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رئیس ســازمان نظام پزشــکی گفت :واکســن تولید ایران از بسیاری
واکســنهای خارجی اطمینان بخشتر اســت اما چون تولید آن طول
میکشد بنابر اعالم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار است
حدود دو میلیون واکسن از هند ،چین یا روسیه تا قبل از عید وارد شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،محمدرضا ظفرقندی روز دوشــنبه در نشست
خبری در محل سازمان نظام پزشکی افزود :واکسن فایزر و مدرنا به علت
قیمت باال و مشــکالت حمل و نقل و زنجیره سردی که نیاز دارد هرگز
در دستور کار خرید ایران نبوده اما واکسن آسترازنکا که تولید سوئد است
و فقط مطالعات علمی آن در آکسفورد انگلیس انجام شده و نگهداری آن
هم در ایران امکانپذیر است می تواند خریداری شود .ضمن این که تولید
واکسن در هند ،چین و روسیه نیز طبق قرارداد با آسترازنکا انجام می شود
و خرید این واکسن از منابع مختلف در دستور کار است.
وی گفت :بنابر اعالم وزارت بهداشت قرار است حدود دو میلیون واکسن
کرونا از منابع مختلف تا قبل از عید وارد کشور شود زیرا تولید واکسن در
کشور و تولید مشترک واکسن با کوبا به زمان بیشتری نیاز دارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی افزود ۲۹۰ :شرکت در دنیا اکنون برای تولید
واکسن کرونا فعالیت می کنند .این واکسن ها انواع مختلفی دارند و ممکن
است ویروس ضعیف شده یا غیر فعال با از نوع پروتئین  MRNAباشند.
مهم فرمول واکســن است که در هر کشــوری از جمله چین ،روسیه یا
چین می تواند تولید شود .بسیاری از کشورهای همسایه ما مثل امارات و
بحرین نیز چین واکسن خریده اند و ترکیه نیز  ۵۰میلیون واکسن از چین
خریده و با توجه به منابع محدود تولید قطعا خرید واکســن از یک منبع
برای هیچ کشوری کفایت نمی کند.
وی ادامه داد :واکسن تولید مشترک ایران و کوبا نیز با همکاری انستیتو
پاستور ایران تولید می شود .فاز  ۱و  ۲انسانی آن در کوبا انجام می شود.
هیات علمی قوی و با تجربه ای نیز از ایران بر تولید این واکسن نظارت
دارد و اگر ارزیابی ها مثبت باشــد فاز  ۳مطالعات انسانی آن که نیازمند
جمعیت بیشــتری در حدود  ۳۰هزار آزمایش اســت همزمان و به طور
مشــترک در ایران و کوبا انجام می شود و احتماال تولید این واکسن سه
ماه دیگر طول می کشد.
ظفرقندی گفت :در مورد واکسن آسترازنکا اینکه گفته می شود واکسن
انگلیسی است را متوجه نمی شوم .این واکسن تولید کشور سوئد است و
مطالعات علمی آن در آکسفورد انجام شده است هزینه این واکسن بین ۵
تا  ۶دالر است در حالی که واکسن های آمریکایی بسیار گرانتر هستند و
خرید این واکسن از منابع مختلف در دستور کار است.
وی گفت :واکســن کرونا تولید داخل هم از نظر ایمنی و هم اثربخشی
بر اســاس پروتکل های علمی جلو مــی رود و عملکرد آن مثبت بوده
و حتی در فاز حیوانی بهتر و اطمینان بخش تر از واکســن هایی اســت
که تاکنون در دنیا تولید شده زیرا این واکسن ها در مرحله حیوانی روی
موش آزمایش شــده اما واکسن حیوانی در فاز حیوانی روی میمون سبز
آفریقایی آزمایش شــد که به انسان شــبیه تر است ۶۰۰ .الم پاتولوژی
اثربخشــی واکسن های ایرانی تزریقی روی حیوانات بررسی شده و تیم
های متخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی و ایران بر
تولید آن نظارت دارند ،افرادی که به اعتبار علمی خود اهمیت می دهند.
رئیس ســازمان نظام پزشکی افزود :واکسن یک بحث علمی و درمانی
است و هرکسی بخواهد در این مورد نظر سیاسی بدهد طبیعتا جایگاهی
ندارد.
وی ادامــه داد :البته در تهیه واکســن به طور طبیعی خرید واکســن با
کشــورهایی که با آنها مبادالت ارزی داریم راحت تر اســت و زودتر به
