــق واکســن هســتند و در کشــور مــا نیــز 
وزارت بهداشــت مســئولیت ایــن کار را بر عهــده دارد و وزارت 
بهداشــت بــا ورود بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه موافــق 

نیســت.
همچنیــن نشســت هم اندیشــی علی اصغــر مونســان 
وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور 
بــا فعــاالن عرصــه گردشــگری کیــش کــه صبــح شــنبه بــا 
حضــور جعفــر آهنگــران )مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش(، محمدرضــا دشــتی اردکانــی 
)رئیــس فراکســیون گردشــگری و میــراث فرهنگــی مجلــس 
ــدگان  ــرمایه گذاران، نماین ــی از س ــالمی(، جمع ــورای اس ش
ــز  ــالن رازی مرک ــانه در س ــاب رس ــوف و اصح ــع، صن جوام

ــد. ــزار ش ــش برگ ــی کی ــای بین الملل همایش ه
ــگری  ــوزه گردش ــائل ح ــی مس ــت، برخ ــن نشس در ای
ــی  ــرات منف ــن آن تأثی ــه مهم تری ــد ک ــوان ش ــش عن کی
ــت  ــق صنع ــر رون ــق آزاد ب ــزوده در مناط ــت ارزش اف دریاف
گردشــگری و درخواســت تجدیدنظــر در اجــرای ایــن مصوبه 
و همچنیــن اعطــای تســهیالت حمایتــی بــه فعــاالن عرصــه 

ــود. ــش ب گردشــگری در کی
ــر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در  وزی
ایــن نشســت از پیگیری جــدی برای تأخیــر در اجــرای طرح 
مســئله مالیات بــر ارزش افــزوده در مناطــق آزاد و تالش برای 
حــل ایــن مشــکل خبــر داد و افــزود: تمام تــالش خــود را در 
جهــت تمدیــد اقســاط وام هــا، حمایــت از گردشــگری کیش 

و پیگیــری موضــوع مالیــات بــر ارزش افــزوده خواهــد کرد.
مونســان ادامــه داد: طــی ســال های گذشــته، مزیت هــای 
مناطــق آزاد، یکــی پــس از دیگــری از بیــن رفتــه اســت و 
ایــن مزیت هــا در ســال های گذشــته موجــب جلــب 

ــن  ــن ای ــن رفت ــا از بی ــه ب ــت ک ــده اس ــرمایه گذاران ش س
مزیت هــا ممکــن اســت ســرمایه گذاران از مناطــق آزاد 

ــوند. ــارج ش خ
ــا اشــاره بــه پایــان مهلــت بیســت ســاله معافیــت  وی ب
ــود  ــی  خ ــش در دوران مدیرعامل ــه آزاد کی ــی منطق مالیات
ــارهای  ــود فش ــان باوج ــت: در آن زم ــه گف ــن منطق در ای
ایــن طــرح  اجــرای  برابــر  در  دســتگاه های ذی ربــط، 
ایســتادگی کردیــم و معافیــت مالیاتــی به عنــوان یــک مزیت 

ــد. ــظ ش ــش حف ــی در کی عال
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــر می وزی
ــر  ــات ب ــن مالی ــون گرفت ــه قان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب کش
ــدن آن کار دشــواری  ارزش افــزوده تصویــب شــده و بازگردان
اســت، عنــوان کــرد: بــا مســئوالن مربوطــه در ایــن زمینــه 
گفتگــو خواهیــم کــرد و بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاران 
ــرای  ــد و ب ــت کنن ــه حمای ــل منطق ــد از مدیرعام ــم بای ه

ــد. ــالش کنن ــزوده ت ــر ارزش اف ــات ب حــذف مالی
مونســان بــا اشــاره بــه نــگاه ویــژه بــه کیــش در اتخــاذ 
تصمیمــات گردشــگری، تأکیــد کــرد: پشــتیبانی از کیــش 
ماننــد افزایــش عــوارض خــروج از کشــور همــواره در دســتور 

ــوده اســت. کار وزارت ب
وی بــه قیمــت بــاالی ملــک در کیــش نیــز اشــاره کــرد 
و گفــت: مدیــران ارشــد حاکمیتــی نیــز در ایــن خصــوص 
نگــران هســتند و ایــن معضــل از چالش هــای اصلــی 

ــت. ــش اس ــه آزاد کی ــازمان منطق ــی س ــت کنون مدیری
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
بــا تأکیــد بــر اینکــه گردشــگری در دنیــا بــه اقتصــاد ســوم 
ــا،   ــی حوزه ه ــل شــده و باوجــود هوشمندســازی تمام تبدی
صنعــت گردشــگری رشــد ســریعی را دارد، اظهــار کــرد: در 
فراینــد برنامه ریــزی کشــور همچنــان تمرکــز بــر صنعــت و 
ــا  ــل قیــاس ب کشــاورزی اســت و خدمــات آن حوزه هــا  قاب

گردشــگری نیســت.
علی اصغـر مونسـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـا تالش هـای 
صـورت گرفته گردشـگری از سـازمان به وزارتخانـه ارتقا پیدا 
کـرد، تصریـح کـرد: برخـالف  معاونیـن رئیس جمهـور، وزیر 
در هیئت وزیـران حـق رأی دارد. وی افـزود: ارتقـای بودجـه 
و در نظـر گرفتـن منابـع خـوب مالـی در احـکام بودجـه از 
نتایـج تالش هـای ایـن مـدت گردشـگری بـوده اسـت کـه با 
حمایت فراکسـیون گردشـگری مجلس تأمین شـده است، و 
ایـن اعتبـار مانع لـزوم دریافـت  وام هـای ارزی و نـرخ فزاینده 

بازپرداخـت آن شـد.
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
ادامــه داد:  یکــی از موضوعاتــی کــه در گردشــگری کشــور 
اتفــاق افتــاد، ارتقــای تعــداد گردشــگر و رکــورد آن در 
ســال۹۸ بــا وجــود تمامــی اتفاقــات آن ســال ماننــد ســیل، 
ــن  ــای اوکرای ــه هواپیم ــلیمانی و حادث ــردار س ــهادت س ش

اســت.
ــک  ــد ی ــب کــه لغــو روادی ــن مطل ــان ای ــا بی مونســان ب
طرفــه بــا بســیاری از کشــورها نیــز ازجملــه تمهیداتــی بــود 
ــای گردشــگری انجــام شــد؛ افزایــش  کــه در راســتای ارتق
واحدهــای بوم گــردی، تنــوع محصــوالت گردشــگری ، 
ایجــاد گردشــگری طبیعــت در کنــار گردشــگری تاریخــی و 
فرهنگــی، هتل کاروانســراها، گردشــگری معدن و گردشــگری 
صنعتــی و برگــزاری رویدادهــای بین المللــی ماننــد تبریــز و 
همــدان ۲۰۱۸ را از دیگــر اقدامــات گردشــگری در ســال های 

اخیــر عنــوان کــرد.
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
قــرارداد بــا چیــن را به ســود کشــور و مناطــق آزاد دانســت و 
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در خصــوص توزیــع واکســن نیــز، ایــن چالــش را سراســری 
عنــوان کــرد و گفــت: تــالش خــود را بــرای جلــب رضایــت 
وزارت بهداشــت بــرای توزیــع واکســن در کیــش هم راســتا 

بــا ســند ملــی خواهــم کــرد.
ــن  ــز در ای ــش نی ــه آزاد کی ــازمان منطق ــل س مدیرعام
نشســت بــا اشــاره بــه تأمیــن نظــر ریاســت جمهوری 
ــد واکســن توســط بخــش خصوصــی، یکــی از  ــرای خری ب
شــانس های مدیــران کیــش را همراهــی اصنــاف و فعــاالن 
اقتصــادی کیــش دانســت و اظهــار کــرد: حســن نظر، 
ــه ی  ــه دغدغ ــراد ک ــن اف ــاعی ای ــریک مس ــی و تش همراه

ــت. ــتودنی اس ــد، س ــی دارن اجتماع
جعفــر آهنگــران، نــگاه بخــش خصوصــی جزیــره را نــگاه 
ملــی عنــوان کــرد و گفــت: هــر تالشــی کــه در ایــن منطقه 

می شــود بــرای جلــب منفعــت عمومــی و ملــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت گردشــگری ســالمت، گفــت: 
ــه ظرفیت هــای کیــش و اهمیــت گردشــگری  ــا توجــه ب ب
ســالمت ، هنــوز بــرای رســیدن بــه جایــگاه شایســته ایــن 
منطقــه و ارائــه خدمــات مطلــوب و اســتاندارد بــه هم وطنان 

عزیــز راهــی طوالنــی پیــش روداریــم.
آهنگــران بــا اشــاره بــه اینکه ۶۰ هتل در دســت ســاخت 
بودنــد کــه بــه علــت نوســانات ارزی و قوانین جدیــدی چون 
ــا مشــکالتی مواجــه شــده اند از  ــزوده ب ــر ارزش اف مالیــات ب
وزارت میــراث فرهنگــی خواســت تــا بــا اعطــای وام بانکــی 
ــه،  ــگری منطق ــق گردش ــردی و رون ــعه بوم گ ــت توس جه

یاریگــر بخــش خصوصــی باشــند.
ــراز  وی طــرح جامــع کیــش را بســیار مهــم تلقــی و اب
ــی  ــت حاکمیت ــش از نشس ــه زودی و پی ــرد ب ــدواری ک امی
ــه باشــد.  ــد شــده در دســت ارائ ــع تائی بعــدی، طــرح جام
ــه شــبکه سراســری بــرق ضــروری اســت  اتصــال کیــش ب
ــه علــت تضمیــن فــروش، نظــر ســرمایه گذار  ــد ب و می توان

خصوصــی را نیــز جلــب خواهــد کــرد.

رئیــس فراکســیون گردشــگری مجلس شــورای اســالمی 
ــوارد و  ــس از بســیاری م ــدگان مجل ــی نماین ــز بی اطالع نی
معضــالت مناطــق آزاد را پیامــد کــم کاری فعــاالن اقتصادی 
و ارتبــاط ضعیــف آن هــا بــا نماینــدگان عنــوان کــرد و افزود: 
ــال مســافران  ــش اقب ــث کاه ــزوده باع ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــه  ــه ســفر مناطــق آزاد ماننــد کیــش و رغبــت ایشــان ب ب

ســفرهای خارجــی و درنهایــت خــروج ارز خواهــد شــد.
ــا  ــوزه ب ــن ح ــل ای ــه تعام ــان ب ــی در پای دشــتی اردکان
فعــاالن اقتصــادی و گردشــگری مناطــق آزاد تأکیــد کــرد.

آزاد کیــش  معــاون گردشــگری ســازمان منطقــه 
بیشــترین ســهم را از آنچه در چشــم انداز گردشــگری کیش 
می گــذرد، حضــور بخــش خصوصــی عنــوان و اظهــار کــرد: 
در بخــش صنایع دســتی نیــز وزارتخانــه نقش حمایتــی دارد 
و برعکــس در بخــش میراث فرهنگی بیشــترین ســهم از آن 

حاکمیــت اســت.
ــه تعــداد هتل هــا، آژانس هــای  ــا اشــاره ب خسرونشــان ب
ــگری  ــی و گردش ــی و تفریح ــن پذیرای ــگری و اماک گردش
ــر ۲۰هــزار نفــر از جمعیــت  ــا عــدد ۵۶۸ و اشــتغال بالغ ب ب
کیــش در حــوزه گردشــگری تصریــح کــرد: اقتصــاد کیــش، 
ــگری در  ــب اول گردش ــه قط ــره ب ــت و جزی ــور اس تک مح
کشــور تبدیــل شــده اســت و بــرای قــوام بیشــتر بــا توجــه 
بــه افزایــش ظرفیــت فــرودگاه و گردشــگر برای قوام بیشــتر 
ــدوق  ــره از صن ــهم جزی ــتری دارد. س ــوع بیش ــه تن ــاز ب نی

ذخیــره ملــی نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.
ــا  ــان کیــش نیــز  ب نایب رئیــس جامعــه پذیرایــی بازاری
اشــاره بــه اینکــه حــق دریافــت تســهیالت گردشــگری برای 
ــن حــق  ــد از ای ــز بای ــره کیــش نی ــوده و جزی کل کشــور ب
بهره منــد باشــد، ادامــه داد: ویــروس ارزش افــزوده از ویــروس 
ــن  ــی ای ــالغ ناگهان ــب و اب ــر اســت. تصوی ــا خطرناک ت کرون
ــود  ــه وج ــی را ب ــش، مشــکالت فراوان ــی در کی ــاده قانون م

ــرار داد. ــعاع ق ــادی را تحت الش ــت اقتص آورده و فعالی

ــی  ــا ناآگاه ــراه ب ــئله  هم ــن مس ــزود: ای ــنی اف ابوالحس
ــان باعــث تبلیغــات ســوء علیــه کیــش شــده اســت  مودی
ــی  ــفرهای خارج ــه س ــافران ب ــت مس ــه رغب ــت ب و درنهای
و حتــی تغییــر مقاصــد ســرمایه گذاری بــرای فعــاالن 
اقتصــادی خواهــد انجامیــد. ایــن قانــون برفــرض لــزوم اجرا، 
نیــاز قطعــی بــه تنفــس زمانــی بــرای آمــوزش صنــوف دارد.

ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب رئیــس جامعــه هتلــداران کیــش ب
ــه  ــتگی ب ــاد را از وابس ــد اقتص ــگری می توان ــا گردش تنه
فــروش نفــت برهانــد، اظهــار داشــت: برخــی محدودیت های 
اعمــال شــده مانــع جــذب گردشــگر خارجــی اســت و بایــد 

در مجلــس مطــرح و رفــع شــود.
مســیح اهلل صفــا بــا اشــاره بــه تصمیمــات غلــط 
ارزش افــزوده ادامــه داد: زیــر مجموعــه وزارت دارایــی 
ــه  ــود ک ــه ای ب ــن ضرب ــق آزاد، بدتری ــن مناط ــرار گرفت ق
ــه  ــرای مصوب ــود. اج ــق وارد ش ــن مناط ــه ای می توانســت ب
ــد  مالیــات بــر ارزش افــزوده می توانــد حداقــل ۱۰ درص

ــد. ــش ده ــش را افزای ــه کی ــفر ب ــه س هزین
نماینــده آژانس هــای گردشــگری کیــش جزیــره را 
ــح  ــوان و تصری ــور عن ــگری کش ــب گردش ــن قط اصلی تری
کــرد: مالیــات بــر ارزش افــزوده بزرگ تریــن معضلــی اســت 
کــه اکنــون بــا آن دســت بــه گریبــان هســتیم و امیدواریــم 
ایــن مــاده واحــده  مغایــر بــا قانــون بــه زودی حــذف شــود.

خــدادادی کرونــا هراســی را پیامــد بی توجهــی بــه 
فرمول هــای صحیــح ســالمت دانســت و گفــت: در کیــش با 
ایــن مشــکل روبــه رو هســتیم و بایــد بــرای آینــده بــا فرمول 

مراقبتــی بهتــر بــا آن مقابلــه شــود.
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ ــر می وزی
به منظــور بازدیــد از چنــد طــرح گردشــگری شــامل مرمــت 
ــا و  ــد ملی ــاالس، گرن ــمان، پ ــای آس ــان، هتل ه کاخ مرج
ســپنتا گشــت و دیــدار بــا فعــاالن گردشــگری بــه جزیــره 

کیــش ســفر کــرد.

کفش های ایرانی در پای عراقی ها؛ اگر چین بگذارد!
رئیس کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه 
عراق به تنهایی سهم ۵۶ درصدی صادرات ایران را دارد، گفت: اما 
نوسانات قیمت  ارز و افزایش قیمت تمام شده داخلی باعث شده در 
بازار۳۷۴ میلیون دالری عراق، سهم ایران از ۲۵ درصد در سال 
۲۰۱۳ به حدود ۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند، اما 
سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از ۲۵ درصد به 
۵۱ درصد افزایش پیدا کرد. علی لشکری در گفت وگو با ایسنا، از 
صادرات ۱۰۵ میلیون دالری  انواع کفش در سال گذشته خبر داد 
و گفت که صادرات کفش در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸ 
حدود ۳۶.۶ درصد به لحاظ ارزشی و ۲۹ درصد به لحاظ وزنی 
افزایش داشته است.   همچنین به گفته وی در این دوره متوسط 
قیمت صادرات کفش ۵.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارت 
دیگر با افزایش صادرات وزنی توانستیم با قیمت های پایینتر صادرات 

بیشتری نسبت به سال های قبل به دست آوریم.  

   سهم ۵6 درصدی عراق از صادرات کفش ایران
لشکری با بیان اینکه ۹۰ درصد صادرات ایران به کشور عراق، 
افغانستان و آذربایجان است، تصریح کرد: عراق به تنهایی سهم ۵۶ 
درصدی صادرات ایران را دارد. ۲۶ درصد صادرات کفش نیز به کشور 
افغانستان و مابقی به کشور آذربایجان صادر می شود.   عضو هیئت 
رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان این که بیشترین صادرات 
در بین انواع کفش مربوط به کفش های با رویه چرم مصنوعی و 
زیره پلیمر بوده که ۴۹ درصد ارزش صادرات و ۶۶ درصد وزن کل 
صادرات را به خود اختصاص داده، اظهار کرد: اما سهم کفش هایی 
به رویه چرمی از کل صادرات به لحاظ وزنی ۸ درصد و به لحاظ 

ریالی ۱۲.۵ درصد بوده است. این در حالی است که در دنیا فقط 
۲۴ درصد صادرات کفش با رویه پالستیکی است و بیشترین سهم 
از صادرات کفش های دنیا در سال ۲۰۱۹، یعنی ۳۶.۷ درصد مربوط 
به کفش هایی با رویه چرمی بوده است.  همچنین ۵۰ درصد واردات 
کفش در روسیه در سال گذشته، کفش های با رویه چرمی و زیره 
پلیمری که ارزش افزوده باالتری دارد. بنابراین سهم پایین این نوع 
کفش در صادرات ایران نشان دهنده فاصله زیاد ایران با همسایه ها و 

کشورهایی است که قابلیت صادرات به آنها را داریم.  

   سهم ناچيز ایران از بازار بزرگ روسيه
وی افزود: سهم ایران از واردات بیش از ۳ میلیارد دالری کفش 
در روسیه بسیار ناچیز است. چراکه بیش از ۵۰ درصد کفش های 
وارداتی به روسیه با رویه چرمی است که صادرات آن ها از ایران 
ناچیز است. همچنین به گفته عضو هیئت رئیسه جامعه صنعت 
کفش ایران در سال های اخیر شاهد رشد صادرات کفش هایی با 
رویه پارچه ای بودیم، به طوری که سهم این کفش ها از صادرات دنیا 
از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده 
است. سهم کفشهایی با رویه پالستیکی نیز از حدود ۲۷ درصد در 
سال ۲۰۱۶ به ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده است. 
این در حالی است که سهم کفش ها با رویه چرمی تقریباً ثابت بوده 
است. در ایران اما سهم کفش های پارچه ای از کل صادرات از ۱۴.۵ 
درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و مجددا ۱۴ 
درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این مسئله نشان می دهد ایران 

باید بیشتر همراه بازارهای جهانی شود.  

  چرا ایران سهم زیادی از صادرات کفش در دنيا ندارد؟
لشکری همچنین نوسانات نرخ ارز را مهمترین چالش صادرات 
عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۹۸ شاهد 
رشد ۶۱ درصدی نرخ ارز بودیم. نرخ ارز نیمایی که مبنای قیمت 
گذاری در بورس کاال است نیز ۶۵ درصد رشد داشته است. یکی از 
عمده ترین چالش های تولیدکنندگان این است که قیمت های تمام 
شده در مقایسه با نرخ های  صادراتی رشد بیشتری داشته است. 
برای مثال در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن برخی از مواد 
اولیه ای که در بورس کاال عرضه می شد رشد بیش از ۱۰۰ تا ۲۸۰ 

درصدی داشته است.  
به گفته وی افزایش قیمت مواد اولیه در حالی رخ داده که 
صادرات تنها ۳۶ درصد افزایش داشته و کاالی صادراتی به لحاظ 
قیمتی نیز ۵.۷ درصد کاهش داشته است. بنابراین نوسان نرخ 
ارز، افزایش قیمت تمام شده داخلی نسبت به قیمت صادراتی 
و افزایش نرخ مواد اولیه در بورس کاال از مهمترین عوامل افت 
صادرات کفش ایران در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا است.   
رئیس کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی جامعه صنعت کفش 
ایران با بیان اینکه نوسانات قیمت ها و افزایش قیمت تمام شده 
داخلی باعث شده در بازار ۳۷۴ میلیون دالری عراق، سهم ایران از 
۲۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ 
کاهش پیدا کند، گفت: این در حالی است که سهم کشور چین 
در بازار عراق در همین دوره از ۲۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش 
پیدا کرد. در صورت تداوم این وضعیت همچنان صادرات ایران با 

مشکل مواجه خواهد بود.
 زهرا اکرمی 
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گزارش تحليلی ...

نگاه متفاوت دو وزیر به بازار مسکن
عبـاس آخونـدی، وزیـر سـابق راه و شهرسـازی معتقد به 
رشـد تـوان متقاضیان مسـکن بـر پایه نظـام پس انـداز بود و 
محمـد اسـالمی، راهی متفاوت بر اسـاس نهضت خانه سـازی 
را دنبـال کـرد اما نوسـانات اقتصاد کالن و بخصـوص افزایش 
لجـام گسـیخته نـرخ ارز، اجازه ایجاد ثبـات و آرامـش در بازار 

مسـکن را از هـر دو وزیـر گرفت.

ــه  ــی ک ــن روحان ــت حس ــنا، در دول ــزارش ایس ــه گ ب
ــان  ــرداد ۱۴۰۰ پای ــد و ۱۲ م ــاز ش ــرداد ۱۳۹۲ آغ از ۱۲ م
می گیــرد، دو وزیــر بــا دو دیــدگاه متفــاوت بــر مســند وزارت 
راه و شهرســازی قــرار گرفتنــد کــه اولــی حــدود پنــج ســال 
ــاس  ــتند. عب ــئولیت داش ــال مس ــه س ــدود س ــی ح و دوم
آخونــدی )وزیــر ســابق راه و شهرســازی( و محمــد اســالمی 
دو سیاســت مختلــف را دنبــال کردنــد. آخونــدی بــا اشــاره 
بــه ۲.۶ میلیــون مســکن خالــی در کشــور، معتقــد بــه رشــد 
تــوان طــرف تقاضــا بــر پایــه نظــام پس انــداز بــود و محمــد 
اســالمی بــر نهضــت خانه ســازی تاکیــد دارد. امــا نوســانات 
اقتصــاد کالن و بخصــوص افزایــش لجــام گســیخته نــرخ ارز، 
اجــازه ایجــاد ثبــات و آرامــش در بــازار مســکن را از هــر دو 

وزیــر گرفــت.
از زمانـی که اسـالمی در آبـان ماه ۱۳۹۷ بر مسـند وزارت 
راه و شهرسـازی تکیـه زده قیمت مسـکن در تهـران از متری 
۹.۲ میلیـون تومـان به متـری ۲۹.۳ میلیون تومان رسـیده و 
۲۱۸ درصـد رشـد کرده اسـت. طی پنج سـال فعالیت عباس 
آخونـدی از اواسـط سـال ۱۳۹۲ تـا آبان ۱۳۹۷ هم متوسـط 
قیمـت مسـکن در تهران از حـدود ۴.۵ میلیون تومـان به ۹.۲ 

میلیـون تومان رسـید و ۱۰۳ درصد رشـد کرد.
در حـال حاضـر هـم آنطـور کـه از صحبتهـای مسـئوالن 
اسـتنباط می شـود آنها افزایش ساخت وسـاز را زمینه ای برای 
ثبـات و آرامـش قیمتی در بازار مسـکن می داننـد. با این حال 
رشـد سرسـام آور قیمت مسـکن طی شـش سـال گذشـته، 
تـوان خرید متقاضیـان را گرفته و برنامه خاصـی برای تقویت 
قـدرت خریـد وجود ندارد. به نظر می رسـد سیسـتم بانکی و 
مجلس شـورای اسـالمی به طور همسـو از برنامه های وزارت 
راه و شهرسـازی در دوران محمـد اسـالمی حمایت می کنند.

پس از آنکه وزارت راه و شهرسـازی در اواسـط سال ۱۳۹۸ 
پروژه سـاخت ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسـکن را آغاز کرد، 
مجلس شـورای اسـالمی در دوره یازدهم به ریاست محمدباقر 
قالیبـاف نیـز طرح جهـش تولیـد و تامین مسـکن را با هدف 
احداث سـاالنه یک میلیون واحد مسـکونی به تصویب رسـاند 
کـه هـم اکنون برای بررسـی در شـورای نگهبان قـرار دارد. از 
جملـه دیگـر مصوبـات مجلس می تـوان بـه طرح مالیـات بر 
خانه هـای خالـی و طـرح سـاخت مسـکن ارزان قیمـت بـه 

منظـور اجاره به اقشـار کـم درآمد اشـاره کرد.

   رشـد 6۵0 درصدی قيمت مسـکن؛ رشـد صفر 
درصـدی وام خرید

ــرای  ــی را ب ــتم بانک ــت سیس ــس، ظرفی ــت و مجل دول
ســومین ســال پیاپــی بــه منظــور افزایــش ســاخت و ســاز به 
کار گرفتنــد. طبــق قانــون بودجــه ۱۴۰۰ بانک هــا مکلفنــد 
در ســال جــاری ۳۶۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه 
منظــور احــداث یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار واحــد مســکونی 
ــا ایــن حــال وام ۱۶۰ میلیــون تومانــی  اختصــاص دهنــد. ب
خریــد مســکن نــه تنهــا از ســال ۱۳۹۴ تــا کنــون تغییــری 
نکــرده بلکــه بــه دلیــل منقضــی شــدن صنــدوق پــس انــداز 
ــت  ــکان دریاف ــر ام ــاه ۱۳۹۹ دیگ ــم در خردادم ــکن یک مس

تســهیالت ۱۶۰ میلیــون تومانــی زوجیــن وجــود نــدارد.  
در سـال ۱۴۰۰ وام سـاخت مسـکن بـه ازای هـر واحد در 
حالـت انبوه سـازی و با رعایت فناوری هـای نوین ۴۵۰ میلیون 
تومـان بـا نـرخ سـود ۱۸ درصـد خواهـد بود کـه بـا توجه به 
مبلـغ ۲۵۰ میلیون تومان سـال گذشـته ۸۰ درصدی نشـان 
می دهد. سـقف تسـهیالت سـاخت در سـال ۱۳۹۴ به میزان 
۹۰ میلیـون تومـان، سـال ۱۳۹۵ بـه مبلـغ ۱۵۰ میلیـون، 
تومـان، سـال ۱۳۹۸ بـه میـزان ۱۷۰ میلیـون تومان و سـال 
۱۳۹۹ بـه میزان ۲۵۰ میلیون تومان بود. بنابراین وام سـاخت 
طی شـش سـال گذشـته رشـد ۴۰۰ درصدی یا پنج برابری 

را نسـبت بـه سـال ۱۳۹۴ نشـان می دهد.
اما افزایش قابل توجه وام سـاخت، آن هم در شـرایطی که 
وام خرید طی شـش سـال گذشـته تغییری نکرده و در سقف 
۱۶۰ میلیـون تومـان درجـا زده اسـت، این پیام را می رسـاند 
کـه هـدف دولت، تقویت عرضـه به جای تقاضا اسـت. محمد 
اسـالمیـ  وزیـر راه و شهرسـازیـ  کـه تولیـد و عرضـه ۴۰۰ 
هـزار واحـد اقـدام ملـی مسـکن را در دسـتور کار قـرار داده، 
افزایـش تولید را راه حل بهتری نسـبت به افزایش توان تقاضا 
می دانـد. او بارهـا گفته کـه افزایش وام خرید اثـرات تورمی در 

بازار مسـکن ایجـاد می کند.
اواخر سـال ۱۳۹۴ همان سـالی که سقف تسهیالت خرید 
مسـکن بـرای زوجین تهرانی ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شـد 
متوسـط قیمت مسـکن در تهـران ۳.۹ میلیون تومـان در هر 
متـر مربـع بـود. سـال ۱۴۰۰ کـه میانگیـن قیمـت بـه ۲۹.۳ 
میلیـون تومـان رسـیده خبـری از افزایش وام خریـد یا حتی 
تعیین مدل جایگزین صندوق پس انداز مسـکن یکم نیسـت.

البتـه هیـات دولـت و شـورای پـول و اعتبار بـرای افزایش 
نـدادن وام مسـکن خریـد شـاید توجیه داشـته باشـند. مبلغ 
اقسـاط ماهیانـه وام ۱۶۰ میلیـون تومانی با مـدت بازپرداخت 
۱۲ سـاله یـک میلیـون و ۸۶۶ هـزار تومان اسـت که طبیعتا 
رشـد سـقف وام بـا افزایـش مبلغ اقسـاط همـراه خواهـد بود 
و بسـیاری از اقشـار پاییـن تـوان به عنـوان متقاضیـان اصلی 

مسـکن، پرداخت چنیـن مبالغـی را ندارند.

   الـزام سيسـتم بانکـی بـه پرداخـت 360 هزار 
ميليـارد تومـان تسـهيالت به حوزه مسـکن

بـه هـر حـال بـر اسـاس قانـون بودجـه ۱۴۰۰ مجموعـا 
بانک هـا بایـد ۳۶۰ هـزار میلیـارد تومـان بـرای واحدهـای 
مسـکونی شـهری و روسـتایی کـه در مجموع یـک میلیون و 
۲۰۰ هـزار واحد اسـت پرداخت کنند. از این تعـداد ۴۰۰ هزار 
واحـد برای واحدهای مسـکونی روسـتایی و ۸۰۰ هـزار واحد 
برای واحدهای مسـکونی شـهری در نظر گرفته شـده اسـت.

   بانکها زیر بار وام مسکن می روند؟

تکلیــف بانکهــا بــه پرداخــت یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
فقــره تســهیالت ســاخت مســکن در شــرایطی اســت کــه 
ــد  ــزار واح ــود را ۷۰ ه ــی خ ــزان موظف ــکن می ــک مس بان
ــا  ــایر بانکه ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــوان ک عن
ــت وام  ــدت بازپرداخ ــودن م ــی ب ــل طوالن ــه دلی ــوال ب معم
مســکن از پرداخــت تســهیالت بــه حوزه مســکن خــودداری 
ــت می تواننــد  ــا مجلــس و دول ــد کــه آی ــد دی ــد بای می کنن
ســایر بانکهــا )بجــز بانــک مســکن( را ملــزم بــه پرداخــت وام 
بــرای یــک میلیــون و ۱۳۰ هــزار فقــره تســهیالت کننــد یــا 
خیــر. البتــه آنطــور کــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفتــه 
اســت بانــک مرکــزی تاکنــون جــدول ســهیمه بانک هــا را 
اعــالم کــرده امــا در خصــوص مبلــغ ظــرف یــک تــا دو هفته 

آتــی اعــالم خواهــد شــد.
طبـق برنامـه، همـه مالـکان خصوصـی، خودمالـکان و 
سـازندگان بخش خصوصی بر اسـاس ضوابطی که وزارت راه و 
شهرسـازی تعییـن کرده مـی توانند به بانک هـا مراجعه کرده 
و تقاضای اسـتفاده از تسـهیالت سـاخت را داشـته باشـند. بر 
اسـاس شاخص بندی که انجام شـده این تسهیالت در اختیار 
واجـدان شـرایط که عمومـا سـازندگان واحدهای متوسـط و 

ارزان قیمت هسـتند، قـرار می گیرد.
محمـود محمـودزادهـ  معـاون وزیـر راه و شهرسـازیـ  در 
این خصوص گفته اسـت: پرداخت تسـهیالت ساخت مسکن 
افزایـش یافتـه بـه واحدهـای گران قیمـت تعلـق نمی گیرد و 
این بخشـی از ضوابط وزارت راه و شهرسـازی است. واحدهای 
متوسـط و اززان قیمـت مشـمول قانـون دریافـت تسـهیالت 

سـاخت هستند.
وی اظهـار امیـدواری کـرد تا بـا این کار بخش عمـده ای از 
واحدهـای نیمه تمام سـطح کشـور تکمیل و رونق سـاخت و 

سـاز در سـال جاری بیشـتر شود.
محمـودزاده در خصوص سـقف تسـهیالت سـاخت اعالم 
کـرد: ایـن موضـوع هـم اکنـون در شـورای پـول و اعتبـار در 
دسـت بررسـی اسـت که بر اسـاس سیسـتم بانکی بایـد این 
چهارچـوب تعییـن شـود. بـر اسـاس قانـون همـه بانک هـا و 
موسسـات مالی و اعتباری مشـمول اجرای این طرح هسـتند 
و ابـالغ سـهمیه هایی که باید به تسـهیالت سـاخت مسـکن 
اختصـاص دهند را دریافت کرده اند. سـهیمه بانک هـا در ارایه 
تسـهیالت سـاخت مسـکن متفـاوت اسـت و سـهمیه بانـک 
مسـکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسـکن 

از سـایر بانک ها بیشـتر اسـت.

   سـنگينی سـایه رکود بـازار مسـکن بر بخش 
سـاخت و ساز

بـا وجـود آنکـه تسـهیالت سـاخت همـواره طی سـالهای 
اخیـر افزایش داشـته، قیمـت نهاده های سـاختمانی نیز پا به 
پـای آن رشـد کـرده اسـت؛ به طوری کـه نرخ مصالـح اصلی 
طـی حـدود یک سـال گذشـته ۱۰۰ درصـد افزایـش یافته و 
ایـن در حالـی اسـت که بازار مسـکن در رکود به سـر می برد. 
بنابرایـن احتمـاال انبـوه سـازان در تعریـف پروژه هـای جدید 
تعلـل خواهنـد کـرد کـه مـی تواند به کاهش سـاخت و سـاز 
منجـر شـود. با این حـال اغلب کارشناسـان بر ایـن باورند که 

بـازار مسـکن در سـال جـاری به ثبات می رسـد.
در این خصوص مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه 
مشاوران امالکـ  به ایسنا گفت که قیمت مسکن در ماههای 
اخیر کاهشی بوده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد 
ادامه کاهش قیمتها در بازار مسکن خواهیم بود. وی افزود: بسیار 
امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ بازار مسکن به آرامش برسد و 

معامالت به تدریج رونق بگیرد.
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ایــن روزهــا انتظــارات تورمــی در بــازار ملــک جــای خود 
را بــه برآوردهــای کاهشــی داده  و بــه همیــن دلیــل تعــداد 
فروشــنده ها افزایــش یافتــه اســت. عمــده تحلیلهــا بــر ایــن 
اســت کــه در ســال جــاری قیمــت مســکن معقــول خواهــد 
شــد و حتــی اگــر کاهــش پیدا نکنــد، رشــد نخواهد داشــت.

بررسـیها داده هـای یک سـامانه ملکی حاکی از آن اسـت 
کـه در شـهر تهـران قیمتهـای پیشـنهادی مسـکن نسـبت 
بـه ۱۰ روز قبـل ۲.۵ درصـد کاهـش یافتـه اسـت. مشـاوران 
امـالک دالیل مختلفی بـرای کوتاه آمدن مالـکان از نرخهای 
قبلـی بیـان می کننـد کـه قوی تریـن مولفـه به کاهـش نرخ 

ارز مربـوط می شـود. البتـه هنـوز نرخهـای کذایـی در برخی 
فایلهای نوسـاز به چشـم می خورد اما وضعیت کلی بازار آرام 
اسـت. درخصـوص معامالت نیـز با وجـود آنکه هنـوز آماری 
از اردیبهشـت مـاه ارایه نشـده مشـاهدات میدانـی از افزایش 

نسـبی خرید و فروشـها حکایـت دارد.

   یـک کارشـناس: سـال 1400 قيمـت مسـکن 
می شـود متعـادل 

ـ  مسـکن  بـازار  کارشـناس  ـ  میرعمـادی  ابوالحسـن 
می گوید: بجز مناطق شـمالی که تکلیفشـان مشـخص است 
سـال جـاری در مناطق میانی و جنوبی، سـال تعدیل قیمت 
مسـکن خواهـد بود؛ زیـرا قیمتها حباب گونـه افزایش یافته و 
بـرای اینکـه بازار به حدی از منطق برسـد باید نرخها متعادل 

شـود. احیـای برجـام نیـز می تواند بـه آرامش همـه بازارها از 
جملـه بازار مسـکن کمـک کند.

وی بیـان می کنـد: بی ثباتـی اقتصـاد باعـث بالتکلیفـی 
فعاالن اقتصادی شـده و زندگی عادی بر پایه سـرمایه گذاری 
سـالم از بین رفته اسـت. به طوری که فعالیتهـای مولد دچار 

مشـکالت اساسی شـده اند.
میرعمـادی بـا بیـان اینکـه هیـچ تناسـبی بیـن درآمـد 
عمومـی بـا قیمـت خانـه وجـود نـدارد گفـت: دو راه پیـش 
روی بـازار مسـکن اسـت؛ یـا قیمتهـا ثابـت می مانـد و تـوان 
متقاضیـان بـه تدریـج به قیمتها می رسـد کـه طبیعتـا بازار 
دیرتـر بـه رونق خواهد رسـید. یـا اینکه قیمتهـا کاهش پیدا 
می کنـد و بـازار زودتـر رونق می گیـرد. بجز ایـن دو نمی توان 

گـزاره دیگـری بـرای بازار مسـکن متصـور بود.

صدای کسری بودجه درآمد؛ پس ۱۰۰ روز چه کردند؟!
بودجه  با  رابطه  در  مجلس  و  دولت  ۱۰۰روز  حدود 
هزار   ۳۲۰ کسری  و  منابع  تحقق  عدم  ویژه  به   ۱۴۰۰
آنقدر  و  داشتند  چالش  و  بحث  یکدیگر  با  آن  میلیاردی 
نمایندگان برای اصالح بودجه سر و صدا به پا کردند که 
مصوب  منطقی  و  شده  تعدیل  بودجه ای  است  قرار  گویا 
کنند، اما در نهایت توافق طرفین به جایی رسیده که هنوز 
دو ماه از اجرا نگذشته، صدای کسری بودجه درآمده است. 
مشخص نیست به بودجه چه می گذرد که قبل و بعد از 

تصویب، در هر حال ۳۵۰ هزار میلیارد کسری دارد!
پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- در 
تازه ترین اظهاراتش از "برآورد ۳۵۰ هزار میلیاردی کسری 
یادآور  او،  اعالم  این  است.  گفته  سخن   "۱۴۰۰ بودجه 
اظهاراتش در جریان بررسی الیحه بودجه است که گفته 
بود "بودجه ۱۴۰۰ که دولت ارائه کرده ۳۲۰ هزار میلیارد 
تومان کسری دارد و مجلس از این بابت نگران است". اما 
وی که اکنون از کسری بودجه سخن می گوید، نگفته که 
مجلس برای این نگرانی در الیحه چه کرد که قانون هم به 

کسری خورده است.

   پس نگرانی های مجلس به کجا رسيد؟
دولت  آذر سال ۱۳۹۹  برمی گردیم؛ ۱۲  عقب تر  کمی 
منابع  با  و  تومان  میلیارد   ۲۴۳۵ کلی  سقف  با  الیحه ای 
عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد. رقم 
اصلی دخل و خرج دولت  به عنوان بخش  منابع عمومی 
شامل درآمدهای نفتی، واگذاری دارایی های مالی)انتشار 
اوراق و فروش سهام شرکت ها( و درآمدها )مالیات و سایر 
اما عمده  درآمدها( نسبت به سال گذشته تفاوت داشت، 
این اختالف در درآمدهای نفتی بود که از حدود ۵۰ هزار 

به مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت. 
این الیحه به شدت مورد انتقاد مجلس و البته برخی 
درآمد  پیش بینی  صورت  هر  به  داشت.  قرار  کارشناسان 
در  ولی  نمی رسید،  نظر  به  منطقی  نفت  برابری  چهار 
تمام قد  و  بود  این درآمد  به کسب  هر حال دولت معتقد 
در  این  کرد.  دفاع  خود  ارقام  از  بودجه  و  برنامه  سازمان 
حالی بود که مجلس درآمدهای الیحه را غیر قابل تحقق 

دانسته و بحث رد کلیات مطرح شد.
در همین جریان و ۱۰ روز از ارائه الیحه نگذشته بود 
که مرکز پژوهش های مجلس و البته برخی از نمایندگان از 

کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی بودجه سخن گفتند. 

   در اصل، اصالحی انجام نشد!

مجلس که قرار بود الیحه را اصالح و در راستای کاهش 
و  مردم  معیشت  از  حمایت  و  بودجه  کسری  عدم  تورم، 
را  آن  کند،  حرکت  ای  یارانه  و  ارزی  های  بخش  اصالح 
کمیسیون  از  آنچه  نهایت  در  و  برد  تلفیق  کمیسیون  به 
شد.  رد  الیحه  کلیت  مجلس  علنی  صحن  در  شد  خارج 
دست  اصالح  از  بیش  تلفیق  در  نمایندگان  حال  هر  به 
بینی  پیش  منابعی  بیشتر  و  برده  ارقام  و  اعداد  تغییر  به 
کرده بودند که از نظر دولت قابل تحقق نبود یا به سراغ 

مشخص  و  رفته  یارانه  مثل  مردم  توجه  مورد  بخش های 
کردن  برابر  چند  به  دست  کارشناسی  نگاه  کدام  با  نبود 
وقتی  آن هم  بودند،  زده  ثروتمندان  یارانه  حتی  ها  یارانه 
که ۱۰ سال است چالش اصلی قانون هدفمندی یارانه ها 
آن  مورد  در  اصالحی  نیز  دولت  و  پرداخت هاست  همین 

انجام نداده است. 
به هر صورت بعد از رد کلیات بودجه، دولت، اصالحات 
را در دو هفته انجام داد و آورد ولی آنچه دوباره به مجلس 
فوریت  به  و  نداشت  الیحه  با  چندانی  تفاوت  برگشت، 

مصوب شد. 
بعداز گذشت ۱۰۰ روز از رفتن الیحه بودجه به مجلس 
و تمام چالش ها و حواشی که طی کرد، بودجه ای مصوب 
تعدیل  به الیحه  تنها نسبت  نه  آن  ارقام  و  اعداد  شد که 
که  جایی  شد.  همراه  سقف  افزایش  با  بلکه  بود،  نشده 
نمایندگان حرف از کسری ۳۲۰ میلیاردی می زدند و  این 
تصور را ایجاد می کرد که قرار است منابع و مصارف را با 
توجه به واقعیات اقتصادی تعدیل کنند، این اتفاق نیفتاد 
و در نهایت بودجه عمومی دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد به 
یعنی  یافت؛  افزایش  تومان  میلیارد  هزار   ۱۲۰۰ از  بیش 
این  و  شد  افزوده  آن  به  دیگر  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰۰
سوال را بی پاسخ گذاشت که اگر ۳۲۰ هزار میلیارد تومان 
از همان منابع اولیه قابل تحقق نبود این ۴۰۰ هزار میلیارد 

تومان چگونه قرار است محقق شود؟

   بودجه می آید و می رود و فقط هياهو دارد 
بودجه  الیحه  مورد  در  مجلس  و  دولت  نهایی  توافق   

تفاوتی با سال های گذشته نداشت و قابل پیش بینی بود 
که در کنار تمامی ایرادات کارشناسی که به الیحه از سوی 
کارشناسان مطرح می شد، بازی با اعداد و ارقام به جایی 
می رسد که دولت در ابتدای سال با کسری بودجه مواجه 
ارائه الیحه  ابتدای  از  باشد؛ روالی که در چند سال اخیر 
تا تصویب و اجرا اتفاق افتاده و دولت در همان دو تا سه 
بودجه  کسری  جبران  برای  محلی  دنبال  به  ابتدایی  ماه 

بوده است.

که  افتد  می  مجلس  در  اتفاقی  چه  نیست  مشخص   
کسری  تومان  میلیارد  هزار   ۳۲۰ ورود  زمان  در  بودجه 
دارد و همان نمایندگان پس از تصویب هم باز از کسری 
۳۵۰ هزار میلیاردی سخن می گویند. در بیش از سه ماهی 
که بودجه بین دولت و مجلس چرخید شاید بتوان گفت 
تصمیم زیرساختی و اصالحی نسبت به الیحه انجام نشد و 
حتی در مواردی تصمیماتی اتخاذ شده که در اجرا چالش 

ایجاد کرده است.

راهکارش  اما  نداشته  واکنش  دولت  هنوز     
چيست؟ 

مطرح  که  میلیاردی  هزار   ۳۵۰ کسری  این  مورد  در 
شده هنوز سازمان برنامه و بودجه واکنشی برای تایید یا 
این موضوع مستلزم تحقق  البته رد  رد آن نداشته است. 
۱۰۰ درصدی درآمدهاست یا حذف مصارف و هماهنگی 

آن با همان درآمد پیش بینی شده در بودجه.
چه  اینکه  بودجه  وقوع کسری  در صورت  حال  هر  به 
راهکاری از سوی دولت پیشنهاد می شود جای سوال دارد. 
برای جبران  راهکارهای دولت  اخیر  البته طی چند سال 
گرفته  ملی  توسعه  صندوق  از  برداشت  از  بودجه  کسری 
تا انتشار اوراق و البته در سال گذشته حراج اوراق بدهی 
از سوی بانک مرکزی بوده است و پیش از این هم اعالم 
شده بود، بودجه در سه سطح پیش بینی شده و در صورت 
عدم امکان در یک بخش، سطوح دیگر در دستور کار قرار 

خواهد گرفت. 
زهرا شکری
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وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقالم اساسی
بررسـی آمـار مربـوط بـه واردات کاالهـای اساسـی نشـان 
می دهـد وضعیـت در این حـوزه چندان مطلوب نیسـت و اگر 
تدابیـر الزم اتخاذ نشـود بـا چالش جدی در ایـن حوزه مواجه 

خواهیم شـد.

آمـار واردات کاالهـای اساسـی و نهاده هـای دامی وضعیت 
نگـران کننـده ای بـه خـود گرفتـه و آنگونـه کـه ایـن آمـار 
درصـد  کنجالـه ۶۸  و  درصـد  ذرت ۵۳  واردات  می گوینـد 
کاهـش داشـته اسـت. در واقـع، بررسـی آمـار و ارقـام مربوط 
بـه واردات کاالهـای اساسـی در بـازه زمانـی ۱ فروردین تا ۲۳ 
اردیبهشـت ۱۴۰۰، نشـان دهنـده آن اسـت کـه وضعیـت در 
ایـن حوزه چندان مطلوب نیسـت و اگر تدابیـر و اقدامات الزم 
انجام نشـود، مانند سـال گذشـته بـا چالش جـدی در تأمین 
و توزیـع کاالهـای اساسـی مواجه می شـویم که بـه خصوص 
زنـگ هشـدار آن در کاهـش تولیـد مـرغ و تخم مـرغ و در پله 

بعـدی، لبنیـات به صـدا درآمده اسـت. 

   ترخيـص کاالهـای اساسـی ۵3 درصـد کاهش 
فت یا

بـه گـواه ایـن آمار، ترخیـص کاالهایـی مانند روغـن خام، 
دانه هـای روغنـی، کنجاله سـویا، جـو و ذرت از نظـر وزنی ۵۳ 
درصـد و از نظـر ارزشـی ۲۲ درصـد نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال گذشـته کاهـش داشـته؛ به نحـوی که طی ایـن مدت، 
یـک میلیـون و ۱۱۷ هـزار و ۴۶۹ تـن از ایـن اقـالم ترخیص 
شـده کـه ایـن رقـم در مدت مشـابه سـال قبل ۲ میلیـون و 

۳۶۷ هـزار و ۵۸۴ تـن بوده اسـت.

   کاهش 30 درصدی جوجه ریزی
امـا ایـن تمـام ماجرا نیسـت بلکـه به گفته سـادات نـژاد، 
نایـب رئیـس انجمـن مرغداران گوشـتی، جوجه ریـزی هم به 
شـدت کاهش یافتـه و اگر قرار باشـد تطبیقی میـان واقعیت 
و مصوبات سـتاد تنظیم بازار در تحقق این امر داشـته باشـیم 
متوجه می شـویم جوجه ریزی نسـبت بـه هدف گـذاری ۱۱۵ 
میلیـون قطعـه ای تفـاوت چشـمگیری دارد و برخـی از عقب 
ماندگی ۳۰ درصدی نسـبت به رقم مصوبه سـتاد تنظیم بازار 
خبـر می دهنـد؛ چراکه قیمت جوجه یک روزه واقعی نیسـت، 
بـر ایـن اسـاس کمبـود جوجه ریـزی در آینـده ای نزدیـک، 
تأمیـن مـرغ را نیـز دچار می کند و قیمت ایـن کاال را به باالی 

۳۰ هـزار تومان خواهد رسـاند.

   واردات دانه هـای روغنـی ٩4 درصـد و ذرت 4۵ 
درصد کاهـش یافت

در عیـن حال، ارزش روغن خـام، دانه های روغنی، کنجاله 
سـویا، جـو و ذرت ترخیـص شـده در سـال جـاری ۴۸۶ هزار 
و۳۹۶ دالر و در مـدت مشـابه سـال قبـل ۶۲۵ هـزار و ۷۶۳ 
دالر بـوده اسـت؛ ضمـن اینکـه در بحث تأمیـن ارز این کاالها 
اگرچـه در مجموع نسـبت به سـال گذشـته ۹۰ درصد رشـد 
را شـاهد هسـتیم امـا درباره کاالهایـی ماننـد ذرت و دانه های 
روغنـی بـه ترتیب ۴۵ و ۹۴ درصد کاهش را شـاهد هسـتیم. 
ا ین در حالی اسـت که در مدت مشـابه سـال ۱۳۹۹ معادل، 
۳۳۸ هـزار و ۴۲۳ دالر ارز بـرای واردات این اقالم تأمین شـده 

و ایـن رقم امسـال بـه ۶۴۴ هزار و ۶۶۲ دالر رسـیده اسـت.
بر این اسـاس امسـال کنجاله سـویا و روغن خام بیشترین 
ارز و دانه هـای روغنـی کمترین ارز را دریافـت کرده اند؛ ضمن 
اینکـه امسـال بـرای واردات کنجالـه سـویا ۱۸۱ هـزار و ۸۲۹ 
دالر و بـرای واردات روغن خـام ۱۷۳ هزار و ۵۶ دالر تأمین ارز 
انجـام شـده اسـت، این رقـم بـرای ذرت ۱۶۳ هـزار و ۶۷ دالر 
و بـرای جـو ۱۲۵ هـزار و ۷۱۷ دالر و بـرای دانه هـای روغنـی 

۹۹۳ دالر بوده اسـت.

   ترخيص کند کاالی اساسـی دردسرسـاز شـده 
ست ا

نکتـه حائـز اهمیت آن اسـت که علیرغم تخصیـص ارز به 
واردات برخـی نهاده هـا امـا ترخیـص دیرهنـگام در گمرکات، 
دردسرسـاز شـده و هـم اکنـون مشـکالت بسـیاری در مورد 
عـدم ترخیـص و توزیـع نامناسـب کاال بـروز کـرده چراکـه 
بوروکراسـی های اداری در وزارتخانـه متولـی، رونـد ترخیـص 

کاال را ُکنـد کرده اسـت.
از سـوی دیگـر، ترخیـص قطـره چکانـی نهاده هـای دامی 
در سـال جـاری ایـن نگرانـی را بـه وجـود آورده کـه وقایـع 
سـال گذشـته در ایـن حوزه تکرار شـود؛ همانطـور که فعاالن 
ایـن حـوزه مدعی هسـتند کـه همـه مراحل تخصیـص ارز و 
ترخیـص کاالی خـود را انجام داده اند اما فروش آن در سـامانه 

ناقـص بـازارگاه، به سـختی انجام می شـود.
بـه هـر حـال کمتـر کسـی از یـاد بـرده اسـت کـه بـازار 

نهاده هـای دامی در سـال گذشـته، شـرایط بسـیار ملتهبی را 
پشـت سـر گذاشـت که این نابسـامانی ها در حالی اتفاق افتاد 
کـه از اواسـط دی مـاه ۱۳۹۸ واردکننـدگان، تولیدکننـدگان 
و فعـاالن صنعـت دام و طیـور دربـاره فراینـد تأمیـن و توزیع 
نهاده هـای دامـی هشـدارهای جـدی داده و عواقـب آن را 

گوشـزد می کردنـد.

   ارز 4200 تومانـی، زنجيـره تأميـن و توزیـع 
نهاده هـای دامـی را دچـار فسـاد کـرد

بـر این اسـاس، عدم تخصیـص به موقـع ارز و واردات، عدم 
نظـارت کافـی بر حلقه هـای زنجیره تأمیـن و توزیـع نهاده ها، 
ایـرادات متعدد سـامانه بازارگاه و مـواردی از این قبیل موجب 
شـد که علیرغم تخصیص سـنگین ارز برای واردات نهاده های 
دامی، بازار این اقالم با نابسـامانی بی سـابقه و تولیدکنندگان 
بـا کمبـود جدی مواجه شـوند. چـرا که رانت سـنگین نهفته 
در ارز ۴۲۰۰ تومانـی بسـیاری از حلقه هـای واقـع در زنجیـره 

تأمیـن و توزیع نهادهـای دامی را گرفتار فسـاد کرد.
در کنـار ایـن، عدم اصالح ایرادات سـامانه بـازارگاه و توزیع 
غیراصولـی نیـز بـه این بحران هـا دامـن زد تا جایی که سـال 
گذشـته قیمـت مـرغ در مقاطعی از سـال تـا ۴۰ هـزار تومان 
نیـز صعود کـرد و نرخ مصوب ۲۰ هـزار و ۴۰۰ تومانی موجب 
تشـکیل صف هـای طوالنی مردم بـرای خرید بـه نرخ مصوب 
دولتی شـد اما از آنجا که نابسـامانی یک سـاله، منجـر به افت 
شـدید تولید شـده بود، در نهایـت دولت برای متعـادل کردن 

عرضـه و تقاضا، ناچار شـد بـه واردات روی بیاورد.
نابسـامانی بـازار نهاده هـای دامی طی سـال گذشـته فقط 
بـازار مـرغ را بـه لـرزه نینداخت بلکه قیمت سـایر محصوالت 
پروتئینـی از جملـه تخـم مـرغ و گوشـت نیـز در طول سـال 
گذشـته با نوسـانات بسـیار شـدیدی همراه بود و حتی برخی 
از ایـن کاالهـا از سـبد مصرف برخـی دهک هـای درآمدی به 
طـور کامـل حذف شـد و اکنـون مدتی اسـت از فعـاالن بازار 
نهاده هـای دامـی خبـر می رسـد کـه رویه های غلط گذشـته 

امسـال نیـز در حال تکرار اسـت.

   دولـت رویـه سـال گذشـته را پيـش گرفته و 
اشـتباهات خـود را تکـرار می کنـد

در ایـن زمینه، مجید موافـق قدیری، رئیس انجمن صنایع 
خـوراک دام، طیـور و آبزیـان در گفتگو با خبرنـگار مهر درباره 
توقـف تخصیـص ارز بـه نهاده هـای دامـی از اواخر اسـفندماه 
سـال گذشـته و تأثیـر آن بـر تأمیـن نهاده هـا و تولیـدات 
محصـوالت پروتئینـی در ماه های آینده، گفـت: تخصیص ارز 
بـه نهاده هـای مانـده در گمـرکات قطره چکانی اسـت که این 
در شـرایط حسـاس فعلی امر مطلوبی نیسـت و احتمال دارد 

در آینـده مـا را بـا مشـکل مواجه کند.
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد اگـر دولتمـردان از هـم اکنون 
تدبیـر جـدی بـرای وضعیت پیش آمـده در حـوزه ترخیص و 
توزیع کاالهای اساسـی نکنند، در آینده ای نزدیک با شـرایطی 
بسـیار دشـوارتر از آنچـه سـال قبـل شـاهد بودیـم، مواجـه 
خواهیـم شـد و الزم اسـت کـه مسـئوالن مربوطـه و متولیان 
امر با تعهد بیشـتری بـه انجام وظایف خود و سـاماندهی بازار 
بپردازنـد تـا تولیدکننده و مصرف کننده دچار چالش نشـوند.

خبرگـزاری مهـر چنـد روز قبل هـم در گزارشـی با عنوان 
سـناریوی قصـور در مدیریـت بـازار نهاده هـای دامـی تکـرار 
می شـود؟ از تـداوم قصور متولیـان در مدیریت بـازار خبر داده 

بود.
زهرا مهدوی
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خاموشی صنعت برق به قیمت روشن ماندن چراغ یارانه
رئیـس انجمن نیروگاه های کوچک مقیاس گفت: سـاالنه 
حـدود ۸۰ میلیـارد دالر یارانـه انرژی داده می شـود که بیش 
از یـک و نیـم برابـر کل صـادرات نفتـی و غیرنفتی کشـور در 

سـال ۱۳۹۹ است.

احسـان صدر، رئیس انجمن نیروگاه هـای کوچک مقیاس 
در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر با بیان اینکـه بی گمـان، یکی از 
موفـق ترین صنایع کشـور در طول چهل سـال اخیر، صنعت 
بـرق کشـور بوده اسـت، گفت: سـطح فناوری مطابـق آخرین 
فناوری هـای روز دنیـا، گسـتردگی شـبکه تـا دوردسـت ترین 
روسـتاهای کشـور، سـازوکار خصوصـی سـازی کـه یکـی از 
پیشـروترین هـا در دنیا بـوده و جـز ذخایر معنوی ارزشـمند 
کشـور به شـمار می رود، بومی سـازی و داخلی سـازی بخش 
عمـده فناوری هـای مـورد نیـاز در صنعـت بـرق و…همگی 
از شـاخص های موفقیـت ایـن صنعـت در کشـور بـه شـمار 

می رونـد.
وی ادامـه داد: از بـرق، به عنوان زیرسـاخت زیر سـاخت ها 
یـاد می شـود و بـدون آن امکان توسـعه صنعتی وجـود ندارد. 
چرخ هـای تنومند صنعت نیازمند انرژی شـبکه برق هسـتند. 
در همین راسـتا بخشـی از ارزنده ترین منابع انسـانی کشـور 
در طـول چهـل سـال اخیـر جـذب صنعـت بـرق شـده اند و 
دسـتاوردهای ایـن صنعـت را رقـم زده اند ولی ایـن روزها هر 
روز صحبـت از کمبود برق و احتمال خاموشـی های گسـترده 

در تابسـتان می شود.

   سـهم صنعت برق در صـادرات غيرنفتی / مردم 
را قانـع به پرداخـت نرخ حقيقی کنيد

بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول چـرا صنعتـی که بـه لحاظ 
صـادرات فنـاوری و خدمـات مهندسـی بـه خـارج از کشـور، 
موفـق تریـن صنعـت کشـور اسـت، به شـرایطی دچار شـده 
کـه بـه جای تمرکـز به توسـعه صنعت، بـا بسـته متنوعی از 
مشـوق ها و پاداش هـا بـه سـراغ صنایـع مـی رود و خواهـش 
می کنـد تـا در سـاعاتی تولیـد را متوقف و مصرف بـرق را کم 

کننـد تـا بتـوان مصـرف برق پایـدار خانگـی را تأمیـن کند.
صـدر با بیان اینکه وزارت نیرو نتوانسـته مصرف کنندگان 
را قانـع کنـد تـا هزینـه واقعـی بـرق را بپردازنـد، توضیـح 
داد: ایـن کار در بسـیاری از مواقـع ماننـد صنایـع غذایـی، 
مخابـرات و.. اجـرای موفقی داشـته اسـت. وضـع نیروگاه ها و 
تولیدکننـدگان خصوصـی برق، بسـیار وخیم اسـت. در حالی 

کـه کلیه صنایع کشـور از جمله پتروشـیمی، فوالد و کاشـی 
و سـرامیک بـه نوعـی یارانه هـای انـرژی دریافـت می کننـد؛ 
صنایـع نیروگاهـی که عمدتاً به لحاظ فناوری بسـیار پیشـرو 
و مطابـق اسـتانداردهای روز دنیا هسـتند، نه تنهـا هیچ یارانه 

ای دریافـت نمی کننـد بلکه به دولـت یارانه نیـز می دهند؛ به 
عبارتـی مجبور هسـتند بـرق تولیدی خـود را کمتـر از بهای 
تمـام شـده بـه دولـت بفروشـند و عـالوه بـرآن وزارت نیرو با 
تأخیرهـای فـراوان در پرداخـت مطالبـات آن هـا، به اجبـار از 

آن هـا وام هـم می گیـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تولیدکنندگان بـرق چـاره ای جز 
ایـن اقـدام ندارند و وزارت نیـرو آن ها را وادار بـه فروش برق با 
نرخ هـای تحمیلـی به شـبکه بـرق می کنـد، تصریح کـرد: به 
عنـوان مثـال بـا وضـع ضوابـط و مقـررات، اجازه فـروش برق 
بـه مشـتریان برخوردارتر نظیر مصرف کننـدگان تجاری، رمز 
ارزهـا و صنایـع معدنـی را نمی دهنـد و اگـر تحـت شـرایطی 
نیروگاهـی بـرق خـود را گران تـر از تعرفـه مصـوب به مصرف 
کننده ای بفروشـد اختالف آن را باید بـه وزارت نیرو برگرداند 

)دسـتورالعمل یارانه هـای متقاطـع وزارت نیرو(.

   صنعـت بـرق در مسـير ورشکسـتگی؟ / نرخ 
فعلـی پاسـخگوی تعميرات نيسـت

رئیـس انجمـن نیروگاه هـای کوچک مقیاس گفـت: اجازه 
صـادرات هم کـه نرخ های جذاب تـری دارد بـه نیروگاه ها داده 
نمی شـود و در رقابتـی عیـان با بخـش خصوصـی وزارت نیرو 
تـالش می کنـد درآمدهای صـادرات بـرق را در انحصـار خود 
نگـه دارد. بـه بیـان سـاده تر، بـرق را بـه بهـای بسـیار ارزان تر 
از نیـروگاه خصوصـی مـی خـرد و بسـیار گران تر به مشـتری 

می فروشـد. خارجی 
صـدر ایـن عوامـل را موجـب سـوق دادن نیروگاه هـا بـه 
سـوی ورشکسـتگی دانسـت و اظهـار داشـت: در نتیجـه این 
اقدامـات نیروگاه هـا برنامه هـای خـود بـرای سـرمایه گـذاری 
بیشـتر و احـداث نیروگاه هـای بعدی را نیـز متوقف می کنند. 
از لحـاظ آمـاری بـه جـای اینکه سـالیانه ۳ تا ۵ هـزار مگاوات 
ظرفیـت نیروگاهـی مـورد نیـاز نصب شـود، حدود یک سـوم 
ایـن مقـدار، نیـروگاه جدیـد احـداث می شـود کـه آن هـم 
مربـوط بـه طرح هایـی اسـت کـه قبـاًل شـروع شـده بودند و 

عمـاًل توسـعه طرح هـای نیروگاهـی متوقف شـده اسـت.
وی با تاکید به اینکه سرمایه گذاران عالقه ای به احداث 

نیروگاه جدید ندارند و از برخورد آمرانه و غیرمسئوالنه وزارت 
نیرو شکایت دارند، افزود: نرخ های فعلی برق جوابگوی نوسازی 
تدریج  به  و  نیست  موجود  نیروگاه های  صحیح  تعمیرات  و 
و  نمی شود  جایگزین  و  شده  مستهلک  موجود  نیروگاه های 

سرمایه گذاران در حال خروج از این صنعت هستند.
ایـن مقام مسـئول ادامـه داد: وزارت نیرو خود نیز سـرمایه 
کافـی بـرای احـداث نیروگاه هـای جدیـد را نـدارد. نتیجـه 
طبیعـی ایـن فرایند، کمبود بـرق در آینده کوتـاه مدت، میان 
مـدت و بلنـد مدت اسـت. باوجود نرخ های پاییـن برق، بخش 
خانگـی همچنـان کـه در سـال های اخیـر شـاهد بـوده ایـم، 
دچـار مصـرف بـی رویه شـده و کمبـود بـرق در نهایت باعث 

توقـف چـرخ کارخانجـات و کاهـش تولید ملی می شـود.

   راهکار چيست؟
رئیـس انجمـن نیروگاه هـای کوچـک مقیـاس در پاسـخ 
بـه اینکـه در چنیـن شـرایطی و بـا توجـه بـه محدودیت هـا، 
وزارت نیـرو بایـد چـه اقداماتـی را مـد نظـر قرار دهـد، گفت: 
وزارت نیـرو بـدون فـوت وقـت بایـد بـه تعهـدات قانونی خود 
بازگشـته و شـرایط را برای پرداخت هزینه تمام شـده برق به 
تولیدکننـدگان فراهم کند. از سـویی دیگر به سـرعت منبعی 
بـرای تأمیـن یارانه هـای برق خـارج از صنعت بـرق پیدا کند؛ 
چـرا کـه باید تأمیـن یارانه های بـرق از جیب سـرمایه گذاران 

بخش خصوصـی را متوقـف کند.
صـدر تصریح کـرد: وزارت نیرو در عین حمایت از اقشـار و 
صنایـع آسـیب پذیـر، الزم اسـت تعرفه های برق را به سـمت 
کاسـتن از یارانه هـا تعدیـل کنـد تا بـا دادن سـیگنال صحیح 
بـه مصـرف کننـده، جلـوی مصـرف بـی رویـه بـرق و اتالف 
منابـع کشـور را بگیـرد. از طرفـی در اسـرع وقت بایـد زمینه 
را بـرای توسـعه هرچـه بیشـتر نیروگاه های مقیـاس کوچک 
در نواحـی صنعتـی فراهـم کنـد. چـرا کـه ایـن نیروگاه ها در 
فاصلـه چنـد ماه می تواننـد به تولیدکننـده حـرارت و برودت 
ارزان بـرای صنایـع تبدیـل شـوند و بـدون ایـن نیروگاه هـا 
کاسـتن از یارانه هـای انـرژی صنایـع، عملی نبـوده و نیازمند 
سـرمایه گذاری وسـیعی است که شدنی نیسـت و عمالً باعث 

ورشکسـتگی آن صنایع می شـود.

   لزوم کاهش نقش وزارت نيرو در بازار برق
بر اسـاس اظهارات این مقام مسـئول اهمیـت این موضوع 
زمانی درک می شـود که توجه کنیم در کشـور سـاالنه حدود 
۸۰ میلیـارد دالر یارانـه انـرژی داده می شـود کـه بیش از یک 
و نیـم برابـر کل صـادرات نفتـی و غیرنفتـی کشـور در سـال 

است.  ۱۳۹۹
رئیـس انجمـن نیروگاه هـای کوچـک مقیـاس بـا اشـاره 
بـه اینکـه وزارت نیـرو بایـد دخالت خـود را در بـازار رقابتی 
بـرق و بـورس انـرژی را بـه حداقـل برسـاند و اجـازه فروش 
بـرق بـا نرخ هـای توافقی را به نیـروگاه بدهد، توضیـح داد: از 
آنجـا کـه این موضوع ممکن اسـت به اقتصاد کشـور شـوک 
وارد کنـد، پیشـنهاد می شـود در مرحلـه اول، نیروگاه هـای 
مقیاس کوچک که ۲ درصد از برق تولیدی کشـور را شـامل 
می شـوند در فـروش مسـتقیم برق به مصرف کننـدگان آزاد 
شـوند تـا بـه ایـن ترتیـب نـرخ تعادلـی برق نیـز بـه تدریج 
کشـف شـود. وزارت نیرو به خوبـی از عهده سـاخت نیروگاه 
و شـبکه بـرق و مدیریـت فنـی آن بـر می آیـد ولـی قـادر 
نیسـت درخصـوص قیمت تمام شـده برق، مـردم، حاکمیت 
و دولـت را قانـع کنـد و درمقابـل فشـارها بـرای افزایـش 
نیافتـن تعرفه ها، خاموش و نجیب اسـت ولی این خاموشـی 

می توانـد بـه قیمـت خاموشـی صنعت برق باشـد.
عرفانه تاجيکی
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گزارش تحليلی ...