نتیجه می رسد و مسیر اطمینان آورتری دارد.
ظفرقندی گفت :تامین واکسن کرونا از منابع مختلف باید به سرعت انجام
شــود ،در غیر این صورت از کشورهای همسایه عقب می مانیم .خرید
واکســن از کواکس و تولید داخل زمان بر است و نباید زمان را از دست
بدهیم .واکسن های کواکس نیز واکسن های تولید کشورهای مختلف
است که هر کشوری بنا به شرایط خود واکسنی که می تواند استفاده کند
را دریافت می کند.
رئیس ســازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسشی درباره مشورت وزارت
بهداشت با نظام پزشکی گفت :وزارت بهداشت در تصمیم گیری ها باید
از خرد جمعی و نظر انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی استفاده
کند در غیر این صورت تصمیمات آن در حوادث مختلف اطمینان بخش
نیست .البته در مورد خرید واکسن تغییر سیاستی رخ نداده چون از اول هم
قرار نبود واکسن فایزر یا مدرنا خریداری شود.
وی دربــاره کاهش محدودیت ها گفت :کاهش محدودیت ها با کاهش
موارد بیماری باید انجام شــود .چــون محدودیت ها هزینه زیادی برای
کشــور دارند .البته پروتکل های بین المللی برای بازگشــایی ها وجود
دارد که ســازمان بهداشت جهانی هم توصیه کرده و به محض کاهش
آلودگی ویروس بر اساس اســتانداردهای مدارس می توانند به صورت
محدود بازگشایی شوند و ابالغیه بازگشایی مدارس با کمتر از  ۵۰نفر و
در کالسهای زیر  ۱۰نفر بر همین اساس است زیرا اکنون دانش آموزانی
داریم که اصال مدرسه و فضای تعامل را ندیده اند و این مساله نیز آسیب
زاست.
وی تاکید کرد :شرط اساسی برای بازگشایی ها ،نظارت جدی بر اجرای
پروتکل هاست و نباید تجمعات برگزار شود.
رئیس ســازمان نظام پزشکی ادامه داد :باید از توان بخش خصوصی در
مدیریت نظام ســامت و مدیریت کرونا و خرید واکسن بیشتر استفاده
شود .سازمان نظام پزشکی برای خرید واکسن از خارج هم طی نامه ای
به وزارت بهداشت اعالم آمادگی کرده و وزیر و معاون کل وزارت بهداشت
هم موافقت کرده اند و این مسیر نیز زیر نظر دولت انجام می شود.
وی گفت :باید حداقل  ۷۰درصد جمعیت کشور علیه کرونا واکسینه شوند
تا زنجیره انتقال قطع شود و احتماال  ۳یا  ۵سال بعد نیاز به واکسیناسیون
مجدد اســت بنابراین ایجاد زیرساخت تولید واکسن از این نظر یک کار
مهم و استراتژیک است.
ظفرقنــدی گفت :حدود  ۱.۵میلیون کادر درمان و گروههای پر خطر در
اولویت دریافت واکســن هستند که کمیته عالی اخالق وزارت بهداشت
تایید کرده اســت.وی گفت :در مورد واکسن ایرانی البته هنوز اثربخشی
روی ویروس جهش یافته انگلیســی بررسی نشده چون تازه وارد کشور
شــده و فقط  ۵یا  ۶مورد در کشور شناسایی شده و باید در این مورد نیز
برررسی شود.ظفرقندی گفت :ویروس جهش یافته بین  ۵۵تا  ۷۰درصد
میزان سرایت بیشتری از ویروس کرونا معمولی دارد .میزان مرگ آوری
آن بیشتر نیســت اما اگر  ۱.۵درصد مرگ را در نظر بگیریم چون تعداد
مبتالیان بیشتر می شــود تعداد جانباختگان کرونا نیز با شیوع ویروس
جهش یافته بیشتر می شود.
رئیس سازمان نظام پزشــکی ادامه داد :برای جلوگیری از گسترش این
ویروس باید ورود به کشــور از مرزهای هوایی با جدیت کنترل شــود و
عالوه بر تست هر فردی که وارد می شود ،قرنطینه مطمئن بشود.
وی با اشــاره به مشکالت کادر درمان گفت :در یک سال گذشته حدود
 ۲۴۰۰نفر از کادر پزشکی اعم از پزشک ،داروساز و دندانپزشک گواهی
گود استندینگ برای مهاجرت گرفته اند اما اینکه همه آنها از کشورهای
خارجی پذیرش گرفته اند نمی دانیم.
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باید خود را فدای مردم ایران کنیم
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ایران تا قبل از عید دو میلیون
واکسن از هند ،چین و روسیه وارد
میکند