وزارت انرژی، حجابی بر ناکارآمدی مدیران
کارشـناس پـروژه هـای نفـت و گاز گفـت: ادغـام بـدون 
وزارتخانه هـا، برنامـه بـرای پنهـان کـردن بـی برنامگـی هـا و 
ناکارآمدی مدیریت آقایان اسـت؛ اساسـی ترین مسـئله امروز 

منـع خـام فروشـی نفـت و اصالح سـاختارها اسـت.
و  نفـت  پروژه هـای  کارشـناس  بـاغ،  گلسـتان  محمـد 
گاز شـرکت ملـی نفـت ایـران در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر با 
بیـان اینکـه کارکـرد انـرژی در مسـائل داخلی و بیـن المللی 
از اقتصـاد تـا حوزه های اجتماعی بر کسـی پوشـیده نیسـت، 
گفـت: بـی شـک اهمیـت انـرژی و مسـائل مربـوط بـه آن از 
حیـص منابـع مطرح اسـت و هـرگاه در هرطـرح و گفتمان از 
این مفهوم اسـتفاده می شـود باید به درسـتی منابـع، کارکرد 
و دسـته بندی متنـوع انرژی مورد واکاوی قـرار گیرد. بنابراین 
نداشـتن نـگاه جامـع انرژی در هـر طرح و برنامه، خود منشـأ 
ناهماهنگـی، اسـتفاده نکـردن از ظرفیت هـا و در نهایت ایجاد 

خسـارت های مـادی و معنوی اسـت.
وی افـزود: ادغـام مجموعـه دو وزارتخانـه نفـت و نیـرو 
و همچنیـن سـازمان حفاظـت از محیـط زیسـت بـا عنـوان 
انـرژی بـا هدایتـی غیـر یکپارچـه، بی برنامـه، بدون سـاختار 
و نـگاه نکـردن بـه ظرفیت هـا؛ اساسـاً تصمیمی آنـی و فله ای 
و قطعـاً در ایـن مقطـع اشـتباه اسـت کـه اتفاقـاً می توانـد به 
اهداف ملی، رفاهی، اجتماعی و اقتصادی انرژی، کاال، توسـعه 
زنجیـره ارزش و از همـه مهم تـر اقتصاد منابـع هیدروکربوری 

ضربـه وارد کند.

   آسـيب نـگاه خـام فروشـی بـه جـان مخازن 
نفتی کشـور / ادغـام بی برنامه چند موضـوع، خيانت 

است غفلت  نباشـد، 
به گفته این مقام مسـئول باید از پیشـنهاد دهندگان این 
طرح پرسـید منابع هیدروکربـوری را چگونه تعریف می کنند. 
آیـا منابـع هیدروکربـوری را انـرژی می داننـد و انـرژی را در 
کشـور محور توسعه؟ یا اینکه خواسـتگاهی بر ساختار رفاهی 
و اسـتراتژیک را دنبـال می کننـد. متأسـفانه بـا همیـن چند 
پرسـش سـاده متوجه می شـویم امروز در میان برخی تصمیم 
سـازان حوزه هیدروکربوری، اسـتراتژی مدیریت منابع نفت و 
گاز کشـور در راسـتای نگاه سوخت، خام فروشـی و در نهایت 
نیمـه خام فروشـی اسـت که این نـگاه ضربه مهلکـی بر جان 

مخازن هیدروکربوری کشـور وارد کرده اسـت.
گلسـتان بـاغ بـا بیان اینکـه همان گونـه کـه در مدیریت 
اقتصاد و سیاسـت کشـورها مشاهده می کنید اهمیت و میزان 
منابـع از یـک طـرف و جغرافیـای سـرزمینی از طـرف دیگـر 
سـبب ایجاد سـاختارهای مستقل شـده اسـت، اظهار داشت: 
بـه عنـوان مثـال در کشـوری به دلیـل اهمیت ممکن اسـت 
وزارت حـج وجـود داشـته باشـد در حالـی کـه ایـن موضـوع 
در کشـور دیگـر در حـد یـک اداره بسـیار کوچـک اسـت، یـا 
وزارت آب در برخـی کشـورها و نمونه هـای دیگـر؛ بنـا براین، 
سـاختار سـازی و نظام منـدی موضوعات بنا به میـزان منابع، 
پتانسـیل ها، نحوه بهره برداری، جغرافیای سـرزمینی، کسـب 
در آمـد و همچنیـن دانش تخصصـی انجام می شـود و گاهی 
ادغـام چنـد موضـوع با یکدیگـر و عنوانـی واحد بـر مجموعه 
آنهـا بـدون توجـه به مـوارد مطرح شـده، اگر نگوییـم خیانت 

قطعاً غفلت اسـت.
کارشـناس پروژه هـای نفت و گاز شـرکت ملی نفـت ایران 
بـا تاکید بـر اینکه ایـران از حیص ذخایر متعارف اثبات شـده 
قابـل برداشـت هیدروکربـوری در رتبه نخسـت جهان اسـت، 
تصریـح کـرد: بدیهـی اسـت، ادغـام موضـوع و مسـئله اصلی 
مـا نمی تواند باشـد بلکـه ریـل گـذاری، برنامه ریـزی، اصالح 
و توجـه ویـژه بـه ظرفیـت صنعت نفـت و تبدیـل آن به یک 

صنعـت ثـروت آفریـن از بعد گسـترش عـدد ارزش افـزوده و 
نجـات اقتصاد کشـور از مـوارد ابتدایـی اسـتفاده از این منابع 

اسـت. خدادادی 

   برخـی می خواهنـد سـریع از شـر نفت خالص 
شـوند / در ایـن برهه نباید بـه ادغام حتـی فکر کرد

وی گفـت: البتـه در اینجا فرضیه هایی نیز مطرح می شـود 
اینکه آیا کشـوری با این منابع نباید به توسـعه زنجیره ارزش 
خـود حتـی در وزارت خانـه ای جدا بـا نـام وزارت فرآورده های 
نفتی بی اندیشـد یا اسـتراتژی های تعیین کننـده در مباحث 

قیمـت گذاری و عرضه و تقاضا نفت خام داشـته باشـد؟
گلسـتان باغ با اشـاره بـه اینکه نکته مهم اینکـه چرا برخی 
می خواهنـد سـریع از شـر نفـت خـالص شـوند و ایـن تئوری 
اسـتعماری چگونـه در اذهـان برخی مسـئولین نهادینه شـده 
اسـت؟، توضیـح داد: ایـن افـراد آیـا نفـت را انـرژی می بینیـد؟ 
پـس خـام فروش باقی می مانیم؛ باید پرسـیده شـود که نظریه 
پـردازان وزارت انـرژی در این مقطع، سـطح و وسـعت انرژی در 
بخـش نفت را در امـروز و آینده به چه میزان متصورند؟ چگونه 
از تولیـد فـرآورده و گسـترش زنجیـره ارزش افـزوده صحبـت 
می کنیـم امـا قائل به یکپارچگی سـاختار صنعت نفـت و نگاه 

اقتصـادی به شـرکت ملی نفت ایران نیسـتیم؟
و  نفـت  پروژه هـای  کارشـناس  گفته هـای  اسـاس  بـر 
گاز شـرکت ملـی نفـت ایـران در برخـی کشـورها بر اسـاس 
طرح هـای اقتصـادی سـهم انـرژی از نفـت را توسـط نفـت 
وارداتـی یـا روش هـای جایگزیـن تأمین می کننـد و در عوض 
منابـع هیدروکربـوری خـود را بـه سـمت تولیـد فـرآورده و 
گسـترش زنجیره ارزش افزوده با سـود چندین برابری و ایجاد 
اشـتغال چنـد هـزار نفری سـوق داده انـد. کم کردن سـطوح 
تبدیـل انـرژی هیدروکربـوری و افزایـش تولیـد فـرآورده دو 
اسـتراتژی جدی و ثروت آفرین اسـت که با تشـکیل سـاختار 
یکپارچـه اقتصـادی منابع هیدروکربـوری قابل دسـت یافتن 
اسـت و نبایـد به این خطای بـزرگ یعنی زیر چتر یکپارچگی 

انـرژی بـودن در ایـن مقطـع حتی فکـر کنیم.

   می خواهنـد بخش درآمد زا را از بخش سـرمایه 
بر منفـک کننـد / شـورای عالـی انـرژی را فراموش 

نکنيم
وی ادامـه داد: بخـش باالدسـت صنعـت نفـت سـرمایه بر 
اسـت و همیشـه از کمبـود منابع مالـی برای توسـعه میادین 
رنـج می بـرد. ایـن موضـوع همیشـه مدیریـت باالدسـت را با 
چالـش مواجه سـاخته اسـت. از طرف دیگر بخـش درآمدزای 
صنعـت نفـت یعنی قسـمت پایین دسـت می تواند بـه عنوان 
یک موتور محرکه در تزریق تکنولوژی و توسعه زنجیره ارزش 
افـزوده در بخش باالدسـت و پایین دسـت شـرکت ملی نفت 
تبدیل شـود؛ این در حالی اسـت که با تعجب فراوان در کلیه 
طرح هـای ارائه شـده بـه دنبال خـارج کردن و منفـک کردن 
بخـش ثـروت سـاز نفـت از بخش سـرمایه بر نفت هسـتند و 
این یعنی نابودی توسـعه زیرسـاخت ها و صنایع نفت کشـور، 
فراموشـی زنجیره ارزش افـزوده منابع هیدروکربوری و تثبیت 
خام فروشـی. این نکته مهم حائز اهمیت اسـت که اداره نفت 
بایـد یکپارچـه از مخـزن تا محصول نهایـی دیده شـود و این 
تنهـا راه بـرون رفت از سیاسـت های خام فروشـی و حراج این 

ثروت ملی اسـت.
گلسـتان بـاغ بـا بیـان اینکـه وزارت انـرژی بـرای کوچک 
سـازی دولـت پیشـنهاد شـده اسـت یـا تشـکیل یـک دولت 
کوچـک؟ افـزود: مجلـس ششـم شـورای اسـالمی، تشـکیل 
شـورای عالـی انـرژی را مصـوب کـرد و در سـال ۱۳۸۹ بـار 

دیگـر مجلـس ذیـل قانـون پنجم توسـعه تاکیـد می کند که 
همـه تصمیمـات و سیاسـت های انـرژی کشـور ذیل شـورای 
عالی انرژی کشـور پیگیری شـود. بنابراین اگـر بهانه تجمیع، 
ناهماهنگـی یـا مسـائلی از این دسـت اسـت امروز یـک نهاد 
حاکمیتـی در قوانین مطابق مصوبه مجلس شـورای اسـالمی 
وجـود دارد کـه می تـوان بـا انجام برخـی اصالحات و بـا دادن 
هویـت و وظایـف مشـخص تر ماننـد رفع سـاختار شـورایی و 
تبدیـل به سـاختار پاسـخگو و مسـئولیت پذیـر هماهنگی و 
یکپارچگـی تصمیم گیـری را در بخش های مشـترک نیرو – 

نفـت در شـرایط کنونـی ایجـاد کرد.
کارشـناس پروژه هـای نفت و گاز شـرکت ملی نفـت ایران 
گفـت: ادغام بـدون برنامه برای پنهان کـردن بی برنامگی ها و 
ناکارآمـدی مدیریت آقایان اسـت؛ اساسـی ترین مسـئله امروز 
منـع خـام فروشـی نفـت و اصـالح سـاختارهای اداره منابـع 
هیدروکربـوری و انفـال عمومـی در راسـتای تبدیـل شـرکت 

ملـی نفـت به یـک بنگاه اقتصـادی اسـت نه مسـئله ادغام.

   عملکـرد وزارتخانه هـای فعلـی قابـل دفـاع 
نيست

وی ادامـه داد: وقتـی همیـن وزاتخانه هـای فعلی عملکرد 
قابـل دفاعـی ندارنـد چگونـه حـرف از ادغام مـی زنیم؟ فصل 
مشـترک و محـل اختالف اصلـی دو وزارت خانـه نیرو – نفت 
همـواره مسـئله گاز بـوده اسـت؛ بدیهـی اسـت وقتـی امـروز 
نمی توانیـم بـا هـم بـر سـر ناهماهنگی ها بـه نتیجه برسـیم، 
تغییـر سـطح مدیریتـی، ادغـام و ایجـاد معاونت نیـرو و نفت 

تنهـا سـطوح دعـوا را تغییـر می دهد.
به گفته این مقام مسئول ساختار بیمار منابع هیدروکربوری 
کشور که سرشار از بدهکاری های کالن و تعاریف پروژه هایی 
با اهداف خام فروشی و بدون هیچگونه نگاه اقتصادی و ثروت 
آفرین است، چگونه می خواهد با وزارت نیروی پر از مشکالت 
ریز و درشت ادغام شود؟ چرا به تجارب ناموفق گذشته دوباره 
دامن می زنیم؟ آیا تضاد منافع ناشی از تصدی گری با وزارت 

انرژی قابل حل است؟
گلسـتان باغ اظهار داشـت: به نظـر می رسـد وزارت انرژی 
مفـروض نیـز یـک وزارت خـام خـوار و خـام فروش می شـود 
کـه در صـورت تصدی گـر باقـی ماندن نیـز قادر به یافتـن راه 
چاره ای برای مشـکالت بخش انرژی کشـور نمی شـود و مانند 
گذشـته کشـور را در مسـیر صادرات و خام فروشی نفت و گاز 

هدایـت می کند.

   افتخـار مدیـران بـه بشـکه های نفـت خـام 
صادراتـی

کارشـناس پروژه هـای نفت و گاز شـرکت ملی نفـت ایران 
بـا بیـان اینکـه در طرح هـا و برنامه هـای ارائه شـده مشـاهده 
می شـود سـهم انـرژی کـه بـرای انرژی هایـی از قبیـل زغـال 
سـنگ، خورشـیدی، زیسـت تـوده و غیـره وجـود دارد تقریباً 
بسـیار محـدود یـا حتـی در بیـان یکپارچگـی صفـر اسـت، 
توضیح داد: هیدروکربن که خود می تواند بر اسـاس شکسـت 
زنجیره هـا هزاران محصول کاربـردی را تولید کند را در برنامه 
ریـزی هـا و یکپارچـه سـازی ها بـه شـکل انرژی و سـوخت 
می بینیـم در حالـی که سـوخت، بدترین نوع اسـتفاده از نفت 
خـام اسـت. بـا این نـگاه مباحـث زنجیـره ارزش همیشـه در 
حـد شـعار باقـی می مانـد و همـواره سیاسـت گـذاری هـا بر 
خـام فروشـی و افتخـار مدیران بر بشـکه نفت خـام صادراتی 

خواهـد بود.
وی تاکیـد کـرد: ایجـاد هرگونـه ادغـام، سـاختار و نحوه 
مدیریـت نیازمند مطالعات درون سـازمانی و تخصصی در دو 
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وزارت نیـرو و نفـت اسـت و طـرح ایـن موضـوع بـدون نگاه 
بـه ظرفیـت منابـع هیدروکربوری اشـتباهی جبـران ناپذیر 
اسـت. چگونـه بـرای منابعـی برنامه ریـزی می کنیـد که به 
درسـتی، ظرفیـت و سـاختارهای اجرایـی – تخصصـی آن 
را نمی شناسـید. بـه نظـر می رسـد در پـس پـرده ماجـرای 
دیگـری باشـد زیـرا این ادغـام در شـرایط کنونـی و آن هم 
بـا ایـن همه نقـاط نا شـناخته نه تنهـا به شکسـت که مهر 

تأییـد بـر سـیطره خام فروشـی ما اسـت.

شــورای  مجلــس  انــرژی  کمیســیون  ســخنگوی 
اســالمی در خصــوص نشســت عصــر دیــروز )یکشــنبه، ۲۶ 
ــاره طــرح  ــس درب ــرژی مجل اردیبهشــت ماه( کمیســیون ان
تشــکیل وزارت انــرژی گفتــه بــود: بــا وجــود اینکــه اعضــای 
ــن موضــوع )طــرح  ــه ای کمیســیون اتفاق نظــر داشــتند ک
ــیون  ــی کمیس ــوع اختصاص ــرژی(، موض ــکیل وزارت ان تش
اینکــه وزن اقتصــادی و وزن  انــرژی اســت و به ویــژه 
تشــکیالت ســاختاری مجموعــه نفــت و نیرو در کمیســیون 

انــرژی قــرار دارد و بایــد بــه روال بســیاری از طرح هــا 
ــد و  ــرژی باش ــیون ان ــی، کمیس ــیون اصل ــح کمیس و لوای
کمیســیون های دیگــر مرتبــط بــا کمیســیون فرعی باشــند، 
امــا از آنجــا کــه بــه هیئــت رئیســه ارجــاع داده شــده بــود، 
ــوان اعضــای کمیســیون مشــترک  ــر را به عن ــت نف ــا هف م
بررســی ایــن طــرح انتخــاب کردیــم کــه ایــن هفــت نفــر را 

ــم. ــالم می کنی ــه اع ــت رئیس ــه هیئ ب
عرفانه تاجيکی

سند توسعه همکاری های جدید گمرکی بین ایران و چین امضا شد
سند توسعه همکاری های جدید گمرکی بین ایران و چین 
در نشستی مجازی با حضور رئیس کل گمرک ایران و معاون 

وزیر گمرک و تجارت چین امضا شد.

به گزارش گمرک ایران، در پنجاهمین سال روابط دیپلماتیک 
ایران و جمهوری خلق چین و در نشست مجازی رئیس کل 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر گمرک و تجارت 
چین با امضای تفاهم نامه ای بر ایجاد تسهیالت و فراهم آوردن 
امکانات مناسب در شناسایی متقابل برنامه فعاالن اقتصادی 
مجاز مورد تأیید گمرک ایران و برنامه مدیریت اعتباربخشی 

شرکت های مورد تأیید جمهوری خلق چین تاکید شد.
مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک 
جمهوری اسالمی ایران و دانگ لینگ جون، معاون وزیر گمرک 
و تجارت کشور چین به صورت رسمی پس از بیان راههای 
ارتقای خدمات گمرکی دو کشور برای افزایش مناسبات تجاری 

از سوی دو کشور این تفاهم نامه را امضا کردند.
بر اساس این گزارش در این نشست که به صورت آنالین 
برگزار شد و برخی از مدیران ارشد گمرک کشورمان ازجمله 
حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری های بین الملل گمرک و 
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک نیز در آن حضور داشتند، 
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به پنجاهمین سالگرد ایجاد 
روابط دیپلماتیک تجاری و گمرکی بین ایران و جمهوری خلق 
چین گفت: دو کشور دارای فرهنگی غنی و تمدن ساز هستند و 
ایجاد روابط تجاری مستحکم و توسعه همکاری های گمرکی به 
منظور تسهیل تجارت می تواند به برقراری صلح و فراهم کردن 
رفاه برای دو ملت کمک به سزایی کند، مضاف بر آنکه توسعه 

همکاری های گمرکی و تجاری بین دو کشور، یک جانبه گرایی و 
آثار تحریم های ظالمانه را کم رنگ خواهد کرد.

میراشرفی افزود: عزم و اراده مسئوالن دو کشور برای توسعه 

روابط در همه زمینه ها ازجمله تجارت می تواند همچنین از 
میزان خسارت ها و زیان های بیماری کووید -۱۹ بر تجارت 
بکاهد و سند جدید همکاری های گمرکی دو کشور شروع 

خوبی برای این منظور خواهد بود.
براساس این گزارش معاون وزیر گمرک و تجارت چین نیز 
ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهارداشت: ایران 
و چین دو کشور با روابط در حال توسعه هستند که طی پنجاه 

سال گذشته همکاری و تعامل نزدیکی با یکدیگر داشته اند.
وی افزود: استفاده ازظرفیت های اقتصادی و فرهنگی موجود 
برای تسهیل و توسعه تجارت می تواند آثار منفی کووید -۱۹ 
را که زیان های زیادی برای همه انسان ها در دنیا داشته است 
کاهش دهد و ما مایلیم که از این ظرفیت ها در ارتباط با توسعه 

تجارت با ایران به نحو مطلوب استفاده کنیم.
دانگ لینگ جون گفت: ایران و چین در سال های اخیر 
روابط گمرکی و تجاری خوبی با یکدیگر داشته اند و امضای 
سند جدید همکاری گمرکی دو کشور می تواند نقش مثبتی در 

تسهیل و تأمین امنیت تجارت فی مابین ایفا کند.
معاون وزیر گمرک و تجارت چین همچنین افزود: ما برای 
توسعه و تسهیل تجارت با ایران آمادگی داریم و مطمئن هستیم 
که افزایش همکاری های دوجانبه منافع بیشتری برای هر دو 

طرف به دنبال خواهد داشت.
این گزارش حاکی است که مقام ارشد گمرکی چین در 

ایران  با  تجارت  تسهیل  و  توسعه  برای  پیشنهادهایی  ادامه 
ارائه کرد و گفت: با امضای تفاهم نامه جدید همکاری بین دو 
کشور امیدواریم بتوانیم آن را به خوبی اجرا کنیم و فاز بعدی 

را عملیاتی کنیم.
معاون وزیر گمرک و تجارت چین ابراز امیدواری کرد که 
امضای تفاهم نامه مربوط به فعاالن اقتصادی مجاز، منافع خوبی 
برای شرکت های چینی در زمینه صادرات و واردات به دنبال 

داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد کرد که در راستای مبارزه با قاچاق 
اشیای  انقراض،  حال  در  جانوری  و  گیاهی  گونه های  کاال، 
فرهنگی و فریب کاری تجاری اطالعات بیشتری بین گمرکات 
ایران و چین مبادله شود و ادارات مسئول در دو گمرک مدارک 

و اطالعات الزم را به صورت الکترونیکی رد و بدل کنند.
بر پایه این گزارش رئیس کل گمرک ایران نیز ضمن ارائه 
پیشنهادهایی، بر آمادگی کامل گمرک کشورمان برای اجرایی 
کردن سند جدید همکاری های گمرکی دو کشور تأکید کرد 
و اظهارداشت: ما ضمن استقبال از پیشنهادهای طرف چینی، 
ازجمله در زمینه مبارزه با قاچاق، پیشنهاد می کنیم که موضوع 
ایجاد دروازه های مشترک مجازی بین گمرکات ایران و چین که 
می تواند در کاهش تخلفات مؤثر باشد، مورد بررسی و سپس 

اجرا قرار گیرد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که گمرکات دو طرف از 
تجربیات عینی در بحث مبارزه با قاچاق و گونه های در معرض 
خطر و انقراض استفاده کنند و هیئت هایی از سوی دو گمرک 

در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
معــاون وزیــر اقتصــاد کشــورمان همچنیــن از برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی و تبــادل تجربیات دو گمــرک در زمینه 
مبــارزه بــا تخلفــات، تشــکیل یــک کمیتــه کاری مشــترک 
بــرای نظــارت بــر اجــرای ســند همکاری هــای تــازه 
ــرای افزایــش ظرفیت ســازی گمرکــی  ــالش ب گمرکــی و ت
بــه عنــوان بخــش دیگــری از پیشــنهادهای گمرکــی ایــران 

نــام بــرد.
بر اساس این گزارش معاون وزیر گمرک و تجارت چین نیز 
آمادگی خود را برای تبادل الکترونیکی تصاویر ایکس ری و اعزام 
متخصصان چینی به ایران برای همکاری در زمینه تجهیزات 
الکترونیکی چینی در گمرکات ایران اعالم کرد که رئیس کل 
گمرک ایران نیز با استقبال از این پیشنهاد، گفت: خوشبختانه 
کشور ما در ساخت ایکس ری به خودکفایی رسیده است و در 
حال حاضر هم از تجهیزات کنترلی ساخت چین و هم ساخت 

کشور خودمان در گمرکات استفاده می کنیم.
میراشرفی همچنین بر این نکته تأکید کرد: گمرکات ایران و 
چین می توانند همکاری های خود را در سازمان های بین المللی 

ازجمله سازمان جهانی گمرک افزایش دهند.
گفتنی است که حجم تجارت ایران و چین در سال ۹۹ 
علیرغم محدودیت های ناشی از بیماری کووید -۱۹ و تحریم ها، 
بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بود که هم در بخش 
صادرات و هم واردات چین شریک اول تجاری کشورمان است.
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گزارش ویژه ...

وعده  کاهش قیمت ها،وارونه محقق شد
حــدود ۶ مــاه از وعــده وزیــر صمــت بــرای کاهــش قیمت 
کاالهــای اساســی گذشــته امــا قیمت هــا نــه تنهــا در مــدار 
ــه صــورت »رســمی« شــاهد  ــه ب ــه بلک ــرار نگرفت ــی ق نزول
ــد  ــا در ســال جدی ــرخ برخــی کااله ــش وحشــتناک ن افزای

. هستیم

ــام  ــم تم ــی رغ ــذرد و عل ــال ۱۴۰۰ می گ ۵۸ روز از س
وعده هــای داده شــده مبنــی بــر جلوگیــری از افزایــش بــی 
ضابطــه قیمــت کاالهــا، بــه ویــژه کاالهــای اساســی، آنچــه 
ــا و رشــد لجــام گســیخته  ــن وعده ه کــه رخ داد خــالف ای
قیمت هــا آن هــم بــه صــورت رســمی بــود کــه از جملــه آنها 
بایــد بــه تغییــر قیمــت شــکر، مــرغ، روغــن، نــان، خــودرو و 

ســیمان اشــاره کــرد.
یــک گــذاره مشــترک در مــورد گرانــی کاالهــا این اســت 
کــه قبــل از افزایــش قیمــت، هیــچ نهــادی چــه در ســطح 
وزارت خانــه و چــه در ســطح ســازمان های ذی نفــع، گرانــی 
و افزایــش قیمــت را نمی پذیرنــد و شــروع بــه تکذیــب اخبــار 
ــای  ــه الی خبره ــد روز و در ال ب ــس از چن ــا پ ــد ام می کنن

روزانــه، خبــر گرانــی را هــم تأییــد می کننــد.
نکتــه قابــل توجــه آنکــه در کشــورهای توســعه یافتــه، 
دولــت دخالتــی در بــازار نــدارد و مکانیــزم عرضــه و تقاضــا 
قیمــت نهایــی کاال را تعییــن می کنــد امــا در ایران بــه عنوان 
یــک کشــور در حــال توســعه، دولــت بــرای حمایــت از بخش 
تولیــد و »تنظیــم بــازار« دخالت هــای بــی حــد و حصــری در 
فراینــد تولیــد تــا عرضــه کاال دارد. همیــن امــر موجب شــده 
نــه تنهــا نفعــی بــه مصــرف کننــده نهایــی و تولیدکننــده 
نرســد بلکــه میــان قیمــت مصــوب و قیمــت بــازار تفــاوت 

فاحشــی وجــود داشــته باشــد.
مصــداق ایــن موضــوع نیــز نرخ نــان اســت. اگرچــه دولت 
بــه بهانــه عــدم افزایــش قیمــت نــان، نــرخ گنــدم را مطابــق 
میــل کشــاورزان اصــالح نکــرد امــا از ایــن طــرف نانواهــا کــه 
بخشــی آرد یارانــه ای و بخشــی دیگــر آرد نیمــه یارانــه ای 
ــن  ــش قیمــت ای ــه افزای ــدام ب ــا اق ــد، راس ــت می کنن دریاف
کاالی اساســی کــرده انــد بــه شــکلی کــه در حــال حاضــر 
نــان در بــازار چنــد نرخــی شــده و تــا ۵۰ درصــد نیــز رشــد 
قیمــت را تجربــه کــرده اســت. دلیــل ایــن امــر نیــز مســائلی 
همچــون افزایــش هزینــه نیــروی کار، هزینــه حمــل و نقــل، 

اجــاره بهــا و … عنــوان شــده اســت.

بایــد در نظــر داشــت کــه همــه ایــن مــوارد در حالــی رخ 
می دهــد کــه وزاری اقتصــادی دولــت از جملــه وزیــر صمــت 
در پاییــز ســال گذشــته وعــده نزولــی شــدن قیمــت کاالهــا 
بــه ویــژه کاالهــای اساســی از »هفتــه آینــده« را داده بودنــد.

   شــيب تنــد قيمت هــا و رکــود بــازار /    
ــت ــش یاف ــد کاه ــال 20 درص ــج امس ــرف برن مص

قاســمعلی حســنی دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی 
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر اظهار داشــت: طی ۳ ســال 
گذشــته، بــا افزایــش قیمــت در انــواع کاالهــا بــه ویــژه مــواد 
غذایــی مواجــه بودیــم؛ طــی دو مــاه گذشــته از ســال جــاری 
نیــز کاالهــا بــه تبعیــت از روال گذشــته امــا بــا شــیب تندتر، 
بــا افزایــش نــرخ مواجــه شــده انــد. بــه عنــوان نمونــه روغــن 
در همیــن دو ســه روز ۳۵ درصــد افزایــش قیمــت داشــته 
اســت. ایــن در حالیســت کــه روغــن یکــی از اصلــی تریــن 

کاالهــای مصرفــی مــردم اســت.
وی افــزود: افزایــش ایــن چنینــی قیمــت تنهــا ثمــری که 
دارد کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
بررســی ها نشــان می دهــد کــه طــی ســال جــاری مصــرف 

برنــج ۲۰ درصــد بــا کاهــش مواجــه شــده اســت.
ــت  ــش قیم ــدل افزای ــن م ــه ای ــان اینک ــا بی ــنی ب حس
غیرمنطقــی و غیرعــرف اســت، گفــت: مکانیــزم بــازار دخالت 
چندانــی در وضعیــت قیمت هــا و عرضــه کاالهــا نــدارد بلکــه 
ــد و  ــا می کن ــن بخــش ایف ــت بیشــترین نقــش را در ای دول
ــب ۵  ــا موج ــن دخالت ه ــت را دارد. همی ــترین دخال بیش
ــا در دوره ای  ــازار شــده اســت و ی نرخــی شــدن شــکر در ب
شــاهد کمبــود و حتــی نبــود کاالهایــی همچــون روغــن و 
مــرغ در بــازار بودیــم. در ایــن شــرایط نبایــد از نقــش دالالن 
در شــبکه توزیــع هــم غافــل بــود؛ شــبکه توزیــع در ایــران 

معیــوب اســت و بایــد اصــالح شــود.
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــواد غذای ــداران م ــه بنک ــر اتحادی دبی
ــردم، شــاهد  ــد م ــدرت خری ــار کاهــش ق ــن در کن همچنی
بــروز یــک رکــود و عــدم خریــد و فــروش در بــازار هســتیم. 
ــه ویــژه در حوزه هایــی کــه احتمــال افزایــش  ایــن رکــود ب

ــد، بیشــتر محســوس اســت. قیمــت دارن
ــت سیاســی کشــور را  ــد وضعی ــه بای ــه داد: البت وی ادام
نیــز در نظــر گرفــت؛ بــا توجــه بــه در پیــش بــودن انتخابــات 

ریاســت جمهــوری و تعییــن دولــت جدیــد، بــازار تقریبــاً تــا 
اوایــل مهــر مــاه در یــک رکــودی ســر خواهــد کــرد، چراکــه 

همــه نگاه هــا بــه نحــوه چینــش وزرا و … خواهــد بــود.

   گالیه توأمان مصرف کننده و توليدکننده
بــه نظــر می رســد دولــت در ایــن ماه هــای پایانــی عمــر 
خــود اهمیتــی بــه وضعیــت بــازار و بــه ویــژه قیمــت کاالهــا 
نمی دهــد و همچــون مــردم منتظــر بــه اتمــام رســیدن دوره 
خــود اســت. خطــری کــه در ایــن بــاره وجــود دارد تهدیــد 
معــاش مــردم و جــوالن ســودجویان و دالالن در بــازار اســت 
کــه بــا سوءاســتفاده از ایــن شــرایط هــر روز یک نرخــی برای 
کاالهــا اعــالم کننــد و بــا انبــارش کاالهــا، عمــالً بــازار را در 

ــت بگیرند. دس
بی تدبیری و عدم شـفاف سـازی در خصوص نحوه تعیین 
و تغییـر قیمت ها که زمینه سواسـتفاده را فراهم کرده اسـت، 
موجـب شـده طـی سـال های گذشـته قـدرت خریـد عمـوم 
مـردم میانگیـن ۴۰ درصد کاهش یابد؛ این یعنی بسـیاری از 

مـردم در دهک هـای پایین تـر درامـدی قـرار گرفته اند.
نکتــه قابــل توجــه دیگر آنکــه در اغلــب کاالها بــه صورت 
رســمی مجــوز افزایــش قیمــت بــه زنجیره تولیــد داده شــده 
اســت امــا بــاز هــم شــاهد گالیــه تولیدکننــدگان هســتیم و 
ــد؛  ــی نمی دانن ــت را کاف ــش قیم ــزان افزای ــن می ــا ای آنه
ــوازم خانگــی کوچــک  ــه اگرچــه قیمــت ل ــوان نمون ــه عن ب
بــه طــور متوســط ۲۵ درصــد افزایــش یافــت امــا بــاز هــم 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان از عــدم همخوانــی هزینه هــا 

و قیمــت نهایــی گالیــه دارنــد.

ــازار را رهــا کــرده و معطــل توافــق  ــت ب    دول
ــا غــرب اســت ب

در همیــن رابطــه علــی جــدی نایــب رئیــس کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــا  ــت اســت، ام ــازار از وظایــف دول گفــت: اگرچــه کنتــرل ب
طــی یــک ســال گذشــته دولــت ایــن بخــش را رهــا کــرده و 
همــه چیــز را بــه توافــق بــا کشــورهای غربی گــره زده اســت 
تــا در صــورت حصــول نتیجــه، بگویــد کــه اینهــا متأثــر از 
توافــق بــا غــرب اســت. متأســفانه دولــت بــه همــه چیــز نگاه 

سیاســی دارد.
وی افــزود: ســال گذشــته متولیــان دو وزارتخانــه صمــت 
و کشــاورزی در مــورد نحــوه کنتــرل و رصــد بــازار توافقاتــی 
ــرای  ــت اراده ای ب ــد دول ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام ــرده بودن ک
ــه  ــز ب ــا نی ــن رو وزارتخانه ه ــدارد، از ای ــاع ن ــرل اوض کنت
دنبــال منافــع خودشــان هســتند. البتــه بایــد توجــه داشــت 
کــه فقــط قیمــت مــواد غذایــی گــران نشــده اســت بلکــه 
کاالهــای دیگــری همچــون ســیمان، لــوازم خانگــی، تایــر و 
… نیــز رشــد قیمــت داشــته انــد. همچنیــن از آن طــرف 
ــه  ــون هزین ــه همچ ــد و عرض ــش تولی ــرای بخ ــا ب هزینه ه

حمــل و نقــل بــا رشــد مواجــه بــوده انــد.

   وقتـی 1۵ نفـر از دولـت کاندیـد شـده انـد، 
رهاشـدگی بـازار تعجبـی نـدارد

جــدی در ادامــه تصریــح کــرد: اگرچــه بــا تغییــر ســال 
ــت  ــا وضعی ــت ام ــر اس ــاب ناپذی ــا اجتن ــش قیمت ه افزای
ــه  ــوده اســت چراک ــل ب ــر از ســال های قب امســال متفاوت ت
در بــازار کنترلــی وجــود نــدارد؛ بــه عنــوان مثــال افزایش ۳۵ 
درصــدی روغــن یکــی از همیــن مــوارد غیرمنطقــی اســت.

نایــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس گفت: 
ــت  ــات ریاس ــرای انتخاب ــت ب ــر از دول ــی ۱۵ نف ــه وقت البت
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3 میلیارد دالر حجم قاچاق لوازم یدکی
عضـو اتحادیـه صنفـی لـوازم یدکی بـا بیـان اینکه حجم 
قاچـاق لـوازم یدکی خـودرو ۳ میلیـارد دالر برآورد می شـود، 
گفـت: سـود بـازار را قاچاقچـی قبـل از ورود کاال بـه زنجیـره 

می بـرد امـا کسـی بـا آن برخـورد نمی کند.
امیرحسـین صیرفی در گفت وگو با خبرنـگار مهر در مورد 
وضعیـت قاچـاق در بـازار لـوازم یدکی خـودرو، با بیـان اینکه 
همـه دنیـا با ایـن موضوع درگیرنـد امـا در ایران ابعـاد قاچاق 
لـوازم یدکـی خودرو بیشـتر از کشـورهای دیگر اسـت، اظهار 
داشـت: قطعات خودرو طیف بسـیار گسـترده ای دارد؛ نزدیک 
۲۱.۵ میلیـون خودرو در ایران وجـود دارد که از این تعداد ۱۸ 
میلیون خودرو سـواری اسـت که ۷۵ درصد از این خودروها از 
دو خانـواده پژو و پراید هسـتند. وقتی صحبـت از این دو مدل 
می کنیـم یعنـی از ایـران خـودرو و سـایپا صحبـت می کنیم؛ 
یعنـی بخـش زیـادی از بـازار درگیـر تأمیـن قطعـات این دو 
خانـواده خودرویـی هسـتند. اما نزدیـک ۴ میلیـون کامیون، 
کشـنده، اتوبوس، موتورهـای پمپ آب، موتورهـای دکل های 
نفـت و … داریـم. اسـم ایـن بـازار، بازار لـوازم یدکـی خودرو 

اسـت امـا تقریبـاً همه صنایع بـا این بخش مرتبط هسـتند.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اندازه و ظرفیت 
این بازار ۱۱.۵ میلیارد دالر است؛ نه اینکه ۱۱.۵ میلیارد دالر 
تبادل کاال و مالی می شود بلکه این حجم ظرفیت بازار است. 
بنابراین ما در بخش لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه 
هستیم که در هر بخشی از این بازار و در گروه های کاالیی 
مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه هستیم. 

شاید در سال میلیاردها قلم کاال در این بازار مبادله می شود.

   3 ميليارد دالر حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو
وی ادامه داد: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه دارد 
چگونه می خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را کنترل کنیم؟ 
مدیریت کالن ما آنقدر دقیق و متمرکز نبوده که در سال های 
گذشته سیستمی تنظیم کند تا از این طریق جریان بازار به 
نفع تجار، مصرف کنندگان و ذی نفعان مدیریت شود. در این 
بازار قاچاق به شدت شکل گرفته است. صیرفی گفت: طبق 
برآوردهای انجام شده در سال حدود ۳ میلیارد دالر قاچاق 
لوازم یدکی انجام می شود. ۳ میلیارد دالر عددی نیست که 
به راحتی بتوان انجامش داد بلکه مسلماً سازماندهی شده است 
و کانال هایی دارد که خیلی قدرتمند هستند و در مقابل شفاف 

سازی مقاومت می کنند.

   ميلياردهـا کاال را چگونـه قرار اسـت کدگذاری 
؟ کنند

عضـو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشـور افـزود: اتفاقی که 
ظـرف چند سـال گذشـته افتـاده و در حال رسـیدن به نقطه 
جوش خودش اسـت، سـال ۹۲ دستورالعملی از جانب رهبری 
بـرای مقابلـه با قاچـاق و اقتصاد پنهـان صادر و سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق موظـف به مقابلـه با این پدیده شـد. ظرف ۲ سـال 

گذشـته بـرای شـفاف سـازی بـازار و مقابله با قاچـاق طرحی 
تحـت عنـوان »شناسـه کاال« ارائـه شـد. هدف این طـرح این 
بـود کـه هر یک عـدد کاالیی کـه وارد زنجیره تجاری کشـور 
می شـود از ابتـدا تـا انتهای زنجیره رصد شـود کـه روی کاغذ 

بسـیار خـوب به نظر می رسـد.
صیرفـی گفـت: اساسـاً چـرا بگذاریـم کاالی قاچـاق وارد 
زنجیـره تجـاری شـود و بعـد جلـوی آن را بگیریـم؟ در واقـع 
مـا در حـال پـاک کـردن صـورت مسـاله هسـتیم. می گوئیم 
کاالی قاچـاق وارد شـود و پـس از ورود به زنجیره با آن مقابله 
کنیـم. حـاال بـا این وجـود باز هـم نمی دانیـم کـه در کنترل 
کردن کاالی قاچاق، با چه حجمی مواجه هسـتیم. میلیاردها 
عـدد کاال را بایـد کدگـذاری کـرد. بـا اسـتناد بـه پیش نویس 
آئیـن نامـه اجرایی این طـرح باید کد الصاقی یعنی برچسـب 
بچسـبانید بعـد بـرود در زنجیره و بازرسـان تطابـق بدهند. از 
ایـن میلیاردهـا عـدد کاال چه میـزان را می توان به این شـیوه 
کنتـرل کـرد؟ این طـرح شناسـه کاال مزیت های زیـادی دارد 
امـا اجرای این طرح برای شـفاف سـازی بسـیار چالـش دارد.

   بـا »بگيـر و ببنـد« نمی تـوان جلوی قاچـاق را 
فت گر

وی افـزود: بـازار ایـن کشـور ظـرف ۴۰ سـال گذشـته، با 
قوانینی که تصویب شـده رشـد کـرده اسـت و تا همین چند 
سـال پیـش هم ایـن قوانین از شـفافیت حمایـت نمی کردند 
و همیـن االن هـم خیلـی جاها حمایـت نمی کنند امـا بنا به 
ضروریات دولت الکترونیک و شـفاف سـازی های مالی فشـار 
مـی آورد که جریان را شـفاف کـرد؟ اما چگونه می تـوان رفتار 
و عملکـرد یک بـازرگان، صنعتگر و هر نوع فعـال اقتصادی را 
بـه یـک باره در دو سـال عـوض کرد؟ آن هم پس از ۴۰ سـال 
کار کـردن بـا مجموعـه قوانینی کـه پارامترهای شـفافیت را 
نداشـته اسـت. بزرگترین چالش شـفاف سـازی همین است.

عضـو اتحادیـه صنفـی لـوازم یدکی کشـور با بیـان اینکه 
قاچاق بیشـترین ضربه را به بازار می زند، اظهار داشـت: سـود 
قاچـاق را قاچاقچـی قبـل از ورود به زنجیره می بـرد اما با این 
موضـوع کاری ندارنـد و فقـط افـراد کوچـک و خـردی از این 
زنجیـره مجـرم شـناحته می شـوند کـه می خواهنـد از نقل و 

انتقـال این کاال، درآمدی داشـته باشـند.
وی افـزود: ایـن دوگانگـی باعـث می شـود تجـار، بـازاری 
و تولیدکننـده در برابـر قوانیـن شـفافیت مقاومـت کنـد؛ این 
مقاومـت بـه معنای مخالفت نیسـت بلکـه درآمد و بهـره کار 
ایـن افـراد را بـه یک بـاره از بین می برند و کاالها را در لیسـت 
قاچـاق قـرار می دهنـد. ایـن مدل کار شـفاف سـازی نیسـت 
بلکـه برای شـفاف سـازی نیاز به آگاهی رسـانی و آمـوزش در 

سـطح مدیران، بـازار، تجـار، تولیدکننـده و … داریم.
صیرفـی گفـت: باید یک نفع مشـترک بـرای همه تعریف 
شـود چراکـه هرگـز بـا بگیـر و ببند نمی تـوان جلـوی قاچاق 
را گرفـت. چنـد نفـر شـالق می خورند امـا هزاران نفـر قاچاق 

انجـام می دهنـد و کاری به آنهـا ندارند.

  طرح شناسه کاال روی کاغذ جواب می دهد
وی بـا بیـان اینکـه طـرح شناسـه کاال روی کاغـذ جـواب 
می دهـد، تصریـح کـرد: بـا توجـه بـه تعلـل قانـون گـذاران 
در مبـارزه و مقابلـه بـا قاچـاق، حـال می خواهنـد به سـرعت 
قوانیـن را اجـرا کننـد. اگر قانـون گذار تأخیر کـرده باید دلیل 
ایـن تأخیـر را اعـالم کنـد اگر دلیـل تأخیـر را به گـردن بازار 
می اندازنـد بـاز بایـد دالیـل را صریحـاً اعالم کنند. نمی شـود 
که رو به روی هم ایسـتاد و شـفاف سـازی کرد و برای شـفاف 
سـازی نیـاز بـه تعامل اسـت که بـرای ایـن موضوع هـم ابتدا 

بایـد بـازاری که ۴۰ سـال پرورشـش داده ایم را بشناسـیم.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: شفاف سازی 
نزد اصناف و تولیدکننده و تجار قابل حمایت است اما به شرطی 
که سازوکارش مشخص باشد و ضمانت اجرایی برای همه هم 
داشته باشد. این طور نباشد که یک واحد ملزم به اجرای قانون 
شود و واحد دیگر مستثنی شود. مکانیزم بازار بر پایه رقابت و 
کسب درآمد است. این طرح برای ذینفعانش هزینه می سازد 
و دولت می خواهد هزینه شفاف سازی را از جیب فعاالن بازار 
بردارد. دولت از یک طرف تولیدکننده و صنوف را ملزم به اجرای 
این قبیل قوانین و از آن طرف قیمت گذاری دستوری می کند. 

اگر قرار به شفاف سازی است باید همه چیز شفاف شود.

   شناخت اصالت کاال، مؤلفه فراموش شده بازار
وی در ادامـه اظهـار داشـت: نگرانـی دیگـری در بـازار غیر 
از قاچـاق وجـود دارد مبنـی بـر اصـل بـودن کاال. کاالی اصل 
یعنـی هـر آنچه در جعبه اسـت اظهـار و ارزش واقعـی کاال از 
مصـرف کننده گرفته شـود نـه اینکه کاالی چینی بسـازیم و 
در جعبه ایتالیایی قرار دهیم و به مشـتری بفروشـیم، آن هم 
در حالـی کـه ارزش کیفـی کاال یک دهم آن پول هم نیسـت.

صیرفـی تصریـح کـرد: یک نگرانـی بزرگی که وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه مصرف کننـده توان تشـخیص اصالـت کاال را 
نـدارد و حتی در طرح شناسـه کاال هم این موضوع مشـخص 

نیسـت. این مسـاله به انـدازه قاچاق اهمیـت دارد.
وی گفـت: بـرای شناسـایی اصالت کاال بایـد مکانیزمی در 
حـد و اندازه هـای مقابلـه بـا قاچـاق تنظیـم شـود. در حـوزه 
تجـارت کشـور شـرکت های زیادی بـرای گرفتن ایـن دغدغه 
از مصرف کننده، کارهایی همچون تأسـیس باشگاه مشتریان 
انجـام داده انـد. در واقـع بـه صـورت جزیـره ای ایـن کار انجام 

می شـود تـا مصـرف کننـده از خریـد خود مطمئن شـود.
صیرفـی تصریـح کـرد: بایـد یـک ضمانـت اجرایـی قوی 
پشـت قوانین شـفاف سـازی باشـد چراکه نمی دانیم در آینده 
چـه اتفاقی می افتد و مشـخص نیسـت که پـس از این دولت، 
آیـا ایـن سـخت گیـری هـا کمـاکان ادامـه خواهد داشـت یا 

دولـت جدید سیاسـت دیگـری خواهد داشـت.
سميه رسولی

جمهــوری نامــزد شــده انــد، دیگــر جــای تعجب نیســت که 
بــازار و معیشــت مــردم بــه حــال خــود رهــا شــود.

وی افــزود: ایــن مــدل رهاشــدگی بــازار زمینــه را 
ــرای دالالن و  ــوص ب ــه خص ــودجویان ب ــوالن س ــرای ج ب
واردکنندگانــی کــه کاالهــای خــود را احتــکار و انبــار کــرده 
انــد و منتظــر فرصتــی بــرای بهــم ریختــن بــازار و کســب 
ســودهای کالن هســتند، فراهــم می کنــد. بنابرایــن نحــوه 
مدیریــت دولــت بســیار حائــز اهمیــت اســت زیــرا می توانــد 
ــاز  ــورد نی ــرده و کاالی م ــری ک ــا جلوگی ــارش کااله از انب

ــرل  ــازار عرضــه وشــرایط را کنت ــه درســتی در ب ــردم را ب م
کنــد.

جــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه تأثیــر منفــی ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی، تصریــح کــرد: نظــر مجلــس بــر حــذف ایــن ارز و 
رســیدن سوبســید بــه دســت مصــرف کننده بــود امــا دولت 
ــه  ــت ک ــود داش ــت ارزی خ ــن سیاس ــداوم ای ــه ت ــرار ب اص
در نهایــت نیــز نظــر دولــت بــه کرســی نشســت؛ منتهــی 
موضوعــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن سیاســت 
ارزی دولــت نفعــی بــرای مصــرف کننــده نداشــته و منافــع 

آن فقــط بــه واردکننــدگان و افــرادی کــه بــه دنبــال رانــت 
هســتند، رســیده اســت.

وی ادامــه داد: بــه عنــوان نمونــه شــاهد بودیــم کــه اغلب 
کاالهــای مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه جــای فــروش بــا 
ــه  ــی عرض ــای باالی ــا نرخ ه ــازار آزاد و ب ــن، در ب ــرخ پایی ن
شــدند. بنابرایــن تنهــا نتیجــه حاصلــه از این سیاســت ارزی 
دولــت، گســترش رانــت، رهاشــدگی بــازار و بــی اعتمــادی 

مــردم بــود.
سميه رسولی
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کمتر از یک  درصد سهامداران عدالت در انتخابات شرکت کردند
ــون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی  ســخنگوی کان
گفــت: در انتخابــات الکترونیکــی مجامــع شــرکت های 
ــر از یک درصــد از ســهامداران  ــتانی کمت ســرمایه گذاری اس

ــد. شــرکت کردن

شــرکت های  کانــون  ســخنگوی  حیــدری  اکبــر 
ســرمایه گذاری اســتانی، در نشســت خبــری اظهــار داشــت: 
بــا وجــود اینکــه در ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری در مــورد 
ــت  ــردم در مدیری ــی م ــر نقش آفرین ــت ب آزادی ســهام عدال
ــا اصــرار  ــد شــده اســت، ام ــت تأکی و مالکیــت ســهام عدال
ــی  ــزی مبن ــپرده گذاری مرک ــرکت س ــورس و ش ــازمان ب س
ســرمایه گذاری  شــرکت های  مجامــع  برگــزاری  بــر 
اســتانی بــه صــورت الکترونیــک اوالً باعــث حــذف جایــگاه 
ــتان ها  ــت شهرس ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــی ش قانون
ــر از  ــاً در عمــل در برخــی اســتان ها کمت شــده اســت، ثانی
ــد. ــات شــرکت کردن ــن انتخاب یک درصــد ســهامداران در ای

بــه گفتــه ســخنگوی کانــون شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــتان رأی  ــتان های اس ــور، دادس ــتان کش ــتانی، در ۱۰ اس اس
ــات شــرکت های ســرمایه گذاری  ــه ابطــال برگــزاری انتخاب ب
اســتانی بــه روش الکترونیکــی بــا ســازوکار موجــود داده انــد. 
ــا  ــده ب ــزار ش ــات برگ ــه انتخاب ــم ک ــتان ها ه ــه اس در بقی

مشــارکت زیــر یــک درصــد بــوده اســت.

ــتقيم را  ــه روش مس ــی ک ــهامداران عدالت   س
ــت خــارج  ــد، از چرخــه ســهام عدال انتخــاب کردن

شــده اند
وی ادامــه داد: نامــه آزادســازی ســهام عدالــت در ۹ 
اردیبهشــت ســال گذشــته کــه از ســوی مقام معظــم رهبری 
ــر اســاس  ــت، ب ــهام عدال ــازی س ــد از آزادس ــد. بع ــالغ ش اب
ــورس  ــی ب ــه شــورای عال ــری ب ــه از ســوی رهب تکلیفــی ک
ــرد،  ــه ک ــه ای تهی ــورا آئین نام ــن ش ــود، ای ــض شــده ب تفوی
امــا اقداماتــی کــه بعــداً توســط ســازمان بــورس انجــام شــد، 
مغایــر همیــن آئین نامــه مصوبــه خودشــان بــود. در فرمــان 
۸ مــاده ای رهبــری کــه در ۱۲ تیــر ۸۴ صــادره شــده بــود، 
ــا اولویــت مالکیــت  تاکیــد شــده بــود کــه ســهام عدالــت ب
مدیریــت مــردم بــه مــردم داده شــود، امــا بعــد از آزادســازی 
ــر  ــون نف ــت در ســال گذشــته حــدود ۱۹ میلی ســهام عدال
از کســانی کــه روش مدیریــت مســتقیم را بــا تشــویق 

ــت  ــد، روش مدیری ــام داده بودن ــزی انج ــپرده گذاری مرک س
مســتقیم را انتخــاب کردنــد کــه در عمــل ایــن تعداد افــراد از 
چرخــه ســهام عدالــت خــارج شــدند و جــزو ســهامداران ۳۶ 

ــد. ــرار گرفتن ــت ق شــرکت ســرمایه پذیر ســهام عدال

حیــدری گفــت: بقیــه ســهامداران عدالــت که حــدود ۳۰ 
ــد از طریــق شــرکت های ســرمایه گذاری  میلیــون نفــر بودن
اســتانی بــه روش غیرمســتقیم ســهامدار عدالت شــدند و این 
شــرکت ها بــا تفســیر بــه رأی شــورای عالــی بــورس و وزارت 
اقتصــاد بــدون تصویــب اساســنامه و بــدون برگــزاری مجمــع 
ــه عنــوان شــرکت پذیرفتــه شــده در  ــورس شــده و ب وارد ب

بــورس قابــل معامله شــدند.
ــار نســخ  ــورس اختی ــی ب ــح کــرد: شــورای عال وی تصری
قانــون و نادیــده گرفتــن قانــون تجــارت را نــدارد، امــا بــا این 
ــدون تصویــب  حــال شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی ب
ــورس شــدند و ســهام  اساســنامه و برگــزاری مجمــع وارد ب
آنهــا توســط همــگان قابــل خریــد و فــروش بــود و هم اکنون 
عــده ای از افــرادی کــه غیــر ســهامدار عدالــت بودنــد، 
ــی  ــع الکترونیک ــرکت ها در مجام ــن ش ــهام ای ــد س ــا خری ب
شــرکت های ســرمایه گذاری مشــارکت کرده انــد. در جریــان 
برگــزاری مجامــع الکترونیکــی شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــون اصــل ۴۴ رعایــت نشــده،  ــر اینکــه قان عدالــت عــالوه ب
فصــل ۵ قانــون تجــارت هــم رعایــت نشــده و حتــی مصوبــه 
خــود شــورای عالــی بــورس هــم بــه درســتی اجــرا نشــده 
اســت و در برخــی مــوارد، خــالف قانــون اساســی هــم عمــل 

شــده اســت.

ــره  ــأت مدی ــرای هي ــی ب ــخص حقيق    300 ش
ــوری  ــالم کاندیدات ــرمایه گذاری اع ــرکت های س ش

کردنــد
حیــدری افــزود: بــر اســاس تبصــره ۴ مــاده ۶ آئین نامــه 
ــنامه  ــد اساس ــدا بای ــت، ابت ــهام عدال ــازی س ــی آزادس اجرای
ــرکت های  ــی ش ــع عموم ــد از آن مجم ــود، بع ــب ش تصوی
ســرمایه گذاری بایــد برگــزار شــود. همچنیــن ســهام 
شــرکت های ســرمایه گذاری از وثیقــه دولــت خــارج شــود و 
در اختیــار شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی قــرار گیــرد.

ــون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی  ســخنگوی کان
ادامــه داد: بعــد از آن، بایــد از طــرف هیــأت مدیره شــرکت ها 

درخواســت پذیــرش بــرای بــورس ارائــه کننــد، در حالــی که 
ــرکت های  ــرش ش ــورد پذی ــه در م ــات آئین نام ــن ترتیب ای
ــب  ــدون تصوی ــت نشــده و ب ــورس رعای ســرمایه گذاری در ب
اساســنامه و برگــزاری مجمــع، ایــن شــرکت ها وارد تابلــوی 
ــا  ــده ای ب ــون ع ــدند و هم اکن ــه ش ــل معامل ــورس و قاب ب
ــالم  ــتانی اع ــرمایه گذاری اس ــرکت های س ــهام ش ــد س خری
کاندیداتــوری کــرده و ۳۰۰ شــخص حقیقــی و یــا شــرکت 
ــره شــرکت های  ــأت مدی ــرای هی ــع الکترونیکــی ب در مجام
ــر  ــن مغای ــد و ای ــوری کردن ــالم کاندیدات ــرمایه گذاری اع س
آئین نامــه آزادســازی ســهام عدالــت و مغایــر نامــه ۲۶ خرداد 
ســال ۹۹ از ســوی رهبــری بــه رئیس جمهــور اســت کــه در 
آن تأکیــد شــده بــود مدیریــت و مالکیت ســهام عدالــت باید 
در اختیــار مــردم باشــد، در حالــی کــه اینجا شــرایطی فراهم 
ــر  ــزرگ ب ــرمایه گذاری ب ــه تســلط شــرکت های س ــده ک ش
ســهام عدالــت مــردم فراهــم شــده کــه ایــن امــر در نامــه 

رهبــری مــورد نهــی قــرار گرفتــه بــود.
ــرکت های  ــور ش ــت در ام ــق دخال ــت ح ــت: دول وی گف
ــا ۳۸  ــواد ۳۴ ت ــد م ــدارد و بای ــتانی را ن ــرمایه گذاری اس س
کانــون اصــل ۴۴ و قانــون تجــارت در مورد مجامع شــرکت ها 
رعایــت شــود، در حالــی کــه ســازمان بازرســی کل کشــور و 
مجلس شــورای اســالمی ورود کــرده و انتخابــات الکترونیکی 
مجامــع شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی را زیــر ســوال 
بردنــد. همچنیــن بــا توجه بــه اینکــه روش برگــزاری مجامع 
الکترونیکــی شــرکت های ســرمایه گذاری مغایــر قانــون 
تجــارت بــود، همچنیــن مدیریــت ســرمایه گذاران بــزرگ و 
ــتانی  ــرمایه گذاری اس ــر شــرکت های س ــی ب ــت دولت مدیری

نهــی شــده اســت، امــا در عمــل ایــن مــوارد رعایــت نشــد.

ــام     درآمــد 3۵0 ميليــاردی ســجام از ثبــت ن
ســهامداران عدالــت

الکترونیکـی  مجامـع  برگـزاری  جریـان  در  افـزود:  وی 
شـرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی هیچ یـک از نماینـدگان 
اتـاق بازرگانـی و اتاق تعـاون در مجامع شـرکت نکردند چون 
آن را خـالف قانـون می دانسـتند و از طرفی میزان مشـارکت 
سـهامداران عدالـت در اسـتان ها زیـر یک درصـد بوده اسـت، 
زیـرا ۱۲ میلیـون نفـر از سـهامداران عدالـت اصـوالً امـکان 

مشـارکت در رأی گیـری الکترونیکـی ندارنـد.
ــون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی  ســخنگوی کان
ــرکت  ــه ش ــه چگون ــت ک ــن اس ــا ای ــاد م ــه داد: انتق ادام
ســپرده گذاری مرکــزی کــه یــک شــرکت ســهامی خــاص 
ــت  ــهامداران عدال ــرای س ــت، ب ــی اس ــهامداران خاص ــا س ب
تعیین تکلیــف می کنــد کــه حتمــاً از طریــق ســامانه ســجام 
ــه  ــی ک ــد در حال ــرکت کنن ــی ش ــات الکترونیک در انتخاب
ــت از ســال ۹۵  ــت در ســامانه ســهام عدال ســهامداران عدال
شناســایی شــده و می توانســتند از ایــن طریــق در انتخابــات 

شــرکت کننــد.
ــل  ــه مدیرعام ــم اینک ــت: علی رغ ــار داش ــدری اظه حی
ــجام  ــام در س ــه ثبت ن ــد ک ــزی می گوی ــپرده گذاری مرک س
ــرکت  ــی ش ــای مال ــی صورت ه ــا بررس ــده، ام ــگان ش رای
ســپرده گذاری نشــان می دهــد بیــش از ۳۵۰ میلیــارد 
ــام در  ــل ثبت ن ــرکت از مح ــن ش ــرای ای ــد ب ــان درآم توم
ســجام کســب شــده اســت کــه نشــان می دهــد ۳۵ میلیــون 
نفــر از ســهامداران عدالــت کــه عمدتــاً اقشــار ضعیــف جامعه 
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــه ش ــول ب ــت پ ــا پرداخ ــتند، ب هس
مرکــزی در ســجام ثبت نــام کــرده و احــراز هویــت شــده اند.

وی در ادامــه گفــت: مجامــع شــرکت های تعاونــی 
ــود و  ــزار می ش ــال برگ ــر س ــتان ه ــت شهرس ــهام عدال س
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ــت هســتند و اصــاًل  ــراد منتخــب ســهامداران عدال ــن اف ای
ــت از ســهامداران در  ــه وکال ــود اعضــای تعاونی هــا ب ــرار ب ق
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی حــق رأی داشــته 
باشــند و در مجمــوع، حداکثــر ۳۵۰ نفر بــه نمایندگی از کل 
ــت حــق حضــور در مجامــع شــرکت های  ســهامداران عدال
ســرمایه گذاری اســتانی داشــته باشــند، امــا اکنــون طبــق 
طراحــی ســازمان بــورس و شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی، 
ــه  ــد جداگان ــت بای هــر یــک از ۳۰ میلیــون ســهامدار عدال
احــراز هویــت شــده و در مجامــع الکترونیکی شــرکت کنند.

حیــدری اظهــار داشــت: در نامــه رئیس جمهــور در 

ســال گذشــته بــه رهبــری ســه پیشــنهاد شــده بــود کــه 
یــا مدیریــت ســهام عدالــت بــه مــدت پنــج ســال در اختیــار 
ــرمایه گذاری  ــای س ــق صندوق ه ــا از طری ــد ی ــت باش دول
ــه روش  ــه ب ــا اینک ــوند و ی ــت ش ــورس مدیری ETF در ب
شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی و توســط مــردم 
ــخ دو  ــری در پاس ــم رهب ــام معظ ــه مق ــوند ک ــت ش مدیری
روش مدیریــت دولتــی و مدیریــت ســرمایه گذاران بــزرگ را 
نهــی کــرده بــود و بــر مدیریــت و مالکیــت مــردم از طریــق 
ــد. شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی تأکیــد کــرده بودن

ســخنگوی کانــون شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی 

در مــورد تخلفــات برخــی از شــرکت ها، گفــت: اگــر کســی 
در یــک مجموعــه ای خــالف کنــد بایــد بــا او برخــورد شــود، 
ــوان زیرســاخت شــرکت های ســرمایه گذاری اســتانی  نمی ت
را زیــر ســوال بــرد، زیــرا شــرکت های ســرمایه گذاری 
ــا ســایر شــرکت های ســرمایه گذاری  اســتانی در مقایســه ب
بورســی بــه نســبت ســرمایه خــود بازدهــی بهتــری 
داشــته اند، بنابرایــن زیرســاخت مشــارکت مــردم از طریــق 
ــر  ــا اگ ــت، ام ــت اس ــتانی درس ــرمایه گذاری اس ــرکت س ش

کســی خالفــی کــرده بایــد بــا او برخــورد شــود.
سميه رسولی

3 میلیارد دالر حجم قاچاق لوازم یدکی
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی با بیان اینکه حجم قاچاق 
لوازم یدکی خودرو ۳ میلیارد دالر برآورد می شود، گفت: سود 
بازار را قاچاقچی قبل از ورود کاال به زنجیره می برد اما کسی با 

آن برخورد نمی کند.
امیرحسین صیرفی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد 
وضعیت قاچاق در بازار لوازم یدکی خودرو، با بیان اینکه همه 
دنیا با این موضوع درگیرند اما در ایران ابعاد قاچاق لوازم یدکی 
خودرو بیشتر از کشورهای دیگر است، اظهار داشت: قطعات 
میلیون  نزدیک ۲۱.۵  دارد؛  گسترده ای  بسیار  طیف  خودرو 
خودرو در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۸ میلیون خودرو 
سواری است که ۷۵ درصد از این خودروها از دو خانواده پژو 
و پراید هستند. وقتی صحبت از این دو مدل می کنیم یعنی 
از ایران خودرو و سایپا صحبت می کنیم؛ یعنی بخش زیادی 
از بازار درگیر تأمین قطعات این دو خانواده خودرویی هستند. 
اما نزدیک ۴ میلیون کامیون، کشنده، اتوبوس، موتورهای پمپ 
آب، موتورهای دکل های نفت و … داریم. اسم این بازار، بازار 
لوازم یدکی خودرو است اما تقریباً همه صنایع با این بخش 

مرتبط هستند.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اندازه و ظرفیت 
این بازار ۱۱.۵ میلیارد دالر است؛ نه اینکه ۱۱.۵ میلیارد دالر 
تبادل کاال و مالی می شود بلکه این حجم ظرفیت بازار است. 
بنابراین ما در بخش لوازم یدکی خودرو، با حجم بزرگی مواجه 
هستیم که در هر بخشی از این بازار و در گروه های کاالیی 
مختلف با برندهای مختلف اصیل و غیراصیل مواجه هستیم. 

شاید در سال میلیاردها قلم کاال در این بازار مبادله می شود.

   3 ميليارد دالر حجم قاچاق لوازم یدکی خودرو
وی ادامه داد: بازار به این بزرگی که هزاران در و دروازه دارد 
چگونه می خواهیم قاچاق، مصرف و کیفیت را کنترل کنیم؟ 
مدیریت کالن ما آنقدر دقیق و متمرکز نبوده که در سال های 
گذشته سیستمی تنظیم کند تا از این طریق جریان بازار به نفع 
تجار، مصرف کنندگان و ذی نفعان مدیریت شود. در این بازار 

قاچاق به شدت شکل گرفته است.
صیرفی گفت: طبق برآوردهای انجام شده در سال حدود 
۳ میلیارد دالر قاچاق لوازم یدکی انجام می شود. ۳ میلیارد 
دالر عددی نیست که به راحتی بتوان انجامش داد بلکه مسلماً 
سازماندهی شده است و کانال هایی دارد که خیلی قدرتمند 

هستند و در مقابل شفاف سازی مقاومت می کنند.

است کدگذاری  قرار  را چگونه  کاال     ميلياردها 
کنند؟

عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور افزود: اتفاقی که 
ظرف چند سال گذشته افتاده و در حال رسیدن به نقطه جوش 
خودش است، سال ۹۲ دستورالعملی از جانب رهبری برای 
مقابله با قاچاق و اقتصاد پنهان صادر و ستاد مبارزه با قاچاق 

موظف به مقابله با این پدیده شد. ظرف ۲ سال گذشته برای 
شفاف سازی بازار و مقابله با قاچاق طرحی تحت عنوان »شناسه 
کاال« ارائه شد. هدف این طرح این بود که هر یک عدد کاالیی 
که وارد زنجیره تجاری کشور می شود از ابتدا تا انتهای زنجیره 

رصد شود که روی کاغذ بسیار خوب به نظر می رسد.
صیرفی گفت: اساساً چرا بگذاریم کاالی قاچاق وارد زنجیره 
تجاری شود و بعد جلوی آن را بگیریم؟ در واقع ما در حال 
پاک کردن صورت مساله هستیم. می گوئیم کاالی قاچاق وارد 
شود و پس از ورود به زنجیره با آن مقابله کنیم. حاال با این 
وجود باز هم نمی دانیم که در کنترل کردن کاالی قاچاق، با 
چه حجمی مواجه هستیم. میلیاردها عدد کاال را باید کدگذاری 
کرد. با استناد به پیش نویس آئین نامه اجرایی این طرح باید کد 
الصاقی یعنی برچسب بچسبانید بعد برود در زنجیره و بازرسان 
تطابق بدهند. از این میلیاردها عدد کاال چه میزان را می توان به 
این شیوه کنترل کرد؟ این طرح شناسه کاال مزیت های زیادی 

دارد اما اجرای این طرح برای شفاف سازی بسیار چالش دارد.

   با »بگير و ببند« نمی توان جلوی قاچاق را گرفت
وی افزود: بازار این کشور ظرف ۴۰ سال گذشته، با قوانینی 
که تصویب شده رشد کرده است و تا همین چند سال پیش 
هم این قوانین از شفافیت حمایت نمی کردند و همین االن 
هم خیلی جاها حمایت نمی کنند اما بنا به ضروریات دولت 
الکترونیک و شفاف سازی های مالی فشار می آورد که جریان 
را شفاف کرد؟ اما چگونه می توان رفتار و عملکرد یک بازرگان، 
صنعتگر و هر نوع فعال اقتصادی را به یک باره در دو سال عوض 
کرد؟ آن هم پس از ۴۰ سال کار کردن با مجموعه قوانینی که 
پارامترهای شفافیت را نداشته است. بزرگترین چالش شفاف 

سازی همین است.
عضو اتحادیه صنفی لوازم یدکی کشور با بیان اینکه قاچاق 
بیشترین ضربه را به بازار می زند، اظهار داشت: سود قاچاق را 
قاچاقچی قبل از ورود به زنجیره می برد اما با این موضوع کاری 
ندارند و فقط افراد کوچک و خردی از این زنجیره مجرم شناحته 
می شوند که می خواهند از نقل و انتقال این کاال، درآمدی داشته 

باشند.
و  بازاری  تجار،  می شود  باعث  دوگانگی  این  افزود:  وی 
تولیدکننده در برابر قوانین شفافیت مقاومت کند؛ این مقاومت 
به معنای مخالفت نیست بلکه درآمد و بهره کار این افراد را 
به یک باره از بین می برند و کاالها را در لیست قاچاق قرار 
می دهند. این مدل کار شفاف سازی نیست بلکه برای شفاف 
سازی نیاز به آگاهی رسانی و آموزش در سطح مدیران، بازار، 

تجار، تولیدکننده و … داریم.
صیرفی گفت: باید یک نفع مشترک برای همه تعریف شود 
چراکه هرگز با بگیر و ببند نمی توان جلوی قاچاق را گرفت. 
چند نفر شالق می خورند اما هزاران نفر قاچاق انجام می دهند 

و کاری به آنها ندارند.