سیاست

معــاون اول رییس جمهور گفت :امروز بخش
خصوصی ایران باید ســر خود را باال بگیرد که
توانست از این سالهای سخت عبور کرده و به
اقتصاد کشور کمک کند .ما در طول سالهای
گذشته روشهایی را برای دور زدن تحریمها
تعریــف کردیم که بایــد روزگاری دربار ه آنها
کتاب بنویسیم.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در مراسم
روز ملــی صادرات اظهار کرد :مراســم امروز
نشان دهنده آن است که هرجا دولت و بخش
خصوصی در کنار یکدیگر حرکت کردهاند نتایج
به دست آمده بســیار مثبت بوده است .دولت
برگــزاری این مراســم را به بخش خصوصی
واگذار کرد تا بار دیگر نشــان دهد که به این
بخش اعتماد باالیی دارد.
وی ادامه داد :البته بخش مهمی از صحبتهای
امــروز فعــاالن بخش خصوصــی مربوط به
مشکالت آنها و گالیههایشان از شرایطی بود
که در سالهای گذشته با آن روبهرو بودند .من
امیدوار بودم که این مشــکالت کمتر باشد اما
با این وجــود باید تالش کرد که ضمن بهبود
مشکالت دســتاوردهای سالهای گذشته نیز
نادیده گرفته نشود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه ایران از
سال  ۱۳۹۸سالهای سختی را در حوزه اقتصاد
گذرانده اســت ،اظهار کرد :برای آنکه روزهای
ســخت بگذرد نیاز به همراهــی و همپیمانی
وجود دارد که یکــی از مهمترین آنها مربوط
به همراهی دولت و بخش خصوصی میشود.
امروز نیز اقتصاد ایران همچنان با تحریمهای
اقتصادی آمریکا و شرایط سخت ناشی از شیوع
ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند.
جهانگیری ادامه داد :در شــرایط کرونا ممکن
است عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی حتی
منجر به آن شود که یک دستفروش ساده نیز
کار خود را برای مدتــی تعطیل کند و همین
محدودیتها تا ســطوح بــاالی اقتصادی نیز
میرســد .در کنار آن تحریمهــا وجو دارد که
دیگــر نیازی به توضیح نــدارد.وی با انتقاد از
برخی دیدگاهها که مشکالت تحریم را نادیده
میگیرد بیان کرد :من این ســوال را از صادر
کنندگان میپرســم که آیا شــرایط صادرات
امروز کاالهایشان با شــرایط چهار سال قبل
قابل مقایسه اســت؟ آیا سرویسی که خطوط
کشــتیرانی به ما میدهند با گذشــته یکسان
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است؟ از اینرو نمیتوان صرفا از این گفت که
مشکالت داخلی هستند و تحریمها اثری ندارد.
معــاون اول رییس جمهور یکی از اصلیترین
اثرات تحریمها را مربوط به حوزه ارز دانست و
گفت :متاسفانه برخی این طور صحبت میکنند
که موضوع قیمت گذاری دستوری یا ارز چند
نرخی برای نخستین بار در اقتصاد ایران دیده
شــده و در طول چند دهه گذشته هرگز وجود
نداشــته اســت .این در حالی است که ما چه
در دولت موســوی ،چه در دولت هاشمی ،چه
در دولت خاتمی و چــه در دولت احمدی نژاد
در دورههای مختلــف با ارز چند نرخی مواجه
بودیم.
جهانگیری بــا بیان اینکه دولــت یازدهم از
ابتدای آغاز به کار خود بحث تک نرخی کردن
ارز را بــه طور جدی دنبال کــرد ،توضیح داد:
در شــرایطی که ما در رسیدن به این هدف تا
حد زیادی موفق بودیم و از ارز  ۱۲۲۴تومانی،
ارز  ۲۴۷۷تومانــی و ارز آزاد در دولت احمدی
نژاد به سمت یک ارز تک نرخی حرکت کرده
بودیم ،شرایط جنگ اقتصادی این سیاست را
دشوار کرد.
وی با اشاره به اهداف دولت آمریکا در راهاندازی
جنگ اقتصادی توضیح داد :آنها به دنبال از هم
پاشیدن اقتصاد ایران بودند و در این بین منابع
اقتصادی ایران و منابع ارزی که بانک مرکزی
در اختیار داشت نقش مهمی ایفا میکردند .ما
برخالف گذشته امکان دخالت مستقیم بانک
مرکزی در بازار و وارد کردن میزان زیاد ارز به
بازار را نداشتیم و از اینرو برای مدیریت منابع
باید تصمیمات جدی گرفته میشد.
معــاون اول رییس جمهور دربــار ه چگونگی