   طرح شناسه کاال روی کاغذ جواب می دهد
وی با بیان اینکه طرح شناسه کاال روی کاغذ جواب می دهد، 
تصریح کرد: با توجه به تعلل قانون گذاران در مبارزه و مقابله با 
قاچاق، حال می خواهند به سرعت قوانین را اجرا کنند. اگر قانون 
گذار تأخیر کرده باید دلیل این تأخیر را اعالم کند اگر دلیل 
تأخیر را به گردن بازار می اندازند باز باید دالیل را صریحاً اعالم 
کنند. نمی شود که رو به روی هم ایستاد و شفاف سازی کرد 
و برای شفاف سازی نیاز به تعامل است که برای این موضوع 
هم ابتدا باید بازاری که ۴۰ سال پرورشش داده ایم را بشناسیم.

شفاف  افزود:  کشور  یدکی  لوازم  صنفی  اتحادیه  عضو 
سازی نزد اصناف و تولیدکننده و تجار قابل حمایت است 
اما به شرطی که سازوکارش مشخص باشد و ضمانت اجرایی 
برای همه هم داشته باشد. این طور نباشد که یک واحد ملزم 
به اجرای قانون شود و واحد دیگر مستثنی شود. مکانیزم 
برای  طرح  این  است.  درآمد  کسب  و  رقابت  پایه  بر  بازار 
ذینفعانش هزینه می سازد و دولت می خواهد هزینه شفاف 
از یک طرف  دولت  بردارد.  بازار  فعاالن  از جیب  را  سازی 
تولیدکننده و صنوف را ملزم به اجرای این قبیل قوانین و از 
آن طرف قیمت گذاری دستوری می کند. اگر قرار به شفاف 

سازی است باید همه چیز شفاف شود.

   شناخت اصالت کاال، مؤلفه فراموش شده بازار
وی در ادامه اظهار داشت: نگرانی دیگری در بازار غیر از 
قاچاق وجود دارد مبنی بر اصل بودن کاال. کاالی اصل یعنی هر 
آنچه در جعبه است اظهار و ارزش واقعی کاال از مصرف کننده 
گرفته شود نه اینکه کاالی چینی بسازیم و در جعبه ایتالیایی 
قرار دهیم و به مشتری بفروشیم، آن هم در حالی که ارزش 

کیفی کاال یک دهم آن پول هم نیست.
صیرفی تصریح کرد: یک نگرانی بزرگی که وجود دارد این 
است که مصرف کننده توان تشخیص اصالت کاال را ندارد و 
حتی در طرح شناسه کاال هم این موضوع مشخص نیست. این 

مساله به اندازه قاچاق اهمیت دارد.
وی گفت: برای شناسایی اصالت کاال باید مکانیزمی در حد 
و اندازه های مقابله با قاچاق تنظیم شود. در حوزه تجارت کشور 
شرکت های زیادی برای گرفتن این دغدغه از مصرف کننده، 
کارهایی همچون تأسیس باشگاه مشتریان انجام داده اند. در واقع 
به صورت جزیره ای این کار انجام می شود تا مصرف کننده از 

خرید خود مطمئن شود.
صیرفی تصریح کرد: باید یک ضمانت اجرایی قوی پشت 
قوانین شفاف سازی باشد چراکه نمی دانیم در آینده چه اتفاقی 
می افتد و مشخص نیست که پس از این دولت، آیا این سخت 
گیری ها کماکان ادامه خواهد داشت یا دولت جدید سیاست 

دیگری خواهد داشت.
سميه رسولی
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اما و اگرها درباره استقالل بانک مرکزی در طرح مجلس 
ــرح  ــات ط ــب کلی ــاد از تصوی ــا انتق ــاددان ب ــک اقتص ی
اســتقالل بانــک مرکــزی، نقــاط ضعف و قــوت آن را برشــمرد 
ــن  ــزی تعیی ــک مرک ــرای بان ــی ب ــاختار عاملیت ــت: س و گف
ــت  ــرل دول ــزی از کنت ــک مرک ــال بان ــه در آن عم ــده ک ش

خــارج شــده اســت.

ــا  ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــین درودی حس
اشــاره بــه تصویــب کلیــات طــرح اســتقالل بانــک مرکزی، 
ــد  ــا بیــان اینکــه در مــورد اســتقالل بانــک مرکــزی بای ب
بــه یــک معنــای مثبــت و یــک معنــای منفــی آن اشــاره 
داشــت، گفــت: معنــای مثبــت اســتقالل بانــک مرکــزی، 
شــامل اســتقالل عملیاتــی اســت؛ بــه نحــوی کــه بانــک 
مرکــزی بتوانــد بــه صــورت فنــی و تخصصــی، از ابزارهــای 
ــداف از پیــش  ــه اه ــا ب ــد ت تخصصــی خــود اســتفاده کن
ــک،  ــن بان ــه ای ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــده برس ــن ش تعیی
ــه  ــت و انتظــارات سیاســی او را ب اقدامــات بودجــه ای دول
نحــوی مدیریــت کنــد کــه در نهایــت، دولــت با گرایشــات 
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــور را از بان ــدرت مان ــتی، ق پوپولیس

ــه ایــن اهــداف نگیــرد. دســتیابی ب
ـــه  ـــد توج ـــال بای ـــن ح ـــزود: در عی ـــاددان اف ـــن اقتص ای
داشـــت کـــه اســـتقالل سیاســـی، از معنـــای نامطلوبـــی 
ـــا  ـــن معن ـــه ای ـــت؛ ب ـــوردار اس ـــزی برخ ـــک مرک ـــرای بان ب
کـــه در واقـــع بانـــک مرکـــزی اهـــداف سیاســـتی را بـــه 
ـــه در  ـــود و البت ـــل خ ـــاس می ـــر اس ـــار ب ـــورت خودمخت ص
ارتبـــاط بـــا اولویت هـــای اقتصـــاد ملـــی و سیاســـت های 
ـــرده  ـــاب ک ـــور انتخ ـــاد کش ـــر اقتص ـــم ب ـــی و کالن حاک کل
ـــوع  ـــک ن ـــزی ی ـــک مرک ـــران بان ـــی، رهب ـــث عاملیت و از حی
خودمختـــاری در برابـــر حاکمیـــت داشـــته باشـــند؛ بـــه نحـــوی 
ـــورد  ـــا را م ـــوان آنه ـــه نت ـــد ک ـــرار بگیرن ـــی ق ـــه در موقعیت ک
ـــر  ـــرده و در براب ـــار ک ـــا را برکن ـــا آنه ـــد، ی ـــرار دهن ـــوال ق س
حاکمیـــت سیاســـی، خودمختـــاری پیـــدا کننـــد؛ پـــس ایـــن 

ـــت. ـــزی اس ـــتقالل مرک ـــوب از اس ـــای نامطل معن
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در قانــون کدامیــک از 
ایــن نــوع اســتقالل مــورد توجــه واقــع شــده اســت، تصریــح 
کــرد: در ایــن قانونســعی شــده ســطوح باالیــی از اســتقالل 
بــرای بانــک مرکــزی محقــق شــود کــه البتــه در معنــای اول 
ــت  ــر روی برداش ــی را ب ــت و محدودیت های ــاع اس ــل دف قاب
ــالت  ــده و مداخ ــل ش ــزی قائ ــک مرک ــع بان ــت از مناب دول

ارزی دولــت در بانــک مرکــزی را کاهــش می دهــد کــه ایــن 
اســتقالل عملیاتــی اســت و یــک معنــای مطلــوب و خــوب 
بــه شــمار مــی رود؛ اگرچــه می توانــد در مــورد حــوزه پــول 
و نــه ارز در حــال حاضــر هــم، تــا حــد زیــادی ایــن قــدرت 

مانــور بــرای بانــک مرکــزی وجــود دارد.

ــه  ــه داد: البت ــب ادام ــن مطل ــح ای ــان در توضی درودی
ــع  ــه قط ــود دارد؛ چراک ــکاالتی وج ــز اش ــورد ارز نی در م
ارتبــاط دولــت و بانــک مرکــزی، ممکــن اســت کــه کشــور 
ــن موضــوع  ــه ای ــی ک ــی آنجای ــد؛ ول ــش کن را دچــار چال
نامطلــوب اســت در طــرح جدیــد اصــالح شــده اســت؛ بــه 
ایــن معنــا کــه در طرحــی کــه کلیــات آن تصویــب شــده، 
ســاختار عاملیتــی بــرای بانــک مرکــزی تعییــن شــده کــه 
در آن، عمــاًل بانــک مرکــزی از کنتــرل دولــت خارج شــده 
و ایــن خــروج از کنتــرل دولــت بــه ایــن معنــا اســت کــه 
مــردم هــم کــه بــه دولــت رأی داده انــد، کنترلــی بــر بانک 
مرکــزی ندارنــد؛ پــس گرایــش نماینــدگان آنهــا در بانــک 

ــد. ــکاس نمی یاب ــزی انع مرک
وی اظهــار داشــت: نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بخش 
مهمــی از تصمیــم گیــران بانــک مرکــزی از قبــل از ورود 
دولــت و انتخــاب رئیــس کل جدیــد، بــا دوره مســئولیت 
۵ ســاله در ایــن بانــک مســتقر شــده اند و همــه آنهــا را 
ــه  ــن اینک ــر داد؛ ضم ــت، تغیی ــر دول ــا تغیی ــوان ب نمی ت
تغییــر ایــن افــراد هــم هزینــه زا اســت و قانونگــذار ســعی 
کــرده کــه دولــت دســتش بــه بانــک مرکــزی نرســد؛ بــه 
ــت  ــورایی اس ــاختار ش ــت س ــان در دس ــه فرم ــوی ک نح
ــد و بخشــی  ــل حضــور دارن ــران از قب و بخشــی از بازیگ
ــون  ــم قان ــس اینجــا ه ــی می شــوند؛ پ ــز معرف ــر نی دیگ
ــل  ــه دلی ــزی ب ــک مرک ــی بان ــتقالل سیاس ــورد اس در م
ســاختار شــورایی کــه طراحــی کــرده، راه افــراط را رفتــه 
کــه یــک مســیر خطرنــاک و تهدیــد بــرای اقتصــاد و کل 

حاکمیــت اســت.
درودیــان در پاســخ بــه ایــن ســوال خبرنــگار مهــر مبنی 
ــک مرکــزی  ــل بان ــأت عام ــز هی ــر اینکــه در گذشــته نی ب
چنیــن ســاختاری را تجربــه کــرده انــد، پــس چــه تغییــری 
حاصــل شــده اســت، گفــت: هــم اکنــون مهمتریــن عنصــر 
تصمیــم گیــری در بانــک مرکــزی، رئیــس کل اســت؛ ولــی 
ــل  ــأت عام ــه هی ــری ب ــل تصمیم گی ــاد اصی ــون، نه در قان

بانــک مرکــزی ســپرده شــده کــه در ایــن هیــأت عامــل، 
رئیــس کل یکــی از اعضــا اســت و شــش عضــو آن از ســوی 
ــک  ــس کل بان ــوند و رئی ــوب می ش ــور منص ــس جمه رئی
ــی کــه  ــن وقت ــد؛ بنابرای ــا را منصــوب نمی کن مرکــزی آنه
ــی  ــود، برخ ــزی می ش ــک مرک ــد وارد بان ــس کل جدی رئی
از آنهــا از قبــل حضــور داشــته اند؛ چراکــه دوره آنهــا شــش 
ــل  ــأت عام ــو هی ــار عض ــال یکب ــر دو س ــوده و ه ــاله ب س
می شــوند؛ ولــی رئیــس کل ۵ ســاله اســت و وقتــی کــه در 
هیــأت عامــل وارد می شــود، ممکــن اســت کــه از حضــور 

برخــی افــراد چنــد ســال گذشــته باشــد.
ایــن اقتصــاددان ادامــه داد: بــه هــر حــال ممکــن اســت 
اکثریــت اعضــای هیــأت عامــل بــا رئیــس کل زاویــه داشــته 
باشــند و بــا توجــه بــه اینکــه رئیــس کل هــم یــک نفــر از 
ایــن ترکیــب اســت؛ ســاختار شــورایی می توانــد مخاطراتــی 

داشــته باشــد.
ــن  ــوت ای ــه ق ــن نقط ــوص مهمتری ــان در خص درودی
ــرح  ــوت ط ــه ق ــن نقط ــرد: مهمتری ــان ک ــرح خاطرنش ط
ــد  ــف می کن ــزی تکلی ــک مرک ــه بان ــه ب ــت ک ــن اس ای
کــه نبایــد نســبت بــه اهــداف توســعه ای اقتصــاد و بخــش 
حقیقــی آن یــا حتــی تشــکیل ســرمایه بی تفــاوت بــوده و 
نبایــد بــا بانک هــا برخــورد یکســانی داشــته باشــد؛ یعنــی 
ــرای اقتصــاد  ــی کــه عملکــرد مثبتــی ب حســاب بانک های
ــی  ــن مال ــرد تأمی ــه عملک ــی ک ــا بانک های ــد ب ــی دارن مل
بــرای بخش هــای غیراولویــت دار اقتصــاد ملــی رامتوقــف 
ــه  ــا هم ــد ب ــزی بای ــک مرک ــود دارد و بان ــد و ج کرده ان
بانک هــا متفــاوت از هــم برخــورد کــرده و تــالش نمایــد 
ســاختار شــورایی را در کنتــرل و ســلطه رویکــردی قــرار 
ــع  ــت و در واق ــف اس ــا مخال ــن ایده ه ــا ای ــه ب ــد ک ده
ــوان گفــت کــه ســاختار عاملیــت و مدیریــت بانــک  می ت
ــزام و  ــن ال ــت و ای ــاد اس ــزام در تض ــن ال ــا ای ــزی ب مرک

ــرد. ــرار می گی ــیه ق ــاً در حاش ــه حتم وظیف
ــت  ــون جامعی ــه قان ــد ک ــر می رس ــه نظ ــزود: ب وی اف
دارد؛ ولــی بایــد از برخــی مفــاد آن بــرای کارآمــدی 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــر کن ــود و تغیی ــم ش ــتر ک بیش
ســاختاری را طراحــی کنیــم کــه مشــابه ســاختار فعلــی 
کــه در آن، رئیــس کل تصمیــم گیــر باشــد، محــور قــرار 
ــول و  ــم کــه شــورای پ ــر فکــر می کنی ــی اگ ــرد و حت گی
ــت می آینــد  ــرادی اســت کــه از دول اعتبــار در کنتــرل اف
ــاً آن را  ــد، نهایت ــتگاهی دارن ــی و دس ــای بخش و دغدغه ه
حــذف کــرد؛ چراکــه اکنون، شــورای پــول و اعتبار نســبت 
ــد  ــرح جدی ــا در ط ــت؛ ام ــیه اس ــس کل در حاش ــه رئی ب
هیــأت عامــل بــه جــای شــورای پــول و اعتبــار می نشــیند 
ــرار  ــود ق ــر خ ــت تأثی ــی تح ــه راحت ــس کل را ب و رئی
ــول  ــورای پ ــود، ش ــاختار موج ــد از س ــس بای ــد؛ پ می ده
و اعتبــار را حــذف کنیــم و رئیــس کل را مســئول نمائیــم 
تــا هــم متولــی و هــم پاســخگو باشــد و در نهایــت شــورای 
مشــورتی بیــن رئیــس کل و ســایر اعضــا وجــود داشــته 
ــس کل  ــرده و رئی ــازی ک ــورا آن را تصمیم س ــدکه ش باش

ــد. آن را انتخــاب نمای
ایــن اقتصــاددان گفــت: ولــی مجموعــاً فرماندهــی واحــد 
بایــد در بانــک مرکــزی و اقتصــاد کشــور پیــاده شــود کــه 
ایــن، مســاله امــروز اقتصــاد ایــران اســت و ایــن مشــکل بــا 
ــک مرکــزی بازتولیــد می شــود؛  ــد، در خــود بان طــرح جدی
بــه ایــن معنــا کــه نــه تنهــا مــا در کلیــت سیســتم اقتصادی 
تعــارض بــا تعــارض مواجــه خواهیــم بــود بلکه بــا ایــن قانون 

در خــود بانــک مرکــزی نیــز تعــارض ایجــاد می شــود.
محبوبه فکوری
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انتقاد وزارت راه از بودجه عمرانی ۱۴۰۰
دو ماه بعد از تصویب الیحه!

ــم  ــر تی ــد اگ ــی اقتصــادی می گوی ــناس دیپلماس کارش
ــت  ــاد در لیس ــرد و نه ــای ۵۰۰ ف ــا ابق ــده ب ــره کنن مذاک
ــه مراتــب  ــار اقتصــادی توافــق ب SDN موافقــت کنــد، آث
از برجــام کمتــر و ریســک اقتصــادی ایــران، باالتــر خواهــد 

بــود.
ــگار مهــر، اخیــراً اخبــاری از مذاکــرات  ــه گــزارش خبرن ب
ــا  ــه آمریکایی ه ــر اینک ــی ب ــد مبن ــوش می رس ــه گ ــن ب وی
اعــالم کرده انــد قصــد دارنــد تحریم هــای ۵۰۰ شــخص و نهاد 
را در لیســت تحریــم کــه بــا عنــوان لیســت SDN شــناخته 
ــد؛  ــاء کنن ــا را ابق ــن تحریم ه ــرده و ای ــظ ک ــود، حف می ش
اتفاقــی کــه به معنــی پذیــرش افزایــش ۳ برابــری تحریم های 
اشــخاص و نهادهــای ایرانــی از ســوی آمریکایی ها در مقایســه 
بــا توافــق برجــام در ســال ۱۳۹۴ اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه در برجــام، ۱۸۰ فــرد و نهــاد تحــت تحریم هــای ظالمانــه 

ــی ماند. ــکا باق آمری

ــا  ــه معن ــه چ ــا ب ــار آمریکایی ه ــن رفت    ای
ــود؟ ــد ب خواه

ابقــای  پذیــرش  اقتصــادی:  دیپلماســی  کارشــناس 
تحریم هــای لیســت SDN آثــار زیــان بــاری خواهــد داشــت.

ــادی در  ــی اقتص ــگر دیپلماس ــی پژوهش ــعود برات مس
گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهردربــاره اظهــارات اخیــر مقامات 
امریکایــی کــه گفته انــد تحریم هــای ۵۰۰ شــخص و نهــاد 
منــدرج در لیســت SDN را تمدیــد خواهنــد کــرد ، گفت: 
در برخــی اخبــار آمــده آمریکایی هــا قصــد دارنــد ۵۰۰ فــرد 
و نهــاد ایرانــی را تحــت تحریــم نگــه دارنــد؛ اگــر ایــن خبــر 
صحــت داشــته باشــد، کــه اکثــر خبرهایــی کــه بــه نقــل از 
منابــع آگاه از مذاکــرات ویــن درز می کنــد، صحــت دارنــد 
ــرات  ــار مذاک ــی در انتظ ــج خوب ــن صــورت، نتای ــه در ای ک

نخواهــد بــود.
آمریکایی هــا  کــه  می دانســتیم  مــا  داد:  ادامــه  وی 
ــه ۳ دســته تقســیم  ــا را ب ــراد و نهاده ــن اف ــا ای ــد م گفته ان
ــا  ــت تحریم ه ــه از لیس ــی ک ــته آنهای ــک دس ــم: ی می کنی
ــرای  ــه ب ــتند ک ــی هس ــته دوم آنهای ــوند؛ دس ــارج می ش خ
رفــع تحریمشــان، نیازمنــد گفــت وگــو و مذاکــره هســتیم 
کــه احتمــاالً بــه ایــن معناســت کــه امتیــازات جدیــدی را از 
ایــران بــرای خــارج کــردن آنهــا از لیســت تحریم هــا طلــب 
می کننــد و دســته ســوم هــم آنهایــی هســتند کــه بــه هیــچ 

ــا خــارج شــوند. ــرار نیســت از لیســت تحریم ه وجــه ق
کارشــناس دیپلماســی اقتصــادی افــزود: بــه نظــر می آیــد 
ــرار  ــد و ق ــی می مانن ــا باق ــت تحریم ه ــه در لیس ــی ک آنهای
نیســت از لیســت تحریم هــا خــارج شــوند، همیــن ۵۰۰ فــرد 
 SDN ــا عنــوان و نهــاد هســتند؛ ایــن لیســت ۵۰۰ نفــره ب

ــود. ــناخته می ش ش
افــراد و نهادهــای تحــت تحریــم  لیســت تحریــم 
ــای  ــی مانده ه ــم باق ــت در تحری ــر لیس ــا، ۳ براب آمریکایی ه

ــام! ــان برج زم
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نفــس باقــی مانــدن 
ــه برجــام،  ــا نســبت ب ــاری دارد و آی ــن تحریم هــا چــه آث ای
نتیجــه بدتــری دارد یــا خیــر؟، گفــت: بایــد در ابتــدا بــه ایــن 
ــی و امضــا  ــی کــه برجــام نهای ــه اشــاره کــرد کــه زمان نکت
شــد، افــراد و نهادهایــی کــه ذیــل تحریم هــای آمریــکا بــه 
ــد، ۱۷۸ نفــر و نهــاد  بهانه هــای غیــر هســته ای باقــی ماندن
ــه  ــت، ب ــاد اس ــر و نه ــت از ۵۰۰ نف ــه صحب ــد؛ االن ک بودن
ایــن معنــی اســت کــه بیــش از ۳۲۰ فــرد و نهــاد جدیــد بــه 

ــزوده شــده و  ــان امضــای برجــام اف لیســت تحریم هــای زم
ایــن لیســت عمــالً ۳ برابــر شــده اســت.

براتــی تصریــح کــرد: از ایــن تغییــرات کّمــی طبیعتــاً بــه 
ــوان اســتنباط کــرد کــه نتیجــه مذاکــرات  ــا می ت یــک معن
ــود؛ امــا در خصــوص  ــر از برجــام خواهــد ب ــی، ضعیف ت کنون
نتایــج و آثــار آن نســبت بــه برجــام بایــد بــه دو ســطح توجــه 
کــرد؛ یــک ســطح اولیــه ایــن اســت کــه ۵۰۰ فــرد و نهــاد 
ــه  ــتند و ب ــم هس ــاکان تحری ــا، کم ــر آمریکایی ه ــورد نظ م
واســطه ایــن باقــی ماندن در لیســت تحریــم، توانایی اســتفاده 
از فضــای بــه وجــود آمــده پــس از رفــع تحریم هــا را نخواهنــد 

داشــت.

ــه  ــری ب ــل تس ــا قاب ــراد و نهاده ــم اف    تحری
ــت ــران اس ــا ای ــکار ب ــل هم ــرف مقاب ط

بــه گفتــه ایــن کارشــناس دیپلماســی اقتصــادی، ازآنجایی 
کــه تحریم هــا در ایــن ســطح، خاصیــت تســری یــا ویروســی 
دارنــد، بنابرایــن وقتــی افــراد و نهادهــای مذکــور بخواهنــد بــا 
طــرف دیگــری همــکاری کننــد، ایــن تحریم هــا بــه طــرف 
ــه  ــذا می بینیــم کــه ب ــل هــم تســری داده می شــود و ل مقاب

نوعــی محدودیت هــا بــه قــوت خــود باقــی اســت.
وی ادامــه داد: البتــه بخــش مهمــی از ایــن تســری 
تحریم هــا در ســطح اولیــه، بــه ایــن برمــی گــردد کــه فــرد یــا 
نهــاد در تحریــم باقــی مانــده، چه انــدازه و مقیاســی در اقتصاد 
ــان  ــرد، در هم ــک ف ــای ی ــت تحریم ه ــن اس ــا دارد؛ ممک م
حیطــه فعالیت هــای فــردی باقــی بمانــد؛ امــا اگــر تحریم های 
یــک بانــک باقــی بمانــد، محدودیت هــای باقــی مانــده خیلــی 

بیشــتر و درنتیجــه آثــار آن بزرگ تــر خواهــد بــود.

ــای  ــزی و بانک ه ــک مرک ــد بان ــازه ندهي    اج
ــد ــی بمانن ــا باق ــران در تحریم ه ــاری ای تج

براتــی ادامــه داد: مــا نهادهــای مهمــی را داریــم کــه در 
ــپ  ــد از آن در دوره ترام ــام و بع ــرای برج ــول دوره اج ط
ــک  ــالً بان ــدند؛ مث ــم ش ــام، تحری ــش از برج ــا خروج و ب
مرکــزی عــالوه بــر آنکــه در دوره برجــام تحریــم بــود، بــار 
دیگــر در دوره ترامــپ ذیــل عنــوان نهــاد حامــی تروریســم 
مجــدداً تحریــم شــد؛ حــال اگــر آمریکایی هــا قصــد خــارج 
کــردن بانــک مرکــزی از برجــام را نداشــته باشــند، آثــار آن 
ــش  ــی نفتک ــت و مل ــی نف ــرکت مل ــت؛ ۲ ش ــر اس بزرگ ت
هــم همینطــور؛ در دوره ترامــپ بــا برچســب حامــی 
ــا  ــل تحریم ه ــا از ذی ــر اینه ــدند؛ اگ ــم ش ــم تحری تروریس
ــد )در صــورت  ــق جدی ــان اجــرای تواف ــارج نشــوند، زم خ
ــری  ــا اهمیــت ت ــب ب ــه مرات ــار ب ــق( آث ــه تواف دســتیابی ب

ــت. ــد داش ــراد خواهن ــای اف ــه تحریم ه ــبت ب نس
وی یــادآور شــد: در حــال حاضــر بانــک ســپه بزرگتریــن 
بانــک کشــور اســت کــه اگــر در لیســت تحریــم باقــی بمانــد، 

ابعــاد وســیعی بــر اقتصــاد خواهــد داشــت.
پژوهشــگر دیپلماســی اقتصــادی بــه ســطح دوم تحریم ها 
ــد، اشــاره و اظهــار کــرد:  ــری دارن کــه درجــه اهمیــت باالت
ــار  ــا در کن ــراد و نهاده ــم اف ــای تحری ــطح از ابق ــن س در ای
تحریم هــای ثانویــه - کــه در قوانیــن کنگــره تصویــب شــده 
بــود و متأســفانه برجــام آنهــا را متوقــف نکــرد- علــی رغــم 
اینکــه در متــن برجــام، صحبــت از توقــف آنهــا شــده بــود، 
امــا بــه طــور واقعــی ایــن اتفــاق رخ نــداد، اتفاقــی کــه رخ 
ــران  ــاد ای ــی اقتص ــک کل ــه ریس ــت ک ــن اس ــد، ای می ده
ــه  ــل ب ــه متمای ــی ک ــرکت های خارج ــا و ش ــرای بانک ه ب

همــکاری بــا ایــران هســتند، افزایــش می یابــد. چــرا کــه این 
شــرکت ها و بانک هــا خارجــی، ریســک کلــی اقتصــاد ایــران 

را می ســنجند.

   بانک هــای خارجــی بــه ریســک کلــی 
ــد  ــا تمدی ــه ب ــد ک ــگاه می کنن ــران ن ــادی ای اقتص

می یابــد افزایــش  تحریم هــا، 
براتـی تصریـح کـرد: اگـر ماحصـل مذاکـرات ویـن ایـن 
باشـد کـه ۵۰۰ فـرد و نهاد در SDN لیسـت باقـی بمانند، 
عـالوه بـر افزایش تعـداد نهادها و افراد باقی مانده در لیسـت 
برجـام،  امضـای  بـه تحریم هـای زمـان  تحریم هـا نسـبت 
ریسـک کلـی اقتصـاد ایـران هـم افزایـش می یابـد؛ یعنـی 
ریسـک همـکاری بـا ایـران و سـرمایه گـذاری خارجـی در 
کشـورمان بیشـتر می شـود؛ اتفاقی که در برجام هم شـاهد 
آن بودیـم و علـی رغـم امضـای توافـق برجـام، بانک هـای 
بـزرگ خارجی حاضر بـه همکاری با ایران نشـدند؛ درنتیجه 
بانک هـای دسـت چنـدم و بـا سـایزهای اقتصـادی بسـیار 

کوچـک بـا مـا همـکاری کردند.
ــا افزایــش تعــداد  ــزود: حــال ب کارشــناس اقتصــادی اف
افــراد باقــی مانــده در لیســت تحریم هــای آمریــکا، احتمــاالً 
بانک هــای ضعیف تــری در صــورت دســتیابی بــه توافــق در 

مذاکــرات ویــن، بــا مــا همــکاری خواهنــد کــرد.

ــی کــه متــن برجــام  ــی از پاورقی های    رونمای
را مخــدوش کــرد

ــی  ــام، پاورقی های ــن برج ــرد: در مت ــان ک وی خاطرنش
در ضمیمــه دوم برجــام افــزوده شــده بــود کــه ایــن 
ــاًل  ــرد؛ مث ــدوش می ک ــام را مخ ــن برج ــی مت ــزاره اصل گ
ــه  ــد ک ــان می کنن ــماره ۱۶ بی ــا ش ــماره ۱۴ ی ــی ش پاورق
ــده  ــی مان ــای باق ــراد و نهاده ــامل اف ــا، ش ــف تحریم ه توق
ــن  ــه ای ــاًل ب ــا عم ــن پاورقی ه ــود؛ ای ــا نمی ش در تحریم ه
معنــی اســت کــه سیســتم جــاری در تحریم هــا، متوقــف 
ــران در  ــاد ای ــی اقتص ــک کل ــه ریس ــت درنتیج ــده اس نش
ــا بانک هــای بــزرگ  حــدی باقــی مانــد کــه ســبب شــد ت

ــا مــا همــکاری نکننــد. ب
براتــی بــا کنــار هــم قــرار دادن ایــن دو فاکتــور، تأکیــد 
کــرد: واقعیــت دیگــری کــه بــه آن دســت می یابیــم 
ــراد  ــدن تحریم هــای اف ــار باقــی مان ایــن اســت کــه در کن
ــدن  ــور ش ــس جمه ــال رئی ــو و احتم ــک س ــا از ی و نهاده
ــران  ــا ای ــکاری ب ــک هم ــپ در ۲۰۲۴، ریس ــدد ترام مج
ــختی  ــه س ــت و ب ــد یاف ــه ای خواه ــل مالحظ ــش قاب افزای
می توانیــم بــا نهادهــای مالــی بیــن المللــی همــکاری کنیم 
ــه ســطح پایین تــری از برجــام خواهیــم رســید. و حتــی ب

   دهانی که بی موقع باز شد!
وی تأکیــد کــرد: تیــم مذاکــره کننــده بایــد تــالش کند 
ایــن وضعیــت را تغییــر دهــد امــا بایــد ایــن واقعیــت را هــم 
در نظــر بگیریــم کــه اظهــارات حســن روحانی در چنــد روز 
ــر اینکــه تحریم هــای اساســی برداشــته  ــی ب گذشــته مبن
ــده از  ــل ش ــج حاص ــت از نتای ــار رضای ــی اظه ــده، نوع ش
مذاکــرات ویــن اســت و طــرف مقابــل )آمریکایی هــا( هــم 
ــم  ــی دان ــد م ــر بعی ــد و دیگ ــی یابن ــیگنال را درم ــن س ای
پیشــرفت جدیــدی بــرای ایــران در مذاکــرات ویــن حاصــل 
شــود؛ ابــراز رضایــت بــی موقــع رئیــس جمهــور کشــورمان، 

ــد. ــه ایــن وضعیــت دامــن می زن ب
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احتمال زمینه چینی فساد در بخش هایی
یــک اســتاد دانشــگاه تهــران نســبت بــه احتمــال بــروز 
زمینــه هــای فســاد بــا حــذف قانــون مناقصــات در ضمــن 

الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصــی هشــدار داد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، الیحــه مشــارکت عمومــی، 
ــه  ــت؛ ب ــه اس ــیاری را برانگیخت ــادات بس ــی انتق خصوص
تازگــی ۹ تشــکل بــزرگ عمرانــی کشــور نیــز بــا انتشــار 
بیانیــه ای مشــترک در خصــوص »الیحــه مشــارکت 
ــتن  ــار گذاش ــد: »کن ــالم کرده ان ــی« اع عمومی-خصوص
قوانیــن پایــه ماننــد قانــون مناقصــات و قانــون محاســبات 
ــی در حســاس ترین  ــا بی قانون عمومــی کشــور، متــرادف ب

پروژه هــای زیربنایــی و خدمــات عمومــی کشــور اســت«.
ــش  ــی بخ ــکل صنف ــه ۹ تش ــن بیانی ــدگان ای امضاءکنن
خصوصــی در حــوزه عمرانی شــامل ســندیکای شــرکت های 
ســاختمانی ایران، ســندیکای شــرکت های تاسیســاتی و فنی 
ایــران، انجمــن صــادر کننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی 
پیمانــکاری  و  انجمــن شــرکت های مهندســی  ایــران، 
نفــت، گاز و پتروشــیمی، جامعــه مهندســان مشــاور ایــران، 
ســندیکای صنعــت بــرق، انجمــن صنفــی کارفرمایــی انبــوه 
ســازان مســکن و ســاختمان اســتان تهــران، انجمــن صنفــی 
تولیــد کننــدگان و فنــاوران صنعتــی ســاختمان و انجمــن 

ــد. ــران بودن ــت و گاز ای ــاری نف ــرکت های حف ش
در بخش هایــی از بیانیــه ۹ تشــکل عمرانــی آمــده: 
کنــار گذاشــتن »قانــون مناقصــات« و نقــض مــواد »قانــون 
محاســبات« کشــور راه درســت مشــارکت بخــش خصوصــی 

نیســت.
ایــن بیانیــه اگرچــه »مشــارکت عمومــی و خصوصــی« را 
دارای نقــش مهمــی در ارتقا و فراهم ســاختن زیرســاخت های 
کشــور و خدمــات عمومی دانســته و آورده اســت: »مشــارکت 
ــرای توســعه ی  ــی ب ــی و خصوصــی دارای ظرفیت های عموم
پایــدار اســت«، امــا در عیــن حــال نبــود شــفافیت و کفایــت 
در چارچــوب قانونــی کشــور را نیــز زمینه ســاز فســاد و رفتــار 

نادرســت بــا وجــوه عمومــی هــم عنــوان کــرده اســت.
ــا بهــروز گتمیــری، اســتاد دانشــگاه  در ایــن خصــوص ب

تهــران و دانشــگاه پونزشوســه پاریس در خصــوص این بیانیه 
و آســیب های احتمالــی الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصی 

گفتگویــی انجــام داده ا یــم کــه از نظرتــان می گــذرد:
ــا تصویــب  وی معتقــد اســت ممکــن اســت همزمــان ب
ــی- ــارکت عموم ــه مش ــه الیح ــررات از جمل ــن و مق قوانی

خصوصــی، بــا حذف قانــون مناقصــات، زمینه بــروز رفتارهای 
ــز ایجــاد شــود. ــی نی غیرشــفاف و بی قانون

   شــما در بيانيه تــان نوشــته اید حــذف قانــون 
ــی  ــور بی قانون ــبات کش ــون محاس ــات و قان مناقص

اســت در حالــی کــه ایــن الیحــه هنــوز تبدیــل بــه 
ــه  ــاره آن بياني ــما درب ــرا ش ــت؛ چ ــون نشده اس قان

داده ایــد؟
خــوب چیــزی کــه اآلن در الیحــه اســت، حــذف قانــون 
برگــزاری مناقصــات و مــوادی از قانــون محاســبات عمومــی 
کشــور اســت. همیــن اآلن ایــن موضوعــات در الیحــه وجــود 

دارد.

ــا  ــتيد؟ آی ــران هس ــد نگ ــن ح ــا ای ــرا ت    چ
نمی تــوان گفــت کــه خيرخواهــی مدیــران و 
ــای  ــارکت در پروژه ه ــرات مش ــران از خط تصميم گي

ــرد؟ ــد ک ــری خواه ــام جلوگي نيمه تم
ــروز  ــت و ام ــه گذش ــازی ای ک ــد در خصوصی س ببینی
دقیقــاً داریــم بررســی می کنیــم، می بینیــم کــه حــدود ۷۳ 
ــازی ها  ــه در خصوصی س ــوه قضائی ــوی ق ــاد از س ــورد فس م

ــت. ــف شده اس کش
در حالــی کــه عــدد خصوصی ســازی تقریبــاً یــک دهــم 
ایــن پروژه هــای مشــارکت عمومی-خصوصــی اســت. یعنــی 
در خصوصــی ســازی آن چیــزی کــه واگــذار شــده تقریبــاً 
حــدود ۳۷۵ هــزار میلیــارد تومــان اســت. ایــن رقــم در طول 
۲۹ ســال خصوصی ســازی، نســبت بــه عــددی کــه در بحــث 
ــت. از  ــم اس ــک ده ــم ی ــی داری ــارکت عمومی-خصوص مش
آنجایــی کــه در طــول ۲۹ ســال ایــن فســاد را شــاهد بودیــم، 

ــارکت  ــه مش ــتری روی الیح ــیت بیش ــروز حساس ــذا ام ل
عمومی-خصوصــی داریــم. دامنه شــمول مشــارکت عمومی-

ــه پروژه هــای تمام شــده و  ــدارد ب خصوصــی اصــالً لزومــی ن
ــرداری برســد. شــما هــم می گوئیــد و همــه  در حــال بهره ب
هــم می گوینــد مــا می خواهیــم پروژه هــای نیمــه تماممــان 

را راه بیندازیــم.

ــارکت  ــه مش ــد ک ــه داری ــما توج ــا ش    آی
عمومی-خصوصــی بــا بحــث خصوصــی ســازی فرق 
دارد؟ آیــا بــه ســابقه، انگيــزه و دالیــل ایــن الیحــه 
ــای  ــا در طرح ه ــکل م ــا مش ــد؟ آی ــه داری توج
عمرانــی، بــه دليــل کمبــود پــول در دولــت نيســت 
و آیــا شــما قبــول نداریــد کــه مــا بایــد پــول ایــن 

ــم؟ ــن کني ــی تأمي ــک جای ــا را از ی پروژه ه
»الیحــه مشــارکت عمومــی - خصوصــی« هــم در 
ــم  ــد و ه ــی می ش ــفند ۱۳۹۷ بررس ــم از اس ــس ده مجل
مجلــس یازدهــم در کمیســیون عمــران مجلــس شــورای 
اســالمی در حــال بررســی اســت؛ در واقــع دو نــگاه 
ــه  ــد ب ــا بای ــه م ــت هســت ک ــه دول ــادی و اساســی ب بنی
ــم  ــک پارادی ــاً ی ــال ۱۳۹۰ تقریب ــم. از س ــه بکنی آن توج
ــم  ــت رخ داده و آن ه ــه و دول ــازمان برنام ــیفتی در س ش
ــای  ــر بودجه ه ــعه گر« دیگ ــت توس ــه: »دول ــوده ک ــن ب ای
عمرانــی کالن را نــدارد پــس دولــت بایــد دیگــر »دولــت 

توســعه گر« نباشــد و »دولــت تســهیل گر« باشــد.
تقریباً از سـال ۱۳۹۰ بیشتر از ۳۰ هزار شرکت پیمانکاری 
و بیشـتر از ۳۵۰۰ شـرکت مشـاور در شرایط سخت مدیریتی 
و معیشـتی بـه سـر می برنـد و هر چه تـوان مالی جمع شـده 
در طـول سـال ها بوده اسـت، در این ۱۰ سـال از جیب خورده 

و تحلیـل رفته اند.
خیلــی از شــرکت های عمرانــی کشــور تعطیــل شــدند؛ 
خیلــی از شــرکت ها کاهــش نیــروی انســانی دادنــد؛ 
نیروهــای انســانی آنهــا مهاجــرت کردنــد؛ البتــه مــن 
نمی خواهــم وارد ایــن حــوزه شــوم، ولــی از آن یــک نتیجــه 
می خواهــم بگیــرم: وقتــی بحــث ظرفیــت اقتصــادی و 
اشــتغالی طرح هــای عمرانــی و بحــث »مشــارکت عمومــی-

خصوصــی« مطــرح می شــود، بایــد بــا حضــور مجموعــه این 
شــرکت های پیمانــکاری و شــرکت های مشــاور انجــام 
بشــود. البتــه امــروز اینهــا تــوان مالــی بزرگــی ندارنــد. پــس 
ــد  ــود بای ــته بش ــد نوش ــه ای می خواه ــر الیح ــه اگ در نتیج
تأکیــدش روی تــوان کیفــی، دانــش فنــی، تجربــه، حســن 
ســابقه و تــوان برنامه ریــزی و تــوان مدیریتــی پیمانــکاران و 
مشــاوران باشــد و نــه بحــث اینکــه پیمانــکار و مشــاور بایــد 

پــول بیــاورد.

ــای  ــه پروژه ه ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی    بي
ــذار  ــور واگ ــی در کش ــارکت عمومی-خصوص مش
ــه  ــی ک ــات کنون ــون مناقص ــا قان ــوند. آی می ش
ــاز  ــخگوی ني ــالً پاس ــد، اص ــام بردی ــه ن در بياني
ــا از نظــر شــما  قراردادهــای مشــارکت هســت؟ آی
ــود  ــرادی وج ــش ای ــون و آیين نامه های ــن قان در ای

ــدارد؟ ن
و  مــا  مناقصــات  قانــون  گفــت  می تــوان  چــرا؛ 
هــم  قدیــم  از  و  داشــته  مشــکل  آن  آئین نامه هــای 
بحث هــای رانتــی داخــل مناقصــات بوده اســت. دربــاره ایــن 
ــم کــه  ــی مــن نمی خواهــم بگوی ــد، خیل ســوالی کــه کردی
ــی نقــص بوده اســت و اگــر االن مــا  ــا ب ــون مناقصــات م قان
تاکیــد می کنیــم روی ایــن قانــون مناقصــات کــه در الیحــه 
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می خواهنــد حذفــش کننــد، معتقــد نیســتم کــه قانــون بی 
نقصــی اســت؛ بــر فــرض کــه قانــون پُرعیبــی هــم داشــته 
ــا و  ــم رانته ــا ه ــته ب ــات گذش ــی از مناقص ــیم و خیل باش
ترجیحــات خــاص همــراه بــوده اســت؛ ولــی حــذف قانــون 

ــت. ــون اس ــص قان ــود ناق ــر از وج ــی خطرناک ت خیل
بــه همیــن دلیــل هم مــا بر ایــن قانــون تاکیــد می کنیم. 
ایــن تاکیــد مــا، ادعایــش ایــن نیســت کــه قانــون مناقصات 
ــوده اســت. همیــن  و آئین نامه هــای اجرایــی آن بی نقــص ب
مصوبــه کمیســیون اقتصاد مصــوب ۸ دی مــاه ۱۳۹۹ خیلی 
چیزهــا را اصــالح کرده اســت؛ در راســتای همیــن مــا هــم 
نقطــه نظراتــی داریــم. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در عین 
تاکیــد مــا روی قانــون مناقصــات و آئین نامه هــای آن، نبایــد 
حمــل بــر ایــن باشــد کــه ایــرادی نــدارد. اتفاقــاً اخیــراً در 
دولــت، اصالحــات خوبــی روی آئین نامه هــای اجرایــی 
قانــون انجــام شده اســت. حــذف ایــن اصــالح اخیــر نیــز از 
قضــا در همــان جهتــی اســت کــه مــا را نگــران کرده اســت. 
ــکاران و مشــاوران  ــن اســت کــه پیمان ــه ای پــس یــک نکت
ــوان  ــت کار، ت ــه کیفی ــد ب ــد و بای ــاد ندارن ــی زی ــوان مال ت
کیفــی و تــوان مطالعــه و طراحــی و حســن ســابقه، بهــای 
بیشــتری در »الیحــه مشــارکت عمومی-خصوصــی« بدهیم. 

چــون ایــن الیحــه بعــداً قانــون خواهــد شــد.

   می دانيــم اصــالح آئيــن نامــه ارزیابــی 
کيفــی قانــون مناقصــات در ســال ٩٩ به درخواســت 
اتــاق بازرگانــی ایــران بــود کــه به عنــوان نماینــده 
ــه  ــالح آئين نام ــنهاد اص ــی پيش ــش خصوص بخ
ــرح  ــارکت را مط ــای مش ــاد قرارداده ــرای انعق ب
کــرد. بفرمائيــد کــه اآلن اصــالح آئين نامــه قانــون 

ــه کجــا رســيده اســت؟ مناقصــات ب
ــه جدیــد کمیســیون اقتصــاد کــه ۸ دی  در ایــن مصوب
مــاه ۱۳۹۹ تصویــب شــد، شــاهد اصــالح مــاده ۱۶ هســتیم 
کــه در واقــع شفاف ســازی آئین نامــه ارزیابــی کیفــی اســت 
و ارزیابــی بخــش خصوصــی در مشــارکت عمومی خصوصی 
را بیــان می کنــد؛ ایــن اصالحیــه، روی تــوان کیفــی 
پیمانــکاران و مشــاوران بیشــتر دســت گذاشــته اســت، نــه 

فقــط روی تــوان مالــی مشــاوران و پیمانــکاران.
از  بخش هایــی  از  پیشــنهاداتی  اآلن  متأســفانه  امــا 
ســازمان برنامــه بــه دولــت رســیده تــا اصالحــات جدیــد و 
ــه  ــن آئین نام ــاده ۱۶ ای ــد »ث« م ــی بن ــفاف کننده یعن ش

ــد. ــذف کنن را ح
البتــه پیشــنهادها و اصالحاتــی کــه بــر دانــش، تجربــه 
و حســن ســابقه هــم تأکیــد دارد، در حالــی کــه توجــه بــه 
تــوان مالــی هــم صفــر نشــد، در پیشــنهادهای جدیــد دیده 
ــوان  ــی، ت ــوان فن ــه ت ــد ب ــالح جدی ــن اص ــود؛ در ای می ش
کیفــی، برنامه ریــزی و مدیریتــی و تــوان مطالعــه و طراحــی 
پرداختــه شــده و همچنیــن برحســب قیمت هــا کــه از ۲۰ 
ــاده ۱۶  ــل م ــدیم در داخ ــط رد ش ــالت متوس ــر معام براب
آئین نامــه ارزیابــی کیفــی بــه ایــن مــوارد دقت شــده اســت. 
امــا متأســفانه در ایــن اصالحــات، از قبیــل ایــن کــه حــذف 
یــک بندهــای خیلــی خوبی از آن پیشــنهاد شــده هــم دیده 
می شــود کــه متأســفانه در حــال حاضــر پیشــنهاد حــذف 

ایــن اصالحــات در دولــت مطــرح اســت.

   گفتيــد کــه وضعيــت کنونــی الیحــه را نگران 
ــما در  ــی ش ــن نگران ــد. اصلی تری ــده می داني کنن

متــن کنونــی الیحــه چيســت؟
ــه بیشــتر روی آن  ــا کــه در بیانی اساســی ترین بحــث م
ــه فرازهایــی از مصوبــه مجمــع  ــا اســتناد ب تاکیــد داریــم ب
ــه  ــوط ب ســازمان ملــل در تاریــخ ۱۸ دســامبر ۲۰۱۹ و مرب
بحــث شــفافیت، عدالــت و پایــداری بلنــد مــدت در ارجــاع 

کار اســت.
ــه بخــش خصوصــی،  ــن اســت ک PPP فلســفه اش ای
نــه  و  خصولتی هــا  نــه  و  خصوصــی  کامــالً  یعنــی 
ــا  ــد و ب ــد بیاین ــی بتوانن ــش خصوص ــای در پوش دولتی ه
نقدینگــی کــه دارنــد و بــا تــوان فنــی و کیفیتــی کــه دارنــد 
ــام  ــای نیمه تم ــن پروژه ه ــه روی ای ــی ک ــا بازنگری های و ب

ــد. ــام دهن ــت انج ــد کار را درس می کنن

ــری در  ــکل دیگ ــی، مش ــن نگران ــر از ای    غي
ــد؟ ــه نمی بيني الیح

ــاً ۸۶  ــه تقریب ــد ک ــه می دانی ــن اســت ک بحــث دوم ای
هــزار پــروژه نیمــه تمــام داریــم کــه بــرآورد عــددی آنهــا 
بیــن ۳۰۰۰ تــا ۴,۰۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت. ایــن 
عــدد نزدیــک نقدینگــی موجــود یــک ســال ماســت. ایــن 
حجــم، حجــم پــول عظیمــی اســت کــه به جــای اینکــه در 
چرخــه اقتصــاد کمکــی بکنــد بــه صــورت نیمه تمــام رهــا 
شــده اســت و اصــوالً از ۸ یــا ۹ ســال پیــش کــه صحبــت 
از مشــارکت عمومی-خصوصــی و PPP طــرح شــد، بحث 
ــش  ــی و بخ ــرمایه های مل ــه ای س ــه به گون ــود ک ــن ب ای
خصوصــی داخــل ایــن پروژه هــا شــود و ایــن داشــته های 
ــارکت  ــه مش ــم ب ــا ه ــی ب ــته های خصوص ــی و داش دولت

ــد. ــام کن ــام را تم ــای نیمه تم ــده و پروژه ه ــته ش گذاش
ــه شــمول  ــا، بحــث دامن ــن حــرف م ــن مهمتری بنابرای
ــه  ــمول ب ــه ش ــن دامن ــت. ای ــه اس ــن الیح ــا در ای پروژه ه
ــم  ــرداری ه ــای تمام شــده و در حــال بهره ب ســمت پروژه ه
کشــیده شــده اســت؛ هیــچ دلیلــی وجــود نــدارد کــه ایــن 
اتفــاق رخ دهــد؛ پشــت ایــن حکــم بــه نظــر مــا یــک رانــت 

بزرگــی نهفتــه اســت.

   پــس شــما دو نگرانــی عمــده در متــن الیحه 
ــد؟ می بيني

ــاله  ــک مس ــه. ی ــن الیح ــده در مت ــی عم ــه نگران س
ــون  ــذف قان ــا ح ــت ب ــفافیت و عدال ــدم ش ــم، ع ــه گفت ک
مناقصــات اســت. توضیحــی خدمتتــان ارائــه کــردم: عمــاًل 
ــری  ــروه تصمیم گی ــک گ ــه ی ــده ک ــه ای ش ــث به گون بح
ــوز  ــه در حــال حاضــر چــون هن محــور شــده. اســت؛ البت
ــم. در  ــی را داری ــون تصویــب نشــده، نســخه های متفاوت قان
ــی  ــی هســت. در بخش های ــی بحــث کمیســیون مل جاهای
کمیســیون محلــی هســت کــه از وزیــر و اســتاندار تشــکیل 
می شــود. ولــی بــه هرحــال در دســت یــک گــروه خاصــی در 
اســتان ها یــا در ســطح ملــی، در دســت یــک گــروه خاصــی 
قــرار می گیــرد. عمــالً آن گروه هــای خــاص هــم می تواننــد 

خیلــی کارهــا انجــام دهنــد.
نظــر مــا ایــن اســت کــه آئین نامه هــای اجرایــی قانــون 
را مثــل همیــن مصوبه ۸ دی مــاه ۱۳۹۹ کمیســیون اقتصاد 
ــی را اصــالح و شــفاف  ــی کیف ــه ارزیاب ــه آئین نام ــت ک دول
کرده اســت تأییــد کنیــم و اگــر می خواهیــم واقعــاً بخــش 
ــا اســتفاده از آن  خصوصــی را وارد ســرمایه گذاری کنیــم، ب
)اصالحیــه آئیــن نامــه اجرایــی مصــوب ۸ دی مــاه ۱۳۹۹(، 
مناقصــه را بــه طــور شــفاف و بــا عدالت برگــزار کنیــم؛ رانت 

هــم ندهیــم؛ خــودی و ناخــودی هــم نکنیــم.
امــا اگــر بــا نــگاه محــدود خــودی و ناخــودی، گروه هــای 
ــوده  ــود ب ــور موج ــه در کش ــاص ک ــای خ ــاص و رانت ه خ
بخواهیــم بدهیــم، عمــالً ایــن مشــارکت عمومی-خصوصــی 
ــداری بلنــد  لطمــه اساســی خواهــد خــورد و عمــالً آن پای
ــت نادرســت خواهــد  مدتــش ایجــاد نخواهــد شــد، مدیری
ــت  ــک مدیری ــالً ی ــود و عم ــتر می ش ــاد بیش ــت، فس داش

ــد داد. ــی رخ خواه نامناســب وجــوه عموم
نکتــه دیگــر هــم کــه دامنــه شــمول بــود. یعنی مــا روی 

۳ مــورد بحــث داریم:

۱- بحــث دامنــه شــمول پروژه هــای مشــارکت عمومــی 
خصوصی.

۲- بحــث حــذف قانــون مناقصــات کــه در الیحــه اتفــاق 
افتــاده اســت.

۳- بحــث کمیســیون تصمیــم گیــری بــرای ارجــاع کار 
ــا. ــا پروژه ه ی

یعنــی ایــن ۳ تــا نقطــه، نقــاط ضعــف الیحــه ای اســت 
کــه االن در حــال بررســی اســت.

ــه  ــور، مالحظ ــن 3 مح ــر از ای ــه غي ــس ب    پ
ــد؟ ــه نداری ــن الیح ــری روی ای دیگ

ــر جانبــی دیگــری هــم دارد. الیحــه را  ــک اث ببینیــد ی
دولــت آقــای روحانــی به مجلــس ارائــه داده و دو مــاه از عمر 
ایــن دولــت بیشــتر نمانــده و دولــت بعــدی کــه حضــور پیدا 
می کنــد دولتــی اســت کــه احتمــاالً بــا مجلــس همســوتر 
اســت و مجلســی ها به راحتــی می تواننــد ایــن قانــون 
ــم حــذف و اضافــه بیشــتر در جهــت عــدم  ــا یــک عال رو ب
شــفافیت در جهــت عــدم عدالــت و جهــت اینکــه بتوانند در 
ــه  حوزه هــای اختصاصــی خودشــان و حوزه هــای وابســته ب
خودشــان بیشــتر پخــش بکننــد بــه راحتــی ممکــن اســت 
ــد و  ــل می افت ــت قب ــردن دول ــه گ ــون ب ــود. چ تصویب ش

عمــالً رانت هایــش را دولــت بعــد اســتفاده خواهــد کــرد.
ــرای مــا به عنــوان بخــش خصوصــی فرقــی نمی کنــد  ب
دولــت کــدام دولــت باشــد. امــا مهــم اســت کــه هــر دولتــی 
کــه هســت و هــر مجلســی بــا هر گرایشــی کــه هســت، این 
اصولــی کــه در بیانیــه ذکــر کردیــم کــه عمــالً شــفافیت و 

عدالــت و پایــداری بلنــد مــدت اســت را تأمیــن کنــد.
اگـر ایـن اصـول تأمین بشـود، بخـش خصوصـی معتقد 
خواهـد بود کـه حل معضل پروژه های نیمه تمام از مشـارکت 
عمومـی خصوصـی می گـذرد. همـه بـه ایـن اعتقـاد دارند و 
کسـی روی ایـن عالمـت سـوال نمی گـذارد. ولی نحـوه اجرا 
مهـم اسـت و بـا خصوصـی سـازی کـه در ۲۹ سـال رخ داده 
و امـروز شـاهد فسـادهای آن هسـتیم حتـی مثـاًل قـرارداد 
نیشـکر هفـت تپـه رو فسـخ می کنیم بعـد از چندین سـال. 
ایـن حساسـیت رو ایجـاد کـرده کـه ایـن الیحه یـک قانون 

بشود. درسـتی 

   در مجمــوع شــما بيشــتر نگــران مندرجــات 
الیحــه هســتيد یــا نگــران کارهایــی کــه 
ــه  ــما ب ــم ش ــه می فهم ــور ک ــن ط ــد؟ ای می کنن

ــد. ــاد داری ــم انتق ــا ه ــا رفتاره ــا ی کاره
در اصــالح الیحــه مشــارکت عمومــی خصوصــی، از 
اوایــل ســال ۱۳۹۷ تــا ۷-۸ مــاه پیــش، خیلــی بــه بخــش 
ــف،  ــندیکاهای مختل ــه س ــد. ب ــه می ش ــی مراجع خصوص
ــداث و  ــت اح ــعه صنع ــرای توس ــق ب ــه تحقی ــه مؤسس ب
انــرژی، جامعــه مهندســان مشــاور، ســندیکای تاسیســاتی، 
ــکاران، انبوه ســازان و غیــره. همــه خیلــی  ســندیکای پیمان
ــک  ــی ی ــورت آزمایش ــه ص ــه ب ــد ک ــد بودن ــاد عالقه من زی
ــد و  ــفاف بکنن ــش را ش ــد و قوانین ــرا بکنن ــی اج پروژه های
بخــش خصوصــی مشــارکت داشــت. تقریبــاً ۸ ماهــی اســت 
کــه در کمیســیون عمــران مجلــس یازدهــم از نماینــدگان 
ــر  ــال درگی ــن ۷ -۸ س ــالً در ای ــه قب ــی ک ــش خصوص بخ

ــد. ــوت نمی کنن ــد دع بودن
یکــی دیگــر از نــکات بیانیــه مــا مشــارکت بیشــتر بخش 
ــرای اینکــه  ــی ب ــژه بخــش خصوصــی واقع خصوصــی، بوی
ایــن بی اعتمــادی و نگرانــی بخــش خصوصــی از بیــن بــرود 
و بتوانــد بخــش خصوصــی در اصــالح واقعــی ســاختاری و 
بنیــادی ایــن الیحــه نقــش ایفــا کنــد. اینهــا مــوارد اساســی 
ــود کــه خدمتتــان عــرض  دل نگرانــی بخــش خصوصــی ب

کــردم.
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گزارش تحليلی ...

آیا نوشیدن آب روی کاهش وزن تاثیر دارد
آیا تا به حال شنیده اید که نوشیدن آب می تواند باعث 
کاهش وزن شود؟ آیا این مساله حقیقت دارد؟ البته مزایای 
نوشیدن آب و تاثیر آن بر سالمتی و بدن انسان بر کسی 
بر  آب  نوشیدن  تاثیر  ببینیم  بیایید  حال  نیست.  پوشیده 

کاهش وزن چیست و نیاز روزانه به آب چقدر است.
به گزارش بهداشت نیوز، شاید شما هم این موضوع را 
باعث کاهش وزن  باشید که نوشیدن آب می تواند  شنیده 
شود. البته برخی نیز مخالف این عقیده هستند. ما در این 
مطلب این موضوع را تا حدودی مورد بررسی قرار می دهیم. 
همچنین در ادامه این مطلب به پرسش "چقدر آب بنوشیم 
تا بتوانیم وزن خود را کاهش دهیم؟" پاسخ داده خواهد شد. 
عالوه بر آن برخی از آثار نوشیدن آب روی سالمت ذهن و 

جسم را معرفی خواهیم کرد.

ابتدا در پاسخ به این سوال که نوشیدن آب چطور می تواند 
منجر به کاهش وزن انسان شود باید بگوییم که این موضوع 
برمی گردد به پیچیدگی ارتباط آب با فیزیولوژی انسان. البته 
الزم به ذکر است که برای کاهش وزن نمی توان فقط روی 
نوشیدن آب تکیه کرد و برای مشاهده بهترین نتیجه باید از 
روش های دیگری مثل رژیم غذایی و ورزش نیز استفاده کرد.

  ارتباط آب و بدن انسان
همانطور که می دانید همه چیز از اتم تشکیل شده است. 
یک اتم به عنوان کوچکترین ذره تشکیل دهنده عناصری 
نظیر اکسیژن و هیدروژن است. اتم ها به هم می پیوندند تا 
مولکول ها را تشکیل دهند. مولکول آب از ۳ اتم تشکیل شده 
است. ۲ هیدروژن و یک اکسیژن. بنابراین هر قطره از آب 
شامل میلیاردها مولکول آب است. این مولکول ها به خوبی در 
سراسر بدن ما انتشار می یابند تا جایی که ۶۰ درصد از بدن 

یک انسان را متشکل می شوند.
 آب رسانی کافی به بدن می تواند باعث جلوگیری از سردرد 
حافظه  و  مغز  عملکرد  روی  بر  همچنین  شود.  یبوست  و 

تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
طبق مطلب نشریه شیمی بیولوژیکی، قلب و مغز انسان از 
۷۳% آب و ریه ها از ۸۳% آب تشکیل شده اند. شنیدن این ارقام 
بسیار شگفت انگیز و تعجب آور است. بنابراین اگر بدن خود را از 
آب محروم کنیم، ارگان های حیاتی بدن مثل قلب و مغز را به 
خطر جدی خواهیم انداخت. بنابراین اگر دوست داریم با قلب و 
مغزی سالم و قوی زندگی کنید باید نوشیدن آب و اهمیت این 

مایه ی حیاتی را بسیار مورد توجه قرار دهیم.

  ترکيب عضالنی، آب و کاهش وزن
در باال ارتباط آب با قلب و مغز را بیان کردیم، حاال شاید 
این نکته هم قابل توجه باشد که پوست انسان نیز شامل 
۶۴درصد آب است. همچنین عضالت و کلیه ها از ۷۹درصد 
نیز دارای ۳۱درصد آب  آب تشکیل شده اند و استخوان ها 
هستند. بنابراین ارتباط میان آب و عضالت یکی از مهم ترین 

نکات در کاهش وزن است.
البته همانطور که بیان شد فقط با نوشیدن آب نمی توان 
وزن را کاهش داد اما الزم به ذکر است که با نوشیدن آب 
بازسازی  و  فرآیند عضله سازی  کافی در طول روز می توان 

عضالت را تسریع کرد.
جالب است بدانیم به ازای هر پوند عضله )حدود ۴۵۳ 
گرم عضله( هر انسان به طور میانگین در روز ۵۰ کالری بدون 
هیچ گونه فعالیتی می سوزاند. به عبارت دیگر هر چقدر عضله 
بیشتری داشته باشیم کالری بیشتری هم خواهیم سوزاند و 
این به معنی کاهش وزن بیشتر است. بنابراین نباید از نقش 

آب در بازسازی و تشکیل عضالت غافل شد.

  آب برای کاهش وزن
حال بیایید ببینیم چقدر آب باید بنوشیم تا روی کاهش 
وزن ما تاثیر بگذارد؟ البته این از شخصی به شخص دیگر 
متفاوت است. یک کارشناس در رابطه با میزان مصرف آب 
روزانه خود می گوید: من با ۱متر و ۸۰ سانتی متر قد و با 
حدود ۹۰ کیلوگرم وزن سعی می کنم چیزی در حدود ۳ تا 
۵ لیتر آب در روز دریافت کنم. این بستگی به وزن و قد افراد 

و همچنین به میزان فعالیت آن ها دارد.
اساسا تمرین کردن و کاهش وزن بسیار با هم مرتبط 
ورزش های  به  الزام  که  نیست  معنی  این  به  البته  هستند 
سنگین باشد بلکه حتی پیاده روی یا دوچرخه سواری به 
مقدار مناسبی در روز کافی است و یا فعالیت های مشابه دیگر 

که منجر به تحرک افراد خواهد شد.
حال باید توجه داشته باشید که با افزایش میزان فعالیت 
باید هدف گذاری خود را اینطور انجام دهید که بین نیم اونس تا 
یک اونس آب )هر اونس آب معادل ۲۹,۵ میلی لیتر است( به 
ازای هر پوند)۴۵۳ گرم( از وزن خود به طور روزانه مصرف کنید.

  فواید و محدودیت های آب معدنی
به طور مثال برای شخصی با ۹۰کیلوگرم وزن، باید برای 
جذب بین ۲,۹۵ تا ۶ لیتر آب در روز بر اساس میزان فعالیت 
هدف گذاری شود. به طور کلی اگر در طول روز یک بطری 
آب نزدیک خود داشته باشیم می تواند بسیار مفید باشد البته 
باید این نکته را متذکر شد که با این کار بیشتر از حد نرمال 

به دستشویی رفتن نیاز خواهید داشت.
همچنین نوشیدن آب به دلیل این ایجاد حس سیر بودن 
می تواند دریافت کالری را کاهش دهد و باعث افزایش میزان 
متابولیسم نیز می گردد. در دو تحقیق مجزا مشخص شد 
نوشیدن نیم لیتر آب با افزایش  ۲۴ تا ۳۰ درصد متابولیسم 
این معنی است که  به  این  مدت ۱,۵ ساعت همراه است. 
نوشیدن ۲ لیتر آب در روز می تواند مصرف انرژی کلی بدن را 

تا ۹۶ کالری در روز افزایش دهد.
می تواند  غذایی  وعده  از  قبل  ساعت  نیم  آب  نوشیدن 
به  منجر  بودن  احساس سیر  ایجاد  با  و  باشد،  موثر  بسیار 
خوردن غذای کمتر و دریافت کمتر کالری می شود. همچنین 
نوشیدن آب سرد بیشتر به سوزاندن انرژی کمک می کند 
چراکه بدن در این حالت انرژی بیشتری مصرف می کند تا 

دمای آب را به دمای بدن برساند.
کیفیت آب مصرفی نیز یک عامل بسیار مهم در تقویت و 
سوخت رسانی به قلب، عضالت و سایر ارگان ها است. همچنین 
تاثیر بسیار بزرگی روی عملکرد شناختی و توانایی ساختن 
مسیرهای عصبی، بازسازی بافت ها و سایر اتفاقاتی که در مرحله 

خواب عمیق )در وضعیت REM( رخ می دهد می گذارد.
برخی توصیه می کنند به منظور کاهش وزن و به کارگیری 
عملکرد مغز در باالترین سطح، اگر بتوان از آب هایی مثل آب 

تصفیه شده به روش اسمز معکوس استفاده کرد بسیار موثر 
خواهد بود.

  مزایای نوشيدن آب
حال نگاهی می اندازیم به چند مزیت دیگر نوشیدن آب 
اهمیت  بر  است  دوباره ای  یادآوری  و  تاکید  آن ها  بیان  که 

آب رسانی کافی به بدن.
۱- تاثیر نوشیدن آب روی بهره وری و عملکرد حداکثری

اگر آب کافی به سلول های ما نرسد، کارایی فیزیکی بدن 
ما را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد. به خصوص در طول 
تمرینات ورزشی و فعالیت های شدید و یا دمای باال این نکته 
بسیار مهم است. دهیدراته بودن بدن می تواند تاثیرات قابل 
توجهی روی بدن انسان بگذارد حتی اگر بدن فقط ۲درصد از 

آب خود را از دست داده باشد.
اتفاق  این  حرفه ای ها  به خصوص  ورزشکاران  در  البته 
معموال رخ می دهد و آن ها چیزی حدود ۶ تا ۱۰ درصد از 
آب بدن خود را به واسطه تعریق از دست می دهند. کمبود 
آب می تواند کنترل دمای بدن را دچار تغییر و اختالل کند، 
فعالیت  و  افزایش دهد  را  را کاهش دهد، خستگی  انگیزه 

ذهنی و بدنی را دشوار کند.

2- تاثير هيدراته بودن روی عملکرد مغز و سطح 
انرژی

هیدراته بودن یا نبودن بدن تاثیرات بسیار فراوانی روی مغز 
انسان و عملکرد آن دارد. تحقیقات نشان داده کمبود آب و 
دهیدراته شدن بدن )به میزان ۱-۳درصد وزن بدن( می تواند 

منجر به اخالل در بسیاری از جنبه های عملکردی مغز شود.
در یک تحقیق روی زنان جوان مشخص شد از دست دادن 
۱,۳۶ درصد از مایعات بدن بعد از تمرینات ورزشی تاثیرات 
منفی روی تمرکز و حاالت روحی آن ها دارد و افزایش سردرد 
را نیز همراه دارد. نتیجه همین آزمایش به روی مردان جوان 
نیز به این صورت بود که از دست دادن ۱,۵۹% از مایعات بدن 
آن ها بر کارکرد حافظه آن ها تاثیر منفی داشته و احساس 

اضطراب و خستگی را به همراه داشته است.

3- درمان سردرد با نوشيدن آب
دهیدراته بودن و کمبود آب می تواند منجر به سردرد و 
میگرن در برخی افراد شود. تحقیقات بسیاری اثبات کرده اند 
که آب می تواند سردرد افرادی که بدن آن ها دچار کمبود آب 
است را درمان کند. البته توجه داشته باشید که به نوع سردرد 
نیز بستگی دارد و هر نوع سردردی را نمی توان با نوشیدن 

آب تسکین داد.