رســیدن به دالر  ۴۲۰۰تومانی تشــریح کرد:
در جلسه هیات دولت به اتفاق آرا این تصمیم
گرفته شــد که ارزی با نرخ  ۴۲۰۰تومان برای
تامیــن کاالهای ضروری و اساســی در نظر
گرفته شــود البته طرح افزایش قیمت این ارز
براســاس تورم نیز ارائه شده بود که در جلسه
سران ســه قوه رد شد و در نهایت همین نرخ
 ۴۲۰۰تومانــی ثابت ماند .حال اینکه عدهای
تالش میکنند بگویند این ارز از طرف فالنی
انجام شــده و تصمیم او بوده اســت به دور از
واقعیت است ،زیرا مواضع اقتصادی ما از همان
ابتدا روشن و مشخص بودند.
جهانگیری با اشــاره به اقدامات مهمی که در
اقتصاد ایران برای مقابلــه با جنگ اقتصادی
آمریکا صورت گرفت ،تصریــح کرد :ما نباید
بگذاریم که شــرایط برای مردم سخت باشد
و باید تالش کنیم خــود را فدای مردم ایران
کنیم .در طول ســالهای گذشته چه دولت و
چه بخش خصوصی تالش کردند در راستای
حفظ اقتصاد ایــران گامهای مهمی بردارند و
در شرایطی که بســیاری از کشورهای توسعه
یافته در ایام شیوع ویروس کرونا با رکود مواجه
شدند ،اقتصاد ایران همزمان با تحریم و کرونا
توانست به رشد مثبت صنعتی دست یابد.وی
اضافه کرد :بنــگاهداران بخش تولید و صنعت
در این مدت دلســوزانه عمل کردند و در اوج
کرونا و کاهــش فعالیتهای اقتصادی نیروی
کارشان را اخراج نکردند تا جایی که در آمارها
بخش بســیار کوچکی مربوط به حوز ه صنعت
بوده است.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به کاهش
درآمدهای نفتی ایران در ســالهای گذشــته

اظهار کــرد :اگر صادرات غیرنفتــی ما ادامه
پیدا نمیکرد مشکالت اقتصادی کشور بسیار
افزایش مییافت .در شــرایطی که درآمدهای
نفتی ما از حدود  ۱۲۰میلیارد دالر درآمد ساالنه
به هشــت میلیارد و در سال جاری به کمتر از
هشت میلیارد دالر رســیده است ،منابع ارزی
صادرات غیرنفتی به کشــور کمک کرده است
از اینرو نبایــد به بخش خصوصی جفا کرد و
طــوری در رابطه با آنها صحبت کرد که انگار
به دنبال چپاول اقتصاد ایران هستند .این ظلم
به اقتصاد است که فعالیت آنها دیده نشده و از
آنها تقدیر نشود.
وی به عدم آمادگی اقتصاد ایران در برابر برخی
تغییرات مثبت و منفی اشــاره کرد و گفت :ما
در دوره برجــام آمادگی کامل برای اســتقبال
از شــرکتهای خارجی و ســرمایه گذاران را
نداشتیم .در ابتدای تحریم آمادگی کامل وجود
نداشت اما امروز نگاه کنید کسانی مانند دونالد
ترامپ و اطرافیانش که قصد داشــتند با جنگ
اقتصادی ما را زمینگیر کنند در کجا ایستادهاند
و ایران در کجاست .دولت آمریکا باید در برابر
مردم ایران ســرتعظیم فرود بیــاورد و از این
شکست درس بگیرد.
معــاون اول رییس جمهور ادامــه داد :امروز
بخــش خصوصی ایران باید ســر خود را باال
بگیرد که توانست از این سالهای سخت عبور
کرده و به اقتصاد کشور کمک کند .ما در طول
سالهای گذشــته روشهایی را برای دورزدن
تحریمها تعریف کردیم که باید روزگاری درباره
آنها کتاب بنویسیم.
جهانگیری با اشــاره به ظرفیتهای صادراتی
ایــران در بازارهای مختلف بیــان کرد :ما از
ســویی باید اختالفنظرها میان اتاق بازرگانی
و بانک مرکــزی را به حداقل برســانیم و از
ســوی دیگر در بازارهای کشورهای همسایه
و منطقه حضور قدرتمند داشــته باشیم .برای
مثال ایران نتوانست از ظرفیت بازار روسیه به
دلیل نبود شرکتهای بزرگ استفاده کند و در
کنار کاال در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز
ما ظرفیت قابل توجهی داریم که هنوز از آنها
استفاده نکردهایم .دولت همواره اعالم کرده که
در کنار بخش خصوصی اســت و آمادگی دارد
ضمن شنیدن خواســتهها و برنامههای آنها تا
جای امکان در عمل مقدمات گسترش حضور
آنها در اقتصاد کشور را فراهم کند.

مجلس و اولویتهای بر زمین مانده

تهران-ایرنا -سفرهای استانی ،طرحهایی که حتی همفکران را
اقناع نمی کند ،بیتوجهی به لوایح بالتکلیف معیشتی ،تداوم تقابل
با دولت به بهانه برجام و بودجه ،قوه مقننه را هر روز و ساعت از
اولویتهای بر زمین مانده کشور دورتر میکند.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،نیمه اسفندماه سال گذشته و
در بحبوحــه آغاز کرونا در ایران و در برهه دشــوار اقتصادی که
تحریمهای آمریکا بر کشــور تحمیل کرده بود ،مجلس یازدهم
نمایندگان خود را شناخت .نمایندگانی که با شعار مجلس انقالبی
و با کمترین میزان مشــارکت انتخاباتی چهل ســال گذشته به
بهارستان راه یافتند .شدت هجمههای بسیاری از آنها به دولت
دوازدهم به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشــت به اندازهای بود که
بســیاری از تحلیلگران را به این موضوع خوشبین و امیدوار کرد
که این نمایندگان قرار است برای اصالح شرایط و بهبود وضعیت
اقتصادی مردم طرحی نودراندازند.
با گذشــت حدود  ۱۰ماه از آن روزها اما اصالح قانون انتخابات،
تصویب قانون افزایش میزان غنی ســازی ،بررسی فرآیند اخراج
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران ،خروج از پروتکل
الحاقــی ،اتخاذ ترتیباتــی از طرف دولت بــرای نابودی رژیم
صهیونیستی تا سال  ،۱۴۲۰انجام اقداماتی برای افشای جنایات
صدام و داعش و آمریکا در کشــورهای عراق و ســوریه از منابع
کشــورهای میزبان و مواردی از این دست مهمترین طرحهای
مجلس یازدهم بوده است .در کنار این موضوع سفر به شهرهای
مختلــف در ایام کرونایی تحت عنوان نظارتهای میدانی هم از
اقدامات نمایندگان طی ماههای گذشته بوده است .تداوم شرایط
سخت اقتصادی با وجود تمام تالشهای دولت نشان میدهد که
دستکم تاکنون این مجلس در راستای عمل به شعارهای خود هم
با چالشهای درونی بسیاری روبروست.
هرکدام از طرحهایی که به صحن بهارســتان آمده و در جلســه
علنی مورد بررسی و حتی تصویب قرار گرفته است؛ سیل بزرگی
از ابهامات و پرسشها درباره دالیل پرداختن به چنین موضوعاتی
در برهه کنونی و در حالی که مسوولیت بسیاری از آنها را قانون
اساســی به قوه مجریه واگذار کرده اســت ،دامن اذهان عمومی
را میگیرد بیآنکه پاســخی متناسب و مناسب با این پرسشها
از ســوی نمایندگان مجلس داده شود .از شائبه دخالت در کار و
مسوولیت دولت که بگذریم ،تحلیلگران طرحهای مورد بررسی و
مصوب مجلس را بیش از آنکه گره گشایی در امر معیشت مردم

بدانند ،گره افزایی در سیاست داخلی و خارجی ارزیابی میکنند.
اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری و پیش بینی بندها و
تبصرههایی عجیب در آن این شبهه را در افکار عمومی ایجاد می
کند که شاید برخی در مجلس به در پی تداوم رقابتهای سیاسی
پیش از انتخابات ،تالش میکنند تا به هر نحو ممکن شــرایط
حضور و رقابت را برای جریان فکری رقیب دشوارتر سازند تا آنها
عطای این حضور را به لقایش ببخشند .در حوزه سیاست خارجی
تصویب قوانینی که دولت را موظف به زیرپا گذاشــتن توافقنامه
برجام کرده ،با اخراج احتمالی بازرسان آژانس و خروج از پروتکل
الحاقی ،بار دیگر ایران را به زیر فصل هفت منشور سازمان ملل
برده ،اجماع جهانی علیه جمهوری اسالمی را بازگرداند ،در عمل
پروسه رفع تحریم ها را دشوار و غیرممکن خواهد ساخت.
در کنار قوانین تصویبی هم ،نوع نه چندان غریب سیاست ورزی
از ســوی برخی نمایندگان مجلس و به تقلید از رییس جمهوری
سابق و با نام سفرهای نظارتی صورت میگیرد .این درحالی است
که اگر چنین ســفرهایی در دولت پیشین به این دلیل انجام می
شــد که در هیات دولت از هر شهر نماینده ای وجود نداشت اما
وقتی از هر شهر نماینده ای را به قوه مقننه فرستاده میشود؛ آن
نماینده میتواند تصویری به مراتب شفافتر از چند ساعت حضور
نماینده مهمان ،از مشــکالت ارائه دهد .ضمن اینکه آشنایی با
مشکالت هر نقطه از ایران ،کار چندان دشواری به نظر نمیرسد
مهم برطرف ساختن آن مشکالت است که نیازمند همکاری گم
شده بین دولت و مجلس است اما این موضوع در هیچ سفر استانی
مورد توجه قرار نمیگیــرد و گویی نمایندگان در جزیره دیگری
از مسوولیت به ســر میبرند که تنها به سرکشی و حظ بردن از
استقبال مهربانانه مردم محدود میشود.
ســفرهای نظارتی و استانی نمایندگان مجلس اما وجوه دیگری
هــم دارد که از دید ناظران و تحلیلگران پنهان نمیماند .یکی از
این وجوه بوق و کرنایی اســت که در رسانههای مختلف از صدا
و سیما تا کانالهای خبری و فضای مجازی پیرامون این سفرها
ایجاد میشود .تبلیغات رسانهای گسترده ،عکاسان و فیلمبرداران
حرفهای که در برخی سفرهای استانی شماری از نمایندگان دیده
میشود و تصاویر ثبت شده از سوی آنها ،این گزاره را که هدف
از چنین اقداماتی تنها کمک به محرومیت زدایی است ،با ابهامات
جدی مواجه میکند به گونهای که حتی برخی شــائبه سیاسی و
انتخاباتی بودن آنها را داده و بر اساس همین شائبه به وجود آمده،