4- تاثير نوشيدن آب بر درمان یبوست
یبوست یکی از مشکالت شایع در بین مردم است. افزایش 
میزان دریافت مایعات معموال یکی از رفتارهایی است که برای 
رفع یبوست توصیه می شود. مصرف کم آب می تواند احتمال 
ابتال به یبوست را در تمامی سنین افزایش دهد. آب گازدار نیز 

می تواند در درمان یبوست بسیار موثر و امیدوارکننده باشد.
در انتها الزم به ذکر است که مصرف زیاد هرچیزی از 
جمله آب نیز می تواند معایب و مضراتی داشته باشد. بنابراین 
مقصود این نیست که افزایش هر چه بیشتر مصرف آب منجر 
به دریافت نتایج بهتر نیز خواهد بود. نکته قابل توجه دیگر 
اهمیت فوق العاده زیاد آب بر زندگی و سالمت انسان است و 
یکی از دالیلی که آب را مایه ی حیات می نامند همین مساله 
است بنابراین در نگه داری و حفظ این نعمت ارزشمند باید 

بسیار کوشا بود.
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فرو نشاندن تب تابستان با راهکار های طب سنتی
 طبق دستورات حکمای طب سنتی ایران، برای حفظ 
سالمت در هر فصل از سال باید بر اساس قوانین و دستورات 
ویژه آن فصل رفتار کرد تا بدن به دنبال تغییرات هوا، دچار 
مزاجی  بدن،  در  اندامی  هر  که  گونه  همان  نشود.  مشکل 
مخصوص و اعتدال مزاج خاص خود را دارد، هر فصلی از سال 
نیز دارای مزاج و اعتدال ویژه خود است. به همین دلیل در هر 
فصل، بیماری های متناسب با آن از نظر مزاجی شدت پیدا 
می کنند و برعکس بیماری های مخالف مزاج فصل، تخفیف 

می یابند و گاهی به صورت کامل از بین می روند.

به گزارش بهداشت نیوز، طبق دستورات حکمای طب 
سنتی ایران، برای حفظ سالمت در هر فصل از سال باید 
بر اساس قوانین و دستورات ویژه آن فصل رفتار کرد تا بدن 
به دنبال تغییرات هوا، دچار مشکل نشود. همان گونه که هر 
اندامی در بدن، مزاجی مخصوص و اعتدال مزاج خاص خود 
را دارد، هر فصلی از سال نیز دارای مزاج و اعتدال ویژه خود 
است. به همین دلیل در هر فصل، بیماری های متناسب با آن 
از نظر مزاجی شدت پیدا می کنند و برعکس بیماری های 
مخالف مزاج فصل، تخفیف می یابند و گاهی به صورت کامل 

از بین می روند.
 آگاهی از مزاج و شرایط هر فصل و توصیه های مربوط به 
آن می تواند احتمال بروز بیماری های مختلف را به حداقل 
و بهره وری ذهنی و جسمانی را در فصل به حداکثر برساند. 
برای آشنایی بیشتر با این موضوع و تاثیر هوای گرم تابستان 

بر سالمت با ما همراه شوید.
 

  آثار سوء گرمای مداوم و شدید بر بدن
هوای گرم باعث جذب خون به سطح پوست می شود 
به  گرما  با  مداوم  تماس  اما  کند،  می  سرخ  را  پوست  و 
به زردی، الغری  باعث متمایل شدن رنگ پوست  تدریج 
و مشکالتی از قبیل سردرد و خواب آلودگی می شود. اگر 
گرمای وارده بیشتر از توانایی بدن برای دفع آن باشد، بدن 
شروع به گرم شدن می کند و به استرس گرمایی نزدیک 
گرمای  دفع  و  مقابله  برای  بدن  این شرایط  در  می شود. 
اضافی، منافذ پوست را می گشاید و تعریق را زیاد می کند. 
این افزایش تعریق نیز موجب تحلیل قوا و ضعف بدن می 
شود. افرادی که در معرض هوای بسیار گرم قرار دارند، کم 
اشتها هستند و عطش بسیار و ادرار کمی دارند. عالوه بر 
اینها گرمای زیاد و مداوم، با ایجاد تعفن در رطوبات اضافی 

بدن باعث افزایش بروز بیماری می شود.
 

  شادی و خوشحالی در فصل تابستان افزایش 
می یابد

اثر  انسان ها در  ابن خلدون معتقد بود شادی و طرب 
انبساط روح حیوانی آنها و غم و اندوهشان درنتیجه انقباض 
آن است. به نظر او، روح آدمی در اثر گرما و رطوبت، منبسط و 
در اثر سرما، منقبض می شود. بنابراین به ساکنان مناطق گرم 
و به ویژه گرم و مرطوب به دلیل گرما و رطوبت زیاد، شادی 
و خوشحالی بیشتر و به ساکنان مناطق سرد و کوهستانی در 

اثر سرمای بیشتر، غم و اندوه زیادتر دست می دهد. انسان 
های مناطق گرمسیر از نتایج امور غافل و انسان های مناطق 
سردسیر در فرجام کارها زیاده روی می کنند و وسواس به 
خرج می دهند. بنابراین رفتار، اخالق و شیوه زندگی انسان ها 
از ویژگی های آب و هوا متاثر می شود. از این رو تغییر ویژگی 
ها و مزاج یک فرد با تغییر محل زندگی، قابل انتظار است. 
هرچند نمی توان از نقش تربیت، تغذیه و... چشم پوشی کرد.

 
  مزاج تابستان، گرم و خشک است

تابستان به علت تابش مستقیم نور آفتاب،  مزاج فصل 
صعود بخارات، تحلیل رطوبت های بدنی و کمی رطوبت -به 
دلیل نباریدن باران در این فصل- گرم و خشک است. بنا 
براین تابستان برای افراد سالمند و صاحبان مزاج سرد، تر 
و بلغمی مناسب است. از آنجایی که گرما به تدریج باعث 
خشک شدن رطوبات می شود، روزهای پایانی تابستان از 
خشک ترین روزهای سال هستند. در آخر تابستان به دلیل 
غلبه خشکی و تحلیل رفتن خلط های لطیف در اثر گرما، 

اخالط غلیظ باقی می ماند و سودا تولید می شود.
 

  دفع اخالط نامناسب در تابستان
قی کردن در تابستان، برای تقویت گوارش و دفع اخالط 
معده به ویژه صفرا بسیار خوب است. وقتی اخالط  و مواد 
بدن در گرما منبسط می شوند وا فزایش حجم می یابند، 
قسمت سبک آنها که صفراست، باال می آید. به همین دلیل 
برای خروج صفرا توصیه به قی می شود. برای انجام قی بهتر 
است از سکنجبین استفاده شود. البته این کار در صورتی 
امکان پذیر است که مانعی برای قی نباشد. اگر به هر دلیلی 
مانعی برای قی کردن وجود داشته باشد، الزم است طبع را با 
آبمیوه ها نرم کرد. اگر هم نیاز شخص به لینت مزاج بیشتر 
باشد می توان از فلوس، تمرهندی، آلو و هلیله زرد –آغشته 
شده به روغن بادام شیرین- همراه با آبمیوه ها و شیرخشت 
استفاده کرد. الزم به ذکر است در فصل تابستان باید از مسهل 
های قوی مانند »تربد« و »سقمونیا« پرهیز کرد، مگر اینکه 
چاره ای جز استفاده از آنها نباشد. انجام فصد هم در تابستان 
منع شده، مگر وقتی که نیاز شدید باشد. در این صورت هم 
فصد باید در آغاز یا پایان روز، به مقدار کم و پس از خوردن 

شربت های تعدیل کننده مزاج انجام شود.
 

  دستورات غذایی مناسب فصل تابستان
یکی از نکات مهمی که در این فصل باید رعایت شود 
کاهش مصرف غذاست. در تابستان، حرارت درون بدن به 
علت گرمی هوا به سمت خارج میل می کند و موجب سردی 
دستگاه گوارش و به تبع آن ضعیف شدن نیروی هاضمه 
می شود. به همین دلیل است که در تابستان، بدن از هضم 
غذاهای غلیظ عاجز است و با کوچک ترین آلودگی غذایی 
شود.  می  شدید  غذایی  های  مسمومیت  و  عفونت  دچار 
بنابراین در این فصل باید از مصرف غذاهایی با طبیعت گرم 
و خشک، غذاهای تند، غذاهای سنگین و غلیظ -مانند کله 
پاچه- و غذاهای بسیار شور و شیرین پرهیز شود. همچنین 
مصرف یخ و دیگر نوشیدنی های همراه با یخ، مضر است. 
برای خنک کردن نوشیدنی ها توصیه می شود آنها را چند 
ساعت پیش از مصرف در یخچال قرار دهید یا یخ را در ظرف 
دیگر یا پالستیک فریزر تمیز قرار دهید و بعد در ظرف اصلی 
نوشیدنی بگذارید. به این ترتیب آبی که از ذوب شدن یخ 
از طریق  نوشیدنی نمی شود و فقط  وارد  ایجاد می شود، 
مجاورت، نوشیدنی را خنک می کند.از مناسب ترین غذاها 
دراین فصل می توان به آش انار، آلو، تمرهندی، زرشک و آش 
سماق اشاره کرد. استفاده از شربت ریواس، انار، لیمو، به، نارنج 
و سکنجبین، به ویژه سرد آنها نیز در این فصل مفید است. 

میوه های تازه می خوش مثل آلبالو، گیالس، آلو، آلوچه، 
توت سیاه، سیب، خیار، خیار چنبر و هندوانه برای این فصل 
مناسب هستند. کاهو، اسفناج و کدو، کاسنی و خرفه هم از 
سبزیجات مناسب فصل تابستان هستند. خوردن ماست و 

دوغ هم در این فصل نافع است.
 

  رابطه زناشویی در تابستان باید کم تر انجام شود
از موارد دیگری که در تابستان باید رعایت شود، پرهیزاز 
فعالیت و ورزش بیش از حد، به ویژه در مقابل آفتاب و ساعات 
گرم روز است. در این فصل بهتر است در مکان خنکی به 
استراحت بپردازید و به کارهایی مشغول شوید که نیاز به 
محل  در  اگر  همچنین  باشند.  نداشته  زیاد  بدنی  فعالیت 
سکونت و اطراف آن آب جاری و فواره وجود داشته باشد، 
به تعدیل مزاج کمک بیشتری می کند. رابطه زناشویی هم 
در تابستان باید کمتر از مواقع دیگر انجام شود، زیرا باعث 

خشکی بیشتر بدن می شود.
 

  در این فصل از سونای خشک استفاده نکنيد
بنیه  اگر مزاج و  با آب سرد -البته  این فصل دوش  در 
مساعدت کند- مناسب است و به سالمت انسان کمک می 
انجام شود،  از غذا  بعد  اگر ۴ ساعت  کند. دوش آب سرد 
افراد  دیگر  شود.  می  بدنی  قوای  و  گوارش  تقویت  موجب 
هم با آب ولرم و در ساعات ابتدایی یا انتهایی روز که هوا 
خنک است، می توانند حمام کوتاه داشته باشند. سونا به ویژه 
سونای خشک در این فصل اصال توصیه نمی شود، اما استخر 

به دلیل تری بخشی آن باعث تعدیل حرارت بدن می شود.
 

  از عطرهای گرم و خشک در تابستان دوری کنيد
در آغاز فصل تابستان باید از بوییدن مشک، عنبر و سایر 
بوییدنی های گرم و خشک پرهیز کرد. استشمام بوی این 
مواد، مولد حرارت در مغز است. حرارت زیاد نیز مغز را خشک 
می کند. از سوی دیگر، هوا در آغاز تابستان گرم و خشک 
اگر گرمی و  تبخیر می کند. حال  را  مایعات بدن  و  است 
خشکی ناشی از مشک، عنبر و... به آن اضافه شود، باعث 
خشکی زیاده از حد مغز و ایجاد سردرد، بی خوابی و درد 
چشم می شود، اما استفاده از بوهای خنک مانند صندل، 

کافور، بنفشه و نیلوفر در این فصل مفید است.
 

  دمای کولر را روی بيشترین دمای قابل تحمل 
تنظيم کنيد

و  گرم  مناطق  جزو  که  ایران  جنوبی  مناطق  مردم   
مرطوب است، از قدیم برای پیشگیری از گرمازدگی عادت 
های خوبی داشتند. آنها معموال در ساعات اولیه روز، برای 
صید اقدام می کردند و در ساعت های گرم به استراحت می 
پرداختند، اما امروزه مشاغل دیگر یا حتی مشاغل صنعتی 
با ساعات اداری بین ۸ تا ۱۶ در این نواحی رواج بیشتری 
کاری  تغییر ساعت  به جای  افراد  بنابراین  اند.  کرده  پیدا 
خود مجبور می شوند با استفاده از وسایل سرمایشی، میزان 
گرمای محیط را کاهش دهند. این وضعیت، هوای منطقه را 
از گرم و مرطوب به مرطوب خالص یا حتی سرد و مرطوب 
تبدیل می کند و باعث افزایش بیماری های رطوبی و خلط 
بلغمی می شود. برای جلوگیری از این بیماری ها بهتر است 
دمای محیط در بیشترین دمای قابل تحمل تنظیم شود تا 
وقتی افراد از محیط بسته وارد محیط آزاد می شوند، دچار 
تغییر دمای ناگهانی نشوند. مزاج هوا عالوه بر تاثیر بر جسم، 
روی ویژگی های اخالقی و رفتاری افراد هم تاثیر می گذارد. 
باعث  زندگی،  شیوه  در  ایجادشده  مصنوعی  تغییرات  این 
شده است افراد الغر و فعال جنوبی به افرادی چاق، مرطوب 

و آرام تبدیل شوند.
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گزارش تحليلی ...

چرا به پهلو خوابیدن کودکان خطرناک است؟
دکتر سـالم- دکترهـا معموال به زنان حاملـه می  گویند: 
»بـه پهلـوی چـپ بخوابید.« زیـرا در ایـن حالـت، بدن می 
توانـد مـواد مغذی را بهتر و سـریع تر به کودک منتقل کند. 
امـا پـس از تولد نـوزاد، آیا او مـی تواند روی پهلـوی چپ یا 
راسـت بخوابـد؟ در ایـن پسـت عارضـه هـای مختلف پیش 
آمـده بخاطـر بـه پهلو خوابیـدن کـودک و اینکـه چگونگی 
ایـن نـوع خوابیدن، مانع رشـد می شـود را شـرح مـی دهد.

  به پهلو خوابيدن کودکان

بچـه هـا زمـان زیـادی را صـرف خـواب مـی کننـد. بـه 
عنـوان یـک مـادر، ممکن اسـت چندین طـرز خوابیـدن را 
در نـوزاد خـود مشـاهده کرده باشـید، اما یکـی از چیزهایی 
کـه بسـیار بـا آن مواجـه مـی شـوید، تمایـل زیـاد او بـرای 
بـه پهلـو خوابیـدن اسـت. ایـن کار کامـال بی ضرر اسـت – 
گذشـته از ایـن هـا، بزرگسـاالن نیـز ایـن کار را انجـام مـی 
دهنـد. اما نـوزادان متفاوتند و از بزرگسـالی سـال ها فاصله 
دارنـد، یعنـی خوابیـدن به پهلو مـی توانـد پیامدهایی برای 

آنان داشـته باشـد.

  آیا به پهلو خوابيدن کودکان خطرناک است؟
بلـه. بـه پهلـو خوابیـدن به خاطـر عارضه  های سـالمتی 
خاصـی کـه در کـودک ایجـاد مـی  کنـد خطرنـاک اسـت. 

عارضـه  هایـی مثل:

  تغيير رنگ هارلکویين:
اصطـالح پزشـکی بـرای تغییر رنـگ هارلکوییـن، آریتم 
یـک  طرفـه اسـت و ۱۰ درصد نـوزادان تـازه متولد شـده را 
تحـت تأثیـر قرار می دهد. معمـوال در اولین هفتـه  تولد رخ 
مـی  دهـد. در ایـن عارضه، نیمـه  ای از بـدن نـوزاد که روی 
آن خوابیـده، تا حد فاصل مشـخصی از سـتون مرکزی بدن 
نـوزاد قرمـز یـا صورتی می  شـود. یعنی نیمی از بـدن نوزان 
قرمـز و نیم دیگـر رنگ طبیعی بدن می  باشـد. بعد از اینکه 
نـوزاد چندین سـاعت بـه پهلو می خوابد، رنگ پوسـت خود 

به خـود تغییر مـی  کند.
ولـی ایـن اتفـاق کامـال بـی خطـر اسـت و منجـر بـه 
هیچگونـه بیمـاری جـدی نمـی  شـود . تغییر حالـت بدن، 

طـی چنـد دقیقه این رنـگ قرمز را محو می  کند. پزشـکان 
متخصـص دلیـل دقیـق ایـن پدیـده را نمـی داننـد، امـا 
معتقدنـد بـه خاطـر رگ هـای نـارس پوسـت اسـت. البتـه 
ممکـن اسـت نوعی پلی سـیتمی )رنگ پوسـت قرمـز تیره، 
بدلیـل افزایش گلبول هـای قرمز در بدن( باشـد. این تغییر 
رنـگ ممکن اسـت احتمـاال به دلیل انباشـته شـدن گلبول 
هـای قرمـز در مقابـل رگ های زیر پوسـتی بـه علت جاذبه 
زمیـن باشـد؟ این اتفاق مـی  تواند به دلیـل رگ های نارس 

باشـد. کودک 

درمـان: تغییـر رنـگ هارلکوییـن یـک عارضـه بی  خطر 
اسـت و خـود بـه خـود ناپدید می  شـود.

  به پهلو خوابيدن کودکان و ایجاد سر تخت:
اسـتخوان هـای جمجمـه  کـودک نـرم و قابـل انعطـاف 
باقـی مـی  ماننـد تـا جمجمـه و مغز بتواننـد به یـک میزان 
رشـد کنـد. اسـتخوان هـای نـرم در حالـت طبیعـی خطـر 
ایجـاد سـر تخـت را به دنبـال دارند. سـرتخت زمانـی اتفاق 
مـی  افتـد که سـر کـودک به  طور مکـرر در یک حالـت قرار 
داده شـود تا حدی که فشـار نقطه  ای را در سـر ایجاد کند.

 اسـتخوان هـای جمجمـه در آن نقطـه فـرو مـی روند و 
مقعـر یـا پهن می  شـوند. ایـن اتفاق اساسـاً یـک ناهنجاری 
اسـکلتی اسـت اما ممکن اسـت منجر به کاهش رشـد مغز 
شـود چـون در ایـن صـورت مغز، فضـای کافی بـرای بزرگ 
شـدن )رشـد(، ندارد. ایـن عارضه ممکن اسـت توانایی  های 
شـناختی نـوزاد را بعدهـا در زندگـی  اش تحـت تأثیـر قرار 
دهد. اصطالح پزشـکی سـرتخت، پالژیوسـفالی یا سـندروم 

سـرتخت است.
سـرتخت ممکن اسـت وقتی کـودک به پشـت خوابیده 
ولـی سـر او کـج اسـت، و یـا خوابیـدن طوالنی مـدت روی 
یـک سـمت نیـز رخ دهـد. مشـکل بـه نام کـج گردنـی نیز 
ممکـن اسـت عامـل سـر صافـی شـود. گونـه  نـادر دیگری 
از سـرصافی بـه دلیـل تشـکیل غیرطبیعـی اسـتخوان در 

جمجمـه اسـت کـه باید بـا عمـل جراحـی درمان شـود.
درمـان : در صـورت تشـخیص بـه موقـع، سـرتخت را 
مـی تـوان بـا هدبنـد هایی بـه نـام کاله  ایمنی درمـان کرد 
زیـرا جمجمـه  سـر نـوزاد هنـوز نـرم اسـت و امـکان حالت 

گیـری مجـدد وجـود دارد. هدبندها توسـط پزشـک تجویز 
تولیدکننـدگان ملزومـات پزشـکی  مـی  شـوند و توسـط 
مجـاز یـا بیمارسـتان هـا، سـاخته می  شـوند. اگـر وضعیت 
کودک بحرانی نباشـد، پزشـک پیشـنهاد می  کنـد تا حالت 
خوابیـدن نـوزاد را به سـمت دیگـر تغییر دهید تا سـرتخت 

شـود. برطرف 

  کج گردنی یا تورتيکولی:
کـج گردنـی چرخش غیـر طبیعی گردن به یک سـمت 
اسـت که به دلیل کوتاهی شـدید ماهیچه جناغی پستانکی 
)کـه طـرف جانبی سـر را به ترقـوه وصل می  کنـد(، رخ می 
دهـد. کـج گردنی به دالیـل متعددی ممکن اسـت رخ دهد 

کـه یکی از آنهـا حالت بد خوابیدن کودک اسـت.
بـه دلیل اینکـه ماهیچه  های کودک منعطـف و در حال 
رشـد هسـتند، ماهیچه جناغی پسـتانکی، ممکن اسـت به 
دلیـل مکـرر خوابیـدن روی پهلو یـا چرخاندن سـر به پهلو 
وقتـی به پشـت خوابیده  اند، کوتاه شـود. ایـن وضعیت تنها 
رشـد ماهیچه هـا را تحـت تأثیر قـرار نمی  دهـد بلکه منجر 
به رشـد غیرطبیعی اسـتخوان می  شـود. کودکانی که مبتال 
بـه کـج گردنی هسـتند در خواب سـر خـود را مـدام از این 

سـو به آن سـو مـی  کنند.
درمـان:  فیزیوتراپـی، گرفتگـی عضـالت را برطـرف می 
 سـازد. دکتـر امـکان دارد اسـتفاده از شـانه بند را پیشـنهاد 
کنـد کـه دور تـا دور بدن کـودک با یک پد نـرم کنار گردن 
او مـی پیچـد. ایـن پـد، سـر را به جهـت مخالف فشـار می 
دهـد و بـه تدریـج، گـردن را بـه حالـت طبیعی خـود برمی 
گردانـد. همچنیـن پزشـک روش  های خوابیدن مناسـبی را 

بـرای بهبـود وضعیـت کنونی کودک، پیشـنهاد مـی  کند.

  خطر خفگی و به پهلو خوابيدن کودکان :
بـه پهلو خوابیدن، منجر به پیچیدگـی/ انقباض نای و در 
نهایـت تنفس سـخت می  شـود. همچنین مـی تواند منجر 
بـه انباشـته شـدن غذاهـای برگشـت داده شـده در دهانـه  
نـای و خطـر خفگی شـود. هنـگام خوابیدن روی شـکم نیز 
ممکن اسـت این اتفـاق بیفتد. روی شـکم خوابیدن، حالتی 
اسـت کـه کـودک ممکـن اسـت وقتـی بـه پهلـو خوابیـده 
اسـت، بچرخـد. این حالت  ها خطر سـندروم مـرگ ناگهانی 

نـوزاد را افزایش مـی  دهد.
درمـان: بـه کـودک اجـازه ندهیـد به پهلـو بخوابـد تا از 
خفگـی و سـندروم مـرگ ناگهانی نـوزاد، جلوگیـری کنید. 
ایـن پیامدهـای طوالنـی  مـدت و کوتـاه  مـدت، نیازمنـد 

جلوگیـری فرزندتـان از بـه پهلـو خوابیـدن اسـت.

   چطـور مـی توانيـد از بـه پهلـو خوابيـدن 
کنيـد؟ جلوگيـری  کـودکان 

شـما مـی توانیـد برخـی از احتیـاط  هـای سـاده  زیـر را 
بـرای جلوگیـری از بـه پهلـو خوابیـدن کودکتـان، در نظـر 

ید. بگیر

  کودکتان را به پشت بخوابانيد:
سـاده  تریـن احتیـاط ایـن اسـت کـه وقتی کـودک تان 
را در گهـواره یـا تخـت  خـواب مـی  گذاریـد، او را به پشـت 
بخوابانیـد. تحقیقـات نشـان داده  اند که خوابیدن به پشـت، 
بهتریـن راه بـرای جلوگیـری از وضعیت  های کشـنده مانند 
سـندروم مـرگ ناگهانـی نـوزاد اسـت. ایـن حالـت، عفونت  

هـای دسـتگاه تنفسـی فوقانـی را نیـز کاهش مـی  دهد.
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ضدعطش های پنجگانه در طب سنتی

  وسـایل غيرضروری را روی تخـت کودک قرار 
ندهيد:

وسـایل غیـر ضـروری را روی تخـت یـا گهـواره  کـودک 
قـرار ندهیـد. ایـن وسـایل هر چیزی مـی تواند باشـد از پتو 
گرفتـه تا سـپرهای مخصوص گهـواره که تا کنون گزارشـی 
مبنـی بـر تاثیـر مثبت آنهـا در حفـظ امنیت کـودک وجود 
نداشـته اسـت. برخی وسـایل ضروری مانند پتـو نیز ممکن 
اسـت منجـر بـه چرخیـدن کودک بـه پهلو شـود بخصوص 

کودکانـی کـه در خواب خیلـی جابجا می شـوند.

  از گوه استفاده نکنيد:
گـوه، بـرای کودکان ایمن نیسـت. در حقیقـت، بعضی از 
آنهـا طـوری طراحی شـده  انـد که کـودک مجبور باشـد به 
پهلـو بخوابد. شـما نباید هرگز از این گوه  ها اسـتفاده کنید. 
همچنیـن نبایـد از گوه هایی اسـتفاده کنید کـه کمک می 
 کنـد کـودک فقط به پشـت بخوابـد. گوه ها به طـور قطعی 

ثابت شـده اسـت که خطر مـرگ را در پـی دارد.

  قنـداق کردن ممکن اسـت خطـر چرخيدن را 
افزایـش دهد:

اگـر کودکتـان را قنداق کنید، خطر خوابیـدن به پهلو را 
افزایـش مـی  دهیـد. به ایـن دلیل کـه قنداق کردن، سـطح 

لولـه  ای و صـاف پیچیده  ای دور کـودک بوجود می  آورد که 
چرخیـدن را بـرای کودک آسـان تـر می  کنـد. در حقیقت، 
قنـداق نـوزادان می  تواند سـندروم مرگ ناگهانـی کودک را 

افزایـش دهد.

  حالت خواب کودک را مدام تغيير دهيد:
اگـر کودکتـان به پشـت مـی  خوابد، هر شـب گردنش را 
متناوبـاً تغییـر دهید. برای مثال، اگر کودک شـما به پشـت 
خوابیـده و گردنـش کمـی بـه سـمت چـپ متمایل اسـت، 
پـس شـب بعد سـرش را به سـمت راسـت بچرخانیـد. این 
کار از سـرتختی جلوگیـری می کند. همچنیـن کودکتان را 
در تخـت خواب یا گهـواره در اتاق خـواب خودتان، بگذارید. 
مالفـه یا بالشـتک غیـر ضروری در گهـواره قـرار ندهید زیرا 

باعـث می  شـود کـودک به پهلـو بخوابد.
در مـاه  هـای اول، کـودکان خیلـی جابجـا نمـی  شـوند. 
امـا هنگامـی کـه تحـرک آنهـا بیشـتر می  شـود، به پشـت 
خوابانـدن آنهـا دشـوار می  شـود. بنابراین، تا چـه زمان باید 

سـعی کنیـد آنها را بـه پشـت بخوابانید؟

  کـودکان چـه زمانـی مـی تواننـد بـه پشـت 
بخوابنـد؟

کـودکان تـا دوازده مـاه کامـل بایـد بـه پشـت خوابانده 
شـوند، بعـد از آن، مـی توانـد به پهلـو بخوابد. در این سـن، 

مـری، نـای و مکانیسـم تنفسـی کلـی کودک کامال شـکل 
گرفتـه اسـت. بنابرایـن، به پشـت خوابیـدن کـودک در این 

سـن، بـی خطر اسـت.

  اگر کودک در خواب به پهلو بچرخد چطور؟
در حـدود شـش ماهگـی، کودکتـان مـی تواند به شـکم 
یـا پهلـو بخوابـد. بـه پشـت خوابیـدن یک قسـمت طبیعی 
از رشـد کـودک اسـت. اگـر کـودک شـما خودش به شـکم 
یـا پهلـو پیچیـد، بگذاریـد در همان حالـت بخوابـد. در کل، 
کـودک زمانـی بـه پهلـو و پشـت مـی توانـد بچرخـد کـه 
ماهیچـه  هایـش به قـدر کافـی برای ایـن حالـت خوابیدن، 
قوی باشـند. اگـر او می تواند خودش بچرخد، نشـان دهندۀ 
این اسـت که ارگان های داخلی بدن نوزاد قوی تر هسـتند 
و احتمـال خفگـی در خواب، کم اسـت.اما، اگر کودک شـما 
قبـل از شـش ماهگی می چرخـد، در این صورت شـما باید 

او را بـه پشـت برگردانید.
تـا دوازده ماهگـی، کودکتـان را فقط به پشـت بخوابانید. 
اگـر دوسـت دارد بـه پهلو بخوابـد، پس الزم اسـت، عادت او 
را بتدریـج تغییـر دهید. اگـر او را مرتب به پشـت بخوابانید، 
یـاد مـی گیرد همیشـه به پشـت بخوابـد. به خاطر داشـته 
باشـید کـه کودک بایـد در نقطه ـی دید شـما بخوابد.حالت 
خـواب مورد عالقه  کودکتان چیسـت؟ نظر خـود را در مورد 

بـه پهلـو خوابیدن کـودکان با مـا به اشـتراک بگذارید.

 شربت های سنتی خانگی و گیاهی همچنان در میان 
مردم از اهمیت خاصی در فصل گرما برخوردارند و علی رغم 
وجود ماءالشعیرها، نوشابه های پر تبلیغ و دلسترهای رنگارنگ 
افزوده  سنتی  خنک  نوشیدنی های  طرفداران  به  روز  هر 
می شود؛ چرا که نوشیدن آن ها را برای رفع عطش و خنک 

شدن بسیار کارساز می دانند.

و  خانگی  سنتی  شربت های  نیوز،  بهداشت  گزارش  به 
گیاهی همچنان در میان مردم از اهمیت خاصی در فصل 
گرما برخوردارند و علی رغم وجود ماءالشعیرها، نوشابه های پر 
تبلیغ و دلسترهای رنگارنگ هر روز به طرفداران نوشیدنی های 
خنک سنتی افزوده می شود؛ چرا که نوشیدن آن ها را برای 

رفع عطش و خنک شدن بسیار کارساز می دانند.
بر  آنها  بلندمدت  تاثیر  سنتی  های  نوشیدنی  ویژگی 
رفع تشنگی و خنکی بدن است و برخالف نوشیدنی های 
مصنوعی فاقد قند اضافه هستند و عوارض جانبی ندارند. در 
ادامه به بهترین نوشیدنی های ایرانی که خاصیت رفع تشنگی 

دارند، اشاره کرده ایم.
۱- ماءالشعیر: مقداری جو را با ۱۰ تا ۱۵ برابر آب خیس 
کنید و روی حرارت قرار دهید. به محض شکفته شدن جوها 
آن را از روی حرارت بردارید، صاف کنید و نیم گرم بنوشید. 
این شربت در تسکین تشنگی تاثیر بسیار زیادی دارد و خلط 

های سوخته و نامناسب را از بدن خارج می کند.
۲-  شیره زرشک: مقداری زرشک خشک را در ۴ برابر آن 
آب برای ۳۰ دقیقه بجوشانید. سپس آن را صاف کنید و مایع 
حاصل را مجدد بجوشانید تا حجم آن به یک سوم برسد. این 

شربت را هنگام مصرف با آب مخلوط کنید و بنوشید.
۳-  شربت نارنج یا بالنگ: ۴۰۰ گرم آب بالنگ یا آب نارنج 

را با ۲۵۰ گرم شکر روی حرارت مالیم به قوام آورید. هنگام 
مصرف نیز آن را رقیق کنید و بنوشید. این شربت عالوه بر 
رفع عطش، مقوی قلب و مغز است و از سوختن اخالط در 

بدن جلوگیری می کند.
۴- شربت لیمو: مقداری شکر را در ظرفی بریزید و آنقدر 
آب لیموی تازه بر آن بفشارید که رویش را بگیرد. سپس 
مخلوط را در ظرفی دربسته در دمای معمولی یک شبانه روز 
نگهداری کنید. در مرحله بعد آن را صاف کنید و با قدری 
دیگر آب لیمو، روی حرارت به قوام بیاورید. مایه شربت را 
هنگام مصرف با آب رقیق کنید و بنوشید. شربت لیمو عالوه 
بر رفع عطش، اخالط سوخته سوداوی و اخالط غلیظ و لزج 
را نیز از بدن خارج می کند. بنابراین مصرف مداوم آن موجب 

حفظ سالمت می شود.
۵- تخم خرفه خیسانده در دوغ: تخم خرفه نیم کوب را 
در دوغ خیس کنید و مدتی در هوای آزاد یا روی شوفاژ یا هر 

حرارت غیرمستقیم دیگری قرار دهید تا خشک شود. سپس 
دوباره به آن دوغ بیفزایید و بگذارید خشک شود. این عمل را 
۳ تا ۷ بار تکرار کنید. حال، تخم خرفه آماده مصرف است. می 
توانید آن را پودر کنید و در غذا بریزید یا به نوشیدنی های باال 
بیفزایید و میل کنید. این ترکیب در بلندمدت از بروز تشنگی 

جلوگیری خواهد کرد. 