تحلیلهایی درباره اهداف و انگیزههای هریک از نمایندگان حاضر
در این سفرها منتشر میشود.
صداهای شنیده شده از صحن مجلس طرحهای تصویبی آنها
و دغدغههای عجیبی که پی میگیرند و ســفرهای موســوم به
نظارتی ،تا چه اندازه توانسته است به نیازهای معیشتی و اقتصادی
مردم پاســخ گوید؟ این پرسشی اســت که شاید پاسخ آن برای
بسیاری روشــن باشد اما نمایندگان مجلس میتوانند در ارزیابی
عملکرد خود ،آن را از مردم و افکار عمومی پرسیده و پاسخهای
آنها را در ادامه کار خود مورد توجه قرار دهند.
تقابل با دولت و اولویتهایی که بر زمین میماند
شرایط سخت کشــور در دوران تحریم و کرونا بر اساس قانون
باید بیش از هرکســی برای مســووالن قوای مقننه و مجریه،
شفاف و واضح باشد .بر اســاس همین باید ،فرض بر این است
که نمایندگان مجلس در جریان اوضاع خاص ایران طی ماههای
گذشته قرار دارند؛ با چنین فرضی نخستین اقدام آنها باید کاستن
از دشــواریها باشــد و برای تحقق این مهم باید از همیاری و
همکاری با دولت اســتقبال کنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاده
است تریبونهای پر از خشم و توییتهای پر از توهین و تهدید
بوده است .انواع ایرادات به بودجه ،اتهامات به برجام ،دخالتهای
گاه و بیگاه در مسوولیتهای دولت تنها چند مورد از نحوه تعامل
قوه مقننه با قوه مجریه اســت .رویکــردی که مهمترین و البته
تلخترین نتیجه آن زمین ماندن اولویتهای اساسی کشور است.
اولویتهایی چون تامین معیشــت مردم ،رفع تحریم ها ،نزدیک
شــدن به اقتصاد جهانی و مهم تر از همه تضمین اعتماد و امید
مردم به بهبود شرایط کشور.نمایندگان مجلس بیش از هر گروه
دیگری در کشور از تبعات ســردرگمی حوزه قانونگذاری اطالع
دارند اما برای رفع آن باید دســت یاری به دولت دهند .موفقیت
قوه مجریه در عبور از این برهه حساس نه به نام حسن روحانی و
دولت تدبیر و امید بلکه به نام نظام جمهوری اسالمی و همه مردم
ایران نوشته خواهد شد .نگاه کالن و درازمدت به مقوله منافع ملی
میتواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بالتکلیفی نجات دهد
و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این
مهمترین منفعت رسانی به کشور است .کارهایی که انجام برخی
از آنها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی اســت میتواند گره
گشای بسیاری از سختیهای کشور باشد و انصاف و عقل حکم
میکند که این گره گشایی از دولت انجام شود

قیمت مسکن
پس از  ۸ماه
به اپلیکیشنها
و وبسایتها
برگشت

در حالی که از اواخر اردیبهشــت ماه و به دستور دادستانی،
قیمت مســکن و خودرو از اپلیکیشن ها و سایت ها حذف
شــده بود ،از  ۱۸دی ماه قیمت خــودرو و از امروز قیمت
مسکن به این پلتفرم ها برگشته است.
به گــزارش خبرنگار مهر ،قیمت خریــد و فروش و اجاره
مســکن و همچنین قیمت خودرو که از اواخر اردیبهشت
ماه امســال ( ۲۴اردیبهشــت  )۹۹و به دستور دادستانی از
اپلیکیشــنها ،وب ســایتها و پلتفرمهای اینترنتی حذف
شــده بود ،از عصر امروز و پــس از حدود  ۸ماه ممنوعیت
انتشــار نرخ خرید و فروش و رهن و اجاره ،به وب سایتها
بازگشته است.
این در حالی اســت که قیمت خودرو نیز از  ۱۸دی ماه به
وب سایتهای خرید و فروش آنالین بازگشته بود.

دادســتانی در آن زمان ،جلوگیری از التهاب بازار مسکن و
همچنین قیمت گذاری صوری از ســوی برخی پلتفرمها را
عاملی برای صدور این دستور دانسته بود.
متوســط قیمت مسکن در زمان صدور دستور دادستانی در
تهران (اردیبهشــت  )۹۹متری  ۱۷میلیون تومان بر اساس
اعالم دفتــر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و
شهرسازی بود.
این در حالی اســت که متوسط قیمت مسکن در پایان آذر
ماه امسال بر اساس اعالم بانک مرکزی ،حدود  ۲۷میلیون
( ۲۶میلیون و  ۹۰۵هزار تومان) در هر متر مربع اســت که
نشان دهنده افزایش  ۳۷درصدی متوسط قیمت مسکن در
تهران در فاصله  ۸ماه ممنوعیت انتشار قیمت در سایتها
و اپلیکیشنهای موبایلی پر مخاطب بوده است.

خبر

قالیباف خواستار پیگیری اجرای قانون یارانه
معیشتی شد

رییس مجلس شــورای اسالمی در نامهای به معاون نظارت مجلس خواستار بررسی چگونگی
اجرای قانون یارانه  ۱۲۰هزار تومانی و ارائه گزارش آن شد.
به گزارش روز دوشنبه اداره کل اخبار و رسانههای گروهی مجلس شورای اسالمی« ،محمدباقر
قالیبــاف» در پی نظــارت میدانی از محله امام زاده یحیی(ع) تهــران و ادعای بیخبری برخی
محرومان این منطقه از یارانه  ۱۲۰هزار تومانی ،در نامهای خواستار بررسی چگونگی اجرای این
قانون و ارائه گزارش آن شد.
در نامه رییس مجلس شورای اسالمی خطاب به «پژمان پشمچی زاده» معاون نظارت مجلس
شورای اسالمی آمده اســت :پیرو نظارت میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون
حمایت معیشــتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومین مبنی بر عــدم دریافت یارانه مردمی،
ضروری است چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه  ۱۲۰هزار تومانی برای محرومین و  ۱۰۰هزار
تومانی برای اقشار کم درآمد پیگیری و گزارش آن به اینجانب ارائه شود.
قالیباف درحالی این نامه را به معاون نظارتی قوه مقننه نوشت که دو هفته پیش رییس مجلس
در راستای نظارت میدانی در منازل برخی اهالی محله امام زاده یحیی که از اقشار بدون درآمد و
آسیب پذیر هستند ،حاضر شد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت مردم قرار گرفت .در این
بازدید میدانی خانوادههایی که در این محله زندگی میکنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند ،ادعا کردند که فقط یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی را دریافت
میکنند و نه تنها یارانه  ۱۲۰هزار تومانی اخیر که مصوبه مجلس است را دریافت نمیکنند ،بلکه
حتی یارانه معیشتی که سال گذشته و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده های ایرانی
پرداخت شوند را نیز دریافت نمیکنند.
قالیباف در نامه خود همچنین از دیوان محاســبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته است
بررسی چگونگی پرداخت یارانه  ۱۲۰هزار تومانی به محرومان را در دستور کار قرار دهد.
مجلس شورای اسالمی در آبان ماه طرحی را به تصویب رساند که طی آن دولت موظف شد به
بیش از  ۶۰میلیون نفر بین  ۶۰تا  ۱۲۰هزار تومان یارانه پرداخت کند.

همتی:پیگیری حقوقی برای استفاده از منابع
مسدود شده در کره آغاز شده است

ل ایران در کره جنوبی چالش اصلی
رییس کل بانکمرکزی گفت :مسدود شدن پو 
اســت و در صورتی که این موضوع حل نشــود ،برای احقاق حقوق و استفاده از حق
طبیعی و منابع مان در کره ،پیگیریهای حقوقی را که آغاز شده ،ادامه خواهیم داد.
به گزارش روز دوشــنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی« ،عبدالناصر همتی» در
دیــدار چوی جونگ کان ،قائم مقام وزیر امــور خارجه کره جنوبی باوی ،ضمن ابراز
امیدواری نسبت به نتایج این مذاکرات گفت :بانکهای کره جنوبی سالهاست منابع
ایران را در این کشور متوقف کردهاند و موضوع را تعیین تکلیف نمیکنند و حتی به
سپرده ها نیز سود تعلق نگرفته است.
وی با بیان اینکه مســدود شدن پول ایران در کره جنوبی چالش اصلی با این کشور
به حســاب می آید ،گفت :جمهوری اسالمی در سایر کشورها نیز منابعی داشته و با
وجود تحریمهای آمریکا از آنها استفاده کرده و به آنها دسترسی داشته؛ اما کره جنوبی
با وجود اینکه که یکی از شرکای تجاری مهم و اصلی ایران بوده ،هنوز نتوانستیم به
منابع خود در این کشور دسترسی داشته باشیم.
همتی با اشــاره به سفر خود به سئول گفت :یک سال و نیم پیش با مقام های کره
جنوبی و از جمله معاون نخســت وزیر و وزیر اقتصــاد درباره این موضوع مذاکراتی
انجام شــد و آنها قول مســاعدت و همکاری دادند که عملیاتی نشــد ،ضمن اینکه
نامهنگاریهایی نیز با مقام های کرهای انجام شد که با وجود قول وقرارها ،نتیجهای
درپی نداشت و نتوانستیم از منابعمان حتی برای خرید کاال و دارو استفاده کنیم.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد :هفت میلیارد دالر حق طبیعی و مسلم ملت
ایران بیش از دو ســال است در بانک های کره جنوبی متوقف شده و امیدواریم این
مساله که مانعی بر سر روابط ایران وکره جنوبی است ،سریع تر برطرف شود و هدف
اصلی این مذاکرات نیز حل مشکل بانکی است.
وی پیراون عملکرد کره جنوبی در قبال منابع ایران در این کشور افزود :این رفتار کره
جنوبی خطای بزرگی است و این نکته که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث پول
ایران رامسدود کند ،غیرقابل قبول است.
همتی گفت :تأکید میکنم شــرکای تجاری باید در شرایط حساس و سخت درکنار
یکدیگر باشند ،در غیر اینصورت درشرایط عادی دادن اجازه برداشت از حسابها که
وجهه ای نیســت بر همین مبنا ،تهران انتظار دارد دولت سئول به صورت مستقل و
بدون در نظر گرفتن دســتورات دولت درحال اخراج آمریکا دراین باره تصمیمگیری
کند.
وی بــا بیان اینکه کره جنوبی نباید بــه آمریکایی ها اعتماد کند ،گفت :معتقدم کره
جنوبی نباید مبنای روابط قدیمی و صمیمی خود با ایران را براســاس روابط ســایر
کشورها و شخصی همچون ترامپ قرار دهد.
بــه گزارش ایرنا ،عبدالناصر همتی ،رییس کل بانک مرکزی در خرداد ماه با انتقاد از
کرهجنوبی به دلیل مانعتراشــی در دسترسی به منابع ارزی ،گفت :چنانچه بانکهای
کرهای به توافق های بینالمللی خود با ایران پایبند نباشــند ،ما این حق را داریم که
تحت قوانین بین المللی به اقدام های قانونی روی آوریم.پ