  پيشگيری از گرمازدگی به روایت طب سنتی
۱- هنگام گرمای هوا و طی ساعات تابش مستقیم آفتاب 
-از حدود ساعت ۱۰ صبح تا ساعت ۴ عصر-  در فضای باز 
و در معرض آفتاب قرار نگیرید. در صورت اجبار به خروج از 

خانه، نواحی سایه را انتخاب کنید.
۲-  از کاله لبه دار و لباس های نخی، خنک و مناسب 
استفاده کنید. لباس های نایلونی، تنگ و چسبان مانع نفوذ 
و گردش هوا در زیر لباس می شوند و گرمای بیشتری تولید 

می کنند.
از قرار دادن کودکان و سالمندان در خودرو، حتی   -۳
با پنجره باز خودداری کنید، زیرا دمای داخل خودرو دست 
کم ۱۰ درجه سانتی گراد گرم تر از محیط بیرون است و به 

سرعت فرد را دچار گرمازدگی و کاهش آب بدن می کند.
۴- در صورت امکان از کارهای بدنی در محیط گرم یا زیر 
تابش نور مستقیم آفتاب، مانند کار در کارگاه های ساختمانی 
یا فعالیت های ورزشی گروهی پرهیز کنید، به ویژه اگر گرم 

مزاج هستید.
۵-  مصرف غذاهای گرم و خشک، گرسنگی یا بی خوابی 
زیاد، استرس و عصبانیت، یبوست و... باعث افزایش خشکی 
بدن و در نتیجه افزایش گرمی می شوند. بنابراین باید از آنها 

پرهیز کرد.
خیار،  گالبی،  سیب،  مثل  سبزیجاتی  و  ها  میوه  از   -۶
اسفرزه،  کاسنی،  خرفه،  گشنیز،  کاهو،  خربزه،  هندوانه، 

خاکشیر، آلو بخارا و... بیشتر استفاده کنید.
۷-  پیش از قرار گرفتن در محیط گرم یا ورزش، آب و 

امالح کافی میل کنید.
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چرا همه باید پیشگیری از ایدز را یاد بگیریم؟
قرار  ایدز  به  ابتال  آیا در معرض  از شما سؤال شود  اگر 
دارید چه خواهید گفت؟ در دادن پاسخ »خیر« عجله نکنید؛ 
چرا که جواب خیر به معنی سالمت جسمی و اخالقی شما 

نیست، بلکه نشانه ناآگاهی شما است.
به گزارش بهداشت نیوز، وقتی مسأله آموزش پیشگیری از 
ابتال به ایدز مطرح می شود، بسیاری از مردم به راحتی از کنار 
آن عبور کرده و توجه نمی کنند، چرا که فکر می کنند و حتی 

مطمئن هستند در معرض ابتال به ایدز قرار ندارند.

اما آیا می دانید عفونت اچ ای وی )ویروس به وجود آورنده 
بیماری ایدز( یک اپیدمی )همه گیری( جهانی را ایجاد کرده 
است؟ سازمان بهداشت جهانی) WHO( تخمین زده که 
حدود ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان ممکن استبه 
عفونت اچ آی وی مبتال باشند. یعنی ما با بیماری مواجه 

هستیم که در جهان به صورت همه گیری درآمده است.
از سوی دیگر باید بدانیم که از هر ۱۰ نفر مبتال به ایدز 
۹ نفر از بیماری خود خبر ندارد و اغلب آنها اگر روش های 
پشگیری از ابتال به ایدز را می دانستند و به کار می بردند، 

هرگز مبتال نمی شدند.

  از هر 800 ایرانی، یک نفر مبتال به ایدز است
آیا می دانید خوش بینانه ترین آمارها در خصوص تعداد 
مبتالیان به ایدز در ایران ۱۰۰ هزار نفر است و این یعنی در 
خوشبینانه ترین حالت از هر ۸۰۰ ایرانی یک نفر مبتال به 
ایدز است و این در حالی است که از هر پنج بیمار فقط یک 
بیمار مبتال به ایدز در ایران شناسایی می شود و از هر دو زن 
مبتال به ایدز در ایران یک نوزاد آلوده به HIV به دنیا می 
آید؟ آمار زنان مبتال به ایدز در کشور در حال افزایش است 

و شاهد افزایش ابتال به ایدز از طریق روابط جنسی هستیم.

  آیا شما نوجوان و یا جوان هستيد؟ اگر بله پس 
در معرض ابتال به ایدز قرار دارید.

آیا شما نوجوان و یا جوان هستید؟ اگر بله پس در معرض 
ابتال به ایدز قرار دارید چرا که این سن اکنون در جهان و 
ایران خطرپذیرترین زمان ابتال به ایدز است. نگاهی کوتاه 
به آمارهای کشورمان این مسئله را ثابت می کند چرا که بر 
اساس آخرین آمارهای ارائه شده سن استفاده از مواد مخدر 
و برقراری روابط جنسی در کشور به شدت پایین آمده و به 
سن نوجوانی رسیده است و نوجوانان و جوانان پرخطرترین 

رفتارهایی را دارند که می تواند منجر به ابتال به ایدز شود.
یک پژوهش انجام شده با عنوان »رفتار پرخطر در بین 
نشان می  تهران«  و پسر شهر  نوجوان دختر  دانش آموزان 
دهد از میان ۲۰ رفتار پرخطر دانش آموزان تهرانی ۱۰ رفتار 
پر خطر مربوط به استفاده از مواد مخدر و دو رفتار مربوط 

به برقراری روابط جنسی اجباری و اختیاری است. پس اگر 
نوجوان و یا جوان هستید و یا اینکه در خانواده خود عضوی از 
این گروه سنی را دارید حتماً پیشگیری از ایدز را یاد بگیرید.

در جامعه ای که هنوز نوجوانان مسائل مربوط به بلوغ 
جنسی خود را از طریقی غیر از مبادی رسمی آموزشی و 
خانواده می آموزند، باید نگران گسترش ابتال به ایدز بود. وقتی 
دختران برای حفظ بکارت خود و از سوی دیگر رفع نیازهای 
جنسی خود اقدام به برقراری ارتباط جنسی مقعدی می کنند 

پس باید بیش از پیش نگران ابتالی این دختران به ایدز بود.
اگر زن هستید بیشتر در معرض ابتال به ایدز قرار دارید. 
 HIV در آمار بسیاری از کشورها بیشتر زنانی که با ویروس
با  ارتباط جنسی  طریق  از  ویروس  این  کنند،  می  زندگی 
شریک مرد به آنها منتقل شده است. در رابطۀ بین دو شریک 
جنسی مرد و زن، زنان از نظر جسمانی آمادگی بیشتری 

نسبت به مردان برای دریافت ویروس دارند.
افزایش سن ازدواج، افزایش طالق، افزایش ازدواج های 
سفید، افزایش دوستی های بین دو جنس مخالف، افزایش 
وجود زنان خیابانی و حتی مردان تن فروش و … همه به 
معنی افزایش احتمال داشتن روابط جنسی خطرناک و ابتال 

به ایدز است.
چند صد هزار معتاد در کشور ما وجود دارد؟ به اندازه 
تعداد این معتادان، خانواده های آنها در معرض ابتال به ایدز 
قرار دارند. البته یک تصور غلط در این زمینه وجود دارد و آن 
اینکه فقط معتادان تزریقی مبتال به ایدز می شوند، اینگونه 
نیست افرادی که اعتیاد دارند در زمان مصرف مواد مخدر به 
دنبال کسب بیشترین لذت هستند و رفتارهای غیر اخالقی 
به خصوص در مکان های تجمع این افراد یا مهمانی هایی 
که افراد معتاد در آن گرد هم می آیند عموماً رخ می دهد. 
رفتارهایی که می تواند منجر به ابتالی خود آنها و در ادامه 

خانواده و فرزندانشان به ایدز شود.
اعتیاد به الکل و مصرف بیش از حد آن در کشور در برخی 
از آمارها به صورت جسته و گریخته مطرح می شود اما کسی 
به فکر احتمال تأثیرگذاری این آمارها بر روی مبتالیان به ایدز 
نیست. مسئله این است که اگر چه خود مصرف الکل هیچ 
ارتباطی به ابتال به ایدز ندارد و در ظاهر مصرف الکل به هیچ 
وجه موجب ابتالی افراد به ایدز نمی شود، اما باید در نظر 
داشت که رفتارهایی که متعاقب مصرف الکل از افراد سر می 
زند همیشه پیش بینی ناپذیر است به خصوص وقتی مصرف 
الکل در محیط های مختلط بین زن و مرد باشد همیشه باید 

پیش بینی رفتارهای جنسی خارج از عرف را داشت.
را  صنعتی(  یا  مخدر)سنتی  مواد  از  استفاده  تجربه  آیا 
دارید؟ آیا همجنسگرا هستید؟ ایا برخی تفریحات ویژه در 
خارج از کشور را تجربه کرده و یا عالقه مند به تجربه آن 

هستید؟ آیا همسر شما زندانی شده و یا تجربه استفاده از 
مواد مخدر را دارد؟ آیا ازدواج موقت یا صیغه داشته اید؟ همه 
این موارد احتمالی از ابتال به ایدز را در شما تقویت می کند. 
پس اگر پاسخ شما بله است امیدواریم قبل از ابتال پیشگیری 
از ایدز را یاد بگیرید و حتی اگر پاسخ شما منفی است، باز هم 
حتماً پیشگیری از ایدز را یاد بگیرید چون ممکن است چنین 
موقعیت هایی را خود و یا نزدیکانتان تجربه کنید که آگاهی 

نسبت به نحوه پیشگیری از ایدز منجر به نجات شما شود.
همسرتان  به  یا  و  کرده  خیانت  شما  به  همسرتان  اگر 
خیانت کرده اید، اگر مورد تجاوز قرار گرفته اید و … همه 
به معنی داشتن روابط جنسی با افرادی است که ممکن است 
شرکای جنسی متعدد داشته باشند. »من به شریک جنسیم 
اعتماد داشتم« حرفی است که بسیاری از افراد مبتال به ایدز 
به عنوان دلیل ابتالیشان به این بیماری زده اند پس منطقی 

باشید  و مراقب.
عامل  نیروهای  ترین  مهم  از  یکی  فقر  دیگر  سوی  از 
اپیدمی)همه گیری( ایدز محسوب می شود. فقر با فحشاء، 
پایین سواد،  میزان  بچه های خیابانی،  و  بی خانمان  افراد 
مهاجرت و میزان باالی خانواده های از هم پاشیده و موقعیت 
پایین زنان همراه است که تمام این عوامل زمینه بکری را 
برای اپیدمی HIV فراهم می کند. متأسفانه تعداد زیادی از 
بچه های خیابانی و زنان خیابانی ایران مبتال به ایدز هستند و 

یا به شدت در معرض ابتال قرار دارند.
جوامع  در  ایدز  رشد  تشدید  عوامل  از  یکی  مهاجرت 
است که این مهاجرت می تواند از روستاها به شهرها و یا 
از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ باشد و یا در تحرکات 
مربوط به دانشجویان نمود پیدا کند که هر دو حالت این 
مهاجرت در ایران وجود دارد. افرادی که از خانواده های خود 
دور هستند بیشتر در معرض مبتال به ایدز قرار دارند از سوی 
دیگر مهاجرت از سایر کشورها به ایران و برعکس نیز از عوامل 

تشدید گسترش ابتال به ایدز است.
شواهد باال و ده ها مورد دیگر را می توان مطرح کرد که 
ثابت می کند، همه ما در خطر ابتال به ایدز هستیم پس بهتر 

است نحوه پیشگیری از ایدز را آموزش ببینیم.
سازمان جهانی بهداشت سه پایه اصلی پیشگیری از ایدز 
را به ترتیب موارد زیر اعالم کرده است: خویشتنداری از روابط 
روابط  از  پرهیز  به همسر،  وفاداری  ازدواج،  از  قبل  جنسی 
جنسی خارج از خانواده، )با تأکید بر تک همسری( و استفاده 

از کاندوم در هر مقاربت.
هر کدام از این روش ها برای افراد خاصی کارایی و بازدهی 
دارد برخی از افراد را می توان با تشویق به پرهیز جنسی و به 
تأخیر انداختن اولین رابطه جنسی در مقابل ایدز ایمن کرد، 
برخی را با تشویق به وفاداری و تک همسری و همه افراد را 
با آموزش نحوه درست مراقبت از خود در هنگام برقراری 

رابطه جنسی.
اما نمی توان از همه خواست که فقط پرهیز جنسی داشته 
باشند، یا نمی توان از همه خواست که روابط جنسی خارج از 
خانواده خود را قطع کنند، اما با دادن اموزش می توان مردم 
را از نحوه پیشگیری و مراقبت از خود در مقابل ایدز آگاه کرد. 
تأکید صرف بر یک روش پیشگیری که شامل صرف پرهیز 

جنسی است نمی تواند کارآمد و مؤثر باشد.
بانوان  از  بسیاری  که  است  این  کننده  ناراحت  واقعیت 
پاکدامن به ایدز مبتال شده اند چرا که همسر آنها معتاد بوده 
یا روابط جنسی خارج از خانه داشته است. بسیاری از کودکان 
از زمان تولد با ایدز به دنیا آمده اند چون پدر و مادر آنها 
آگاهی نداشته اند، پس برای پیش گیری از ایدز اول باید سد 
ناآگاهی را شکست.ایدز واکسن و درمان ندارد و تنها راه نجات 

آگاهی و پیشگیری است.
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گزارش ... اگر صبح ها ورزش می کنید بخوانید
راهکار هایی برای رفع بوی دهان در ماه رمضان

یک متخصص غدد درباره خشکی دهان در ماه مبارک 
رمضان و روش های رفع آن به بیان توضیحاتی پرداخت.

غدد  متخصص  وحید  فرهاد  نیوز،  بهداشت  گزارش  به 
درباره خشکی دهان در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: کار 
غدد بزاق دهان ترشح ماده بزاقی است که این غدد حدود 
یک و نیم لیتر در روز بزاق ترشح و به جذب و هضم غذا 
کمک می کنند، به این صورت مواد غذایی در داخل معده نرم 

و آماده و در روده جذب می شود.
بزاقی  غدد  برای  دلیلی  هر  به  اگر  گفت:  ادامه  در  وی 
و  می کند  پیدا  کاهش  آنها  ترشحات  شود  ایجاد  مشکل 
برخی  در  می شود  غذا  جذب  و  هضم  در  اختالل  موجب 
از  ایجاد می شود، یکی دیگر  و دندان هم  مشکالت دهان 
وظایف ترشحات بزاق دهان این است که مانع تکثیر و رشد 

باکتری ها و میکروب ها  شوند.
تحت  که  بیمارانی  برخی   : افزود  غدد  متخصص  این 
دهان  خشکی  دچار  هستند  رادیوتراپی  و  شیمی درمانی 
می شوند، در این حالت می توانند از ترشحات بزاق مصنوعی و 
آنزیم ها استفاده کنند که حالت پاتولوژیک دارند، ولی خشکی 
دهان در ماه مبارک رمضان پاتولوژیک نیست  و شدت آن 

ممکن است تغییر کند و  می توان آن را کنترل کرد.
وی اظهار کرد: برخی افراد در نیمه های شب مواد غذایی 
مصرف می کنند و  آن را به عنوان سحری در نظر می گیرند که 
این کار کامالً اشتباه است،  افراد باید به موقع سحری را مصرف 
کنند و آن را از وعده غذایی خود حذف نکنند  زیرا مدت 
زمان غذا مصرف نکردن آنها به ۲۰ ساعت می رسد و همین 

امر موجب از دست رفتن آب بدن و خشکی دهان می شود.

رعایت  با  دهان  بد  بوی  ایجاد  از  پيشگيری    
بهداشت دهان و دندان

مبارک  ماه  در  مهم  مسائل  از  یکی  کرد:  اظهار  وحید 
رمضان رعایت بهداشت دهان و دندان است، بعد از خوردن 
و  قندی  مواد  زیرا   شود  زده  مسواک  باید  سحر  و  افطار 
و  چسبناک موجود در مواد غذایی زمینه  رشد میکروب 
باکتری ها را فراهم می کند و همین امر در طول روز باعث 
ایجاد بوی بد دهان می شود؛ افراد می توانند در این یک ماه 
بیشتر از دستگاه بخور استفاده کنند زیرا تا حدودی می تواند 

از خشکی دهان پیشگیری کند.
این متخصص غدد گفت: برخی مواد غذایی موجب خشکی 
بیشتر دهان می شود که بهتر است این مواد غذایی در ماه 
مبارک رمضان حذف شود، مواد غذایی که حالت اسیدی دارند، 
ترش مزه و تند و ادویه دار هستند، کافئین و قهوه و به خصوص 
پیاز خام و سیر باعث می شود بوی بد دهان بدتر و بدتر شود و 
مدت زمان طوالنی تری باقی بماند و از بین نرود اما برخی مواد 
غذایی مانند پنیر که سرشار از پروتئین و کلسیم و فسفر است 

می تواند باعث افزایش ترشح بزاق دهان شود.
وی ادامه داد: بعضی از گیاهان مانند خیار، هویج و انواع 
سبزیجات، موجب ترشحات بیشتر غدد بازاقی می شوند و خشکی 
دهان را رفع می کنند، میوه هایی همچون پرتقال، هندوانه، خربزه 
که ویتامین c بیشتری دارند می توانند مانع خشکی دهان شوند، 
افرادی که ویتامین c کمتری جذب می کنند باید در مدت زمان 
افطار تا سحر دو عدد قرص جوشان ویتامین سی استفاده کنند 

تا کمبود ویتامین c  در آنها  برطرف شود.
مبارک  ماه  در  کرد:  تصریح  پایان  در  غدد  متخصص 
رمضان  باید از غذاهای پرچرب و نمک دار کمتر استفاده 
شود و هر دو ساعت یک بار آب نوشید زیرا  مصرف بیش 
از حد آب  موجب بیماری کلیوی می شود و آب بدن یکباره 

از دست می رود.

دارید  عادت  آیا  می کنید؟  ورزش  زمانی  چه  معموالً 
صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب ورزش کنید یا ساعات 
بعدی روز را برای ورزش کردن ترجیح می دهید؟ کدام یک 

برای شما بهتر است؟ با ما همراه باشید...
به گزارش بهداشت نیوز، ورزش صبحگاهی فواید خاص 
خودش را دارد، مثاًل شما را کاماًل هوشیار می کند! چه کسی 
هست که بعد از چند تمرین پویا و پمپاژ کننده ی خون، 
احساس انرژی و شادابی نکند؟ ورزش صبحگاهی کاری که 
برایتان انجام می دهد فراتر از افزایش انرژی است. مطالعاتی 
نشان داده اند ورزش کردن در صبح کمک می کند اشتهایتان 
را در طول روز بهتر کنترل کنید. در مطالعه ای معلوم شد 
زنانی که صبح ها ورزش می کردند، نسبت به تصاویر غذاهای 
خوش رنگ و لعاب و اشتها برانگیزی که به آن ها نشان داده 
شد، واکنش کمتری نشان دادند. به عبارتی دیگر، آن ها کمتر 

هوس کردند آن غذاها را بخورند!
در پژوهشی دیگر افراد روزانه به مدت ۴۵ دقیقه روی 
تردمیل راه رفتند و سپس تصاویر غذاهای نه چندان سالم اما 
وسوسه برانگیز به آن ها نشان داده شد. شاید تصور می کنید 
آن هایی که صبح ها ورزش می کنند، در ساعات بعدی روز 
تحرک کمتری دارند اما این مطالعه دریافت دقیقاً عکس 
این موضوع درست است! افرادی که صبح زود ورزش کرده 
بودند، در مقایسه با آن هایی که ورزش صبحگاهی نکرده 

بودند، از نظر فیزیکی در ساعات بعدی روز فعال تر بودند.
مطالعه ای نشان داد زنانی که دست کم سه ساعت و نیم 
در هفته و آن هم صبح ها ورزش می کردند، شب ها برای به 

خواب رفتن، کمتر دچار مشکل می شدند.
ضمناً ورزش صبحگاهی از نظر روانی نیز تأثیراتی دارد. وقتی 
ورزش می کنید، دمای مرکزی بدنتان باال می رود و جریان خون 
به سمت مغز بیشتر می شود. هر چه جریان خون و اکسیژن 
به سمت مغز بیشتر باشد، سطح هوشیاری بیشتر شده و قشر 
خاکستری مغز نیز فعال تر شده و شما برای چالش های فکری در 
طول روز آماده تر خواهید بود. برخی مطالعات حتی نشان داده اند 
ورزش کردن خالقیت را افزایش می دهد. بنابراین بعد از ورزش 
احتماالً قدرت ابتکار و تخیل قوی تری خواهید داشت. اما با وجود 
همه ی این فواید که به آن ها آگاهیم، از رختخواب بیرون آمدن 
و برای ورزش کردن آماده شدن، سخت و چالش برانگیز است، 

مخصوصاً اگر اهل سحرخیزی نباشید.

  ورزش صبحگاهی: گرم کردن طوالنی تر
به طور کلی هر زمانی که قصد ورزش کردن داشته باشید 
باید پیش از آن دست کم ۵ دقیقه بدن را گرم کنید. اما 
ورزش صبحگاهی به وارم آپ )گرم کردن( بیشتری نیاز دارد. 
بهترین کار این است که یک گرم کردن فعال داشته باشید 
باال ببرید و جریان خون در تمام  تا دمای بدن را تدریجاً 
قسمت های بدن افزایش پیدا کند. آرام آرام شروع کنید و 
تدریجاً شدت تمرینات گرم کردن را باال ببرید. اول کمی راه 
بروید، سپس کمی سُبک بدوید و تدریجاً عضالت بیشتری 
را درگیر و فعال کنید. وقتی دمای بدنتان شروع به باال رفتن 
کرد، با حرکات پرشی شدت را بیشتر کنید و اسکوات های 
انجام دهید. اگر به طور نرمال ۵ دقیقه برای گرم  پرشی 
کردن وقت می گذارید، ۵ دقیقه ی دیگر هم اضافه کنید. 
بودن عضالت دچار  دلیل سرد  به  ندارید  دوست  مطمئناً 
خواب،  از  شدن  بیدار  هنگام  بدن  عضالت  شوید.  آسیب 

پایین ترین دمای خود را دارند.

  ورزش صبحگاهی: قبل صبحانه یا بعد آن؟
این موضوع بحث برانگیز است. آیا باید قبل از تمرینات 
هوازی چیزی بخورید یا معده تان خالی باشد؟ چرا اصاًل این 
موضوع مهم است؟ ایده ای که پشت این مسئله وجود دارد 

این است که تمرینات هوازی با معده ی خالی، چربی سوزی 
بیشتری دارند زیرا بدن مجبور خواهد شد از چربی به عنوان 
سوخت استفاده کند، زیرا ذخایر گلیکوژن بدن در حالت 
ناشتا بسیار اندک است. اگر با شدت متوسط یا کم ورزش 
می کنید ایرادی ندارد اما اگر تمرینات اینتروال با شدت باال 
یا تمرینات قدرتی با مقاومت های سنگین انجام می دهید، 
از  ناشتا بودن به ضررتان خواهد بود. وقتی شدت تمرین 
یک آستانه ی مشخصی باالتر می رود، بدن برای انرژی مورد 
نیازش در حالت غیرهوازی قرار گرفته و از کربوهیدرات ها 
به صورت گلیکوژن استفاده می کند. اگر ذخایر گلیکوژن تان 

کافی نباشند، عملکردتان افت خواهد کرد.
یک نکته ی دیگر: ورزش کردن با معده خالی، مخصوصاً 
اگر طوالنی مدت باشد، می تواند تولید کورتیزول را افزایش 
تخریب  می تواند  و  دارد  کاتابولیک  اثر  کورتیزول،  بدهد. 
انجام  شدیدی  تمرینات  اگر  کند.  ایجاد  زیادی  عضالنی 
باید  ندارید،  صبحانه  خوردن  فرصت  صبح ها  و  می دهید 
تایم ورزش را برای ساعات بعدی روز بگذارید، چون واقعاً 

به سوخت نیاز دارید!

  ورزش صبحگاهی: نوع ورزش مهم است
چه نوع ورزشی انجام می دهید؟ صبح، بهترین زمان برای 
تمرینات هوازی با شدت متوسط، تمرینات قدرتی سُبک 
برای  است.  قدرتی(  تمرینات  )بدون  دایره ای  تمرینات  و 
است چند  بهتر  باال،  با شدت  قدرتی  استقامتی  تمرینات 
ساعت صبر کنید تا عضالت شما بتوانند با افزایش دمای 
بدن، وزن بیشتری را تحمل کنند. قدرت عضالت، صبح ها 
بعد از بیدار شدن از خواب، کمترین است و تدریجاً در طول 
روز بیشتر می شود. بیشتر مطالعات نشان داده اند افراد در 
ساعات پایانی بعدازظهر قوی ترند. در واقع بدن شما دمایش 
را حدود ساعت ۷ بعدازظهر به باالترین حد خود می رساند. 
بنابراین عضالت گرم اند و آماده. اگر صبر کنید تا عضالتتان 
مقاومت  می توانید  بگیرند  قرار  خود  شرایط  قوی ترین  در 
بیشتری را انتخاب کنید و تکرارهای بیشتری هم داشته 
باشید. این اتفاقی است که اگر هدفتان بیشترین هایپرتروفی 

عضالت باشد به نفعتان تمام خواهد شد.

  نکاتی که کمک می کند هميشه برای ورزش 
کردن وقت داشته باشيد

  ورزش صبحگاهی: عادات خواب شما چگونه 
است؟

آیا راحت به خواب می روید یا معموالً بی خوابی دارید؟ 
رفتن  خواب  به  برای  که  هستید  کسی  کل  طور  به  اگر 
برایتان خوب است.  باید بجنگید، پس ورزش صبحگاهی 
مطالعه ای نشان داد زنانی که دست کم سه ساعت و نیم 
در هفته و آن هم صبح ها ورزش می کردند، شب ها برای 
به خواب رفتن، کمتر دچار مشکل می شدند. بله، برخالف 
در  اختاللی  ظاهراً  شب  در  کردن  ورزش  عمومی،  باور 
خوابتان ایجاد نمی کند اما ورزش کردن در صبح، به کنترل 

بی خوابی تان کمک خواهد کرد.

  ورزش صبحگاهی: شب ها زودتر به رختخواب 
بروید

اگر صبح باید ۳۰ دقیقه زودتر بیدار شوید تا ورزش کنید، 
اجازه ندهید به قیمت کسر خوابتان تمام شود. خواب برای 
سالمت عمومی تان مهم است. کمبود خواب می تواند تولید 
کورتیزول می تواند  بودن  باال  و  افزایش دهد  را  کورتیزول 
عضله سازی تان را مختل کند. بنابراین زودتر به رختخواب 
بروید تا بتوانید دست کم ۷ ساعت خواب خوب شبانه داشته 

باشید و صبح، سرحال تر از خواب بیدار شوید.
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سالمندان از این ویتامین ها غافل نمانند
 کـم خونـی یـا آنمی مشـکلی جـدی بـرای سـالمندان 
 B۹ اسـت و مصـرف ناکافـی فوالت که به نام هـای ویتامین
و اسـید فولیـک نیـز شـناخته می شـود می توانـد منجر به 

کم خونی شـود.
مکمل های غذایی روشی ساده برای سالمندان به منظور 
دریافت مواد مغذی ضروری مورد نیاز بدن هستند که از وعده 

های غذایی روزانه دریافت نمی شوند.

برخی مکمل ها به ویژه برای مراقبت از حافظه، استحکام 
و قدرت استخوانی و عضالنی، عملکرد اندام های داخلی و ... 
ضروری هستند. در ادامه با برخی از مهم ترین مکمل های 

غذایی برای سالمندان بیشتر آشنا می شویم.

  فوالت
کم خونی یا آنمی مشکلی جدی برای سالمندان است 
و مصرف ناکافی فوالت که به نام های ویتامین B۹ و اسید 
فولیک نیز شناخته می شود می تواند منجر به کم خونی 
شود. فوالت در میوه ها و سبزی ها و همچنین بسیاری غالت 
اعضای  از  یکی  فوالت  یافت می شود.  غنی شده  صبحانه 
خانواده ویتامین B است و برای رشد سلولی سالم ضروری 
محسوب می شود. اگر به میزان کافی میوه و سبزی مصرف 
نمی کنید، استفاده از مکمل های فوالت را بر اساس دوز 

روزانه توصیه شده مد نظر قرار دهید.

D ویتامين  
ویتامین D فواید بسیاری برای سالمندان دارد. این ماده 
مغذی از پوکی استخوان پیشگیری کرده و به استخوان ها 
در جذب کلسیم بیشتر و حفظ تراکم سالم خود کمک می 
کند. ویتامین D در پیشگیری از برخی شرایط مزمن که 
سالمندان مستعد ابتال به آنها هستند، مانند آرتریت، دیابت، و 
حتی بیماری ام اس و سرطان نیز نقش دارد. بدن این ویتامین 
از طریق قرار گرفتن در معرض نور خورشید تولید می کند، 
اما بسیاری از سالمندان ممکن است توانایی حضور کافی در 
فضای آزاد را نداشته باشند تا سطوح الزم از ویتامین D را 
دریافت کنند. غذاهایی که این ویتامین در آنها موجود است 
نیز چندان زیاد نیستند، از این رو مصرف مکمل ها می تواند 

روشی خوب برای تامین این ماده مغذی باشد.

  کلسيم
نکنید،  دریافت  کافی  کلسیم  خود  غذایی  رژیم  از  اگر 
ویتامین D نیز به تنهایی کارایی الزم را ندارد. کلسیم در 
بسیاری از محصوالت لبنی و همچنین سبزی هایی مانند 
ها  استخوان  سن،  افزایش  با  دارد.  وجود  کیل  و  بروکلی 

شکننده تر می شوند، از این رو به کلسیم بیشتری برای حفظ 
قدرت و استحکام استخوان ها نیاز خواهید داشت. مصرف 
مکمل کلسیم می تواند از دریافت این ماده مغذی به میزان 

کافی اطمینان حاصل کند.

B12 ویتامين  
ویتامیـن B۱۲ یـک ماده مغـذی به واقع ضـروری برای 
عملکردهـای مختلف داخلی بدن انسـان اسـت، اما دریافت 
آن بـه میـزان کافـی از رژیـم غذایـی ممکـن اسـت دشـوار 
باشـد. بـا افزایش سـن، پـردازش و جذب ویتامیـن B۱۲ به 
طـور طبیعـی از غـذا دشـوارتر می شـود. بر همین اسـاس، 
مصـرف مکمـل مـی تواند روشـی خـوب بـرای تامیـن نیاز 
بـدن بـه ایـن ماده مغـذی باشـد. ویتامیـن B۱۲ بـه تولید 
گلبـول هـای قرمـز خـون و DNA سـالم، و همچنیـن 
عملکـرد عصبـی کمک می کند. گوشـت و محصوالت لبنی 

از منابـع خـوب بـرای این ویتامین هسـتند.

  منيزیم
با  که  است  کلیدی  معدنی  مواد  از  دیگر  یکی  منیزیم 
افزایش سن پردازش و جذب آن در بدن انسان دشوار می 
شود. منیزیم در طیف گسترده ای از غذاهای فرآوری نشده، 
مانند میوه ها، سبزی ها و غالت کامل یافت می شود، اما 
جذب کارامد آن برای افراد مسن دشوارتر است. از آنجایی که 
سالمندان به طور معمول داروهای مختلفی مصرف می کنند، 
این شرایط نیز می تواند اثر منفی بر توانایی بدن در پردازش 
و  در عملکردها  نقش مهمی  منیزیم  باشد.  داشته  منیزیم 
سیستم های مختلف بدن مانند سیستم ایمنی و سیستم 
قلبی عروقی ایفا می کند. بسیاری از مولتی ویتامین ها حاوی 

منیزیم هستند و به راحتی می توانید آن را دریافت کنید.

B6 ویتامين  
ویتامیـن B۶ یکـی دیگـر از اعضـای خانـواده ویتامیـن 
B اسـت کـه افـراد مسـن بایـد توجـه ویـژه ای بـه آن 
داشـته باشـند. همانند ویتامیـن B۱۲، ویتامیـن B۶ برای 
تولیـد گلبـول هـای قرمز خـون اهمیـت دارد و بسـیاری از 
سـالمندان بـه میـزان کافـی ایـن مـاده مغـذی را از رژیـم 
غذایـی خـود دریافـت نمی کننـد. ایـن ویتامیـن از اعصاب 
در برابـر آسـیب نیـز محافظـت می کنـد که دلیـل دیگری 
بـرای دریافت کافی آن با افزایش سـن محسـوب می شـود.

  پتاسيم
پتاسیم از مهم ترین مواد معدنی است که باید از غذاهای 
مصرفی خود دریافت کنید، اما بسیاری از سالمندان به میزان 
کافی از آن مصرف نمی کنند. موز یکی از منابع شناخته 
شده برای پتاسیم است، اما میوه ها و سبزی های دیگری 
نیز وجود دارند که حاوی این ماده معدنی هستند. پتاسیم در 
عملکردهای مختلف بدن نقش دارد. این ماده معدنی سلول 
ها را هیدارته نگه می دارد و از عملکرد درست آنها اطمینان 
حاصل می کند که از خستگی عضالنی پیشگیری می کند. 
همچنین، پتاسیم می تواند سطوح فشار خون و خطر تشکیل 
سنگ های کلیه را کاهش دهد که هر دو مورد از خطراتی 
مهم برای سالمندان محسوب می شوند. همانند هر مکمل 
دیگری، پیش از استفاده از مکمل پتاسیم باید با پزشک خود 
مشورت کنید تا از دوز کافی مصرف آگاهی داشته باشید زیرا 

مصرف بیش از حد آن می تواند خطرناک باشد.

  پروبيوتيک ها
پروبیوتیک ها نوعی مهم از باکتری های مفید هستند 
که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و به فعالیت 
های گوارشی و اجابت مزاج سالم و راحت کمک می کنند. 
پروبیوتیک ها در ماست و دیگر محصوالت لبنی یافت می 
شوند. افراد بسیاری این باکتری های مفید را به میزان کافی 
از رژیم غذایی خود دریافت نمی کنند، به ویژه آنهایی که از 
مصرف لنبیات پرهیز می کنند. مکمل ها روشی ساده برای 

تامین این باکتری های مفید بدون مصرف لبنیات هستند.

  فيبر
ای  ویژه  اهمیت  از  انسان  گوارش  دستگاه  برای  فیبر 
برخوردار است. بدون فیبر، پردازش کارآمد غذا برای بدن 
دشوار می شود و می تواند به مشکالت معده بلند مدت منجر 
شود. مواد غذایی بسیاری مانند غالت کامل، میوه ها، سبزی 
ها و لوبیاها حاوی فیبر هستند. مصرف ناکافی فیبر به ویژه 
برای سالمندان مشکل آفرین است. مصرف مکمل فیبر روشی 
ساده برای حصول اطمینان از عملکرد روان و منظم دستگاه 

گوارش است.

  روغن ماهی
روغن ماهی مکملی خوب برای سالمندان است. این مکمل 
ها حاوی اسیدهای چرب امگا-۳ بوده که برای کاهش التهاب 
در سراسر بدن خوب هستند. همچنین، روغن ماهی به هیدارته 
نگه داشتن چشم ها، پوست و مو کمک می کند که مشکلی 
برای بسیاری از سالمندان است. روغن ماهی می تواند از انسان 
در برابر بیماری های مزمن مضر مانند سرطان، بیماری قلبی، 
زیرا  کند  محافظت  نیز  مزمن  افسردگی  و  آلزایمر  بیماری 

عملکرد مغز را بهبود بخشیده و بدن را سالم نگه می دارد.
منبع: سالمت نیوز