ترخیص روزانه  ۱۰۱هزارتن کاال
در دو ماه گذشته

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :بررســی ها نشــان می دهد از  ۱۱آبانماه بطور
میانگین در هر روز  ۱۰۱هزار تن کاالی اساسی و مواد اولیه مربوط به کارخانه ها از
گمرکات کشور ترخیص شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا« ،علیرضا رزم حسینی» در بیست و چهارمین آیین تقدیر
از صادرکنندگان برتر اظهار داشــت :بعد از اجرایی شدن دستورالعمل ترخیص کاال از
سوی ستاد اقتصادی دولت ،میانگین ترخیص از  ۱۹۵تن روزانه به  ۱۰۱هزار تن رسید
و ترخیص  ۳۸۰هزار تن در یک روز نیز تجربه شد که عمده آنها کاالهای ضروری و
مواد اولیه مورد نیاز کارخانه هاست.
وی پیرامون ثبت سفارش ها درســامانه جامع تجارت نیز خاطرنشان کرد :براساس
اطالعات موجود از  ۲۲آبان ماه  ۱۰میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر پرونده ثبت شــده که
از این میزان ســه میلیارد دالر از ثبت ســفارش ها نهایی شده و بتدریج با توجه به
مجوزهای  ۲۳گانه از نهادهای مختلف بقیه آنها نیز تایید خواهد شد.
وزیر صنعت اضافه کرد :تا پایان ســال افزایش صادرات غیرنفتی خواهیم داشــت و
کســری صادراتی که به دالیل مختلف تاکنون به وجود آمده ،تا پایان ســال جبران
خواهد شد.
رزم حسینی با اشاره به کوتاه بودن زمان حضورش در وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
تاکید کرد :امکان اصالحات ســاختاری و کوچک سازی وجود ندارد و مقاومت درون
سازمانی برای پویا سازی این سازمان پیرنیز بسیار است ،اما درهمین مدت با همراهی
بانک مرکزی برای رفع مشکالت ایفای تعهدات ارزی اقدام های مناسبی انجام شد
تا روند فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان اکنون اختیار عرضه ارز به سامانه نیما یا واردات
در مقابل صادرات را دارند ،افزود :برخی از بخشــنامه های مربوط به صادرات نیاز به
بازنگری دارند ،زیرا هیچ منع صادراتی درحال حاضر وجود ندارد ،اما برخی از بخشنامه
های قدیمی موانعی برای تجارت ایجاد می کنند.
رزم حسینی درزمینه وضعیت فوالد در بورس گفت :معتقد به قیمت گذاری دستوری
نیســتم ،بلکه باید همانند تمام جهان قیمتی به عنوان پایه تعیین شود و میدان را به
رقابت واگذار کرد.
به گفته وی ،مراســم روز ملی صادرات بهانه ای بــرای طرح فرصت ها و تهدیدها
فعاالن در این زمینه بود تا به آن رســیدگی شود.بیســت و چهارمین آیین تقدیر از
صادرکننــدگان برتر صبح امروز با حضور اســحاق جهانگیری معــاون اول رییس
جمهوری ،معاونان بخش های مختلف وزیر صنعت ،معدن و تجارت و اعضای اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

