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 4مرهم برای زخم های کهنه
«تولید وطنی»
شــوک ارزی و ماجراهای بعــد از آن تا مهرمــاه ،مجالی برای
تمرکز بر جهت گیری امســال اقتصاد ایران یعنی «حمایت از
کاالی ایرانی» باقی نگذاشــت .هر چند اگر واقع ًا به آن و شعار
سال های اخیر توجه می شد ،مواجهه ما با تحریم ها به شکل
دیگریبود.اینشدکهاالنماماندهایموتحریمهاولزومتوجه
بیشــتر به توانمندی های تولید داخلی .با ایــن تفاوت که این
دفعه شاید حمایت از کاالی ایرانی ،نه اختیاری ،بلکه تا حدی
ناشیازاضطرارهمباشد.اضطراریکهاگربانگاهکارشناسی
وهمتمضاعفهمراهشودمیتواندپایهایمهمبرایارتقای
تولیدملیباشد.
ّ
مســکن
اما واقع ًا کاالی ایرانی به چه حمایتی احتیاج دارد؟ به
هایتعرفهای؟بهوامهایتولیدوسرمایهدرگردش؟بهکارت
های اعتباری اجباری؟ به واردات دستگاه ها و ماشین آالت از
خارج؟ شاید همه این ها در جای خود و برای حیات بنگاه ها و
حفظ اشتغال ضروری باشد .اما به نظر می رسد گلوگاه ادامه
حیاتتولیدایرانی،جایدیگریاست.
ممکن است شــمار زیادی از برندهای خارجی در داخل تولید
شــوند .اما کدام یک از ما ،احســاس واقعی تولید ملی از آن ها
داریم؟ اگر تولید ملی هستند ،چرا االن و در شرایط تحریم ،به
محضپیدایشزمینهتهاترپولنفتصادراتیبهبرخیکشورها،
به سرعت به دنبال این هستیم که ما به ازای پول نفت را صرف
وارداتآنکاالهاکنیم؟
یا ممکن اســت برخی از محصوالت را داخلی بدانیم اما در چه
شرایطی؟ در شــرایطی که دیوارهای تعرفه ،آن قدر بلند است
کهتولیدکنندهداخلیهیچاحساسرقابتیبادیگرتولیدکننده
های مشابه در کشورهای دیگر ندارد؟ قطع ًا حمایت از کاالی
ایرانیاینمعناراهمنمیدهد.
«کاالیایرانی»یا«کارایرانی»همانطورکهازنامآنپیداست،
به هویت ایرانی نیاز دارد؛ این که اصالت ایرانی داشــته باشد و
همینطوردربازارهابااسمورسمایرانیشناختهشود.
بگذاریدمثالیبزنیم.اینروزهاکهموضوعاحیایکارتسوخت
مطرحشده،اگرچهدولتبرایتولیدیاوارداتاینکارتهادر
فشارمضاعفقرارگرفت،اماابتکاروزارتارتباطاتبرایتعریف
کیف پول کارت سوخت روی کارت های بانکی منجر به صرفه
جوییقابلتوجهیدرهزینهووقتمردمودولتشد.ایناقدام
شــیرینی حس هویت کار ایرانی را به همراه داشت .بنابراین با
تکیهبرتجربهمثبت«خواستنوتوانستن»دردوماجرایاخیر،
بهنظرمیرسدکهمیتواناقداماتیبزرگترانجامداد.
اول :ســرو ســامان دادن به وضعیت کاالهای قاچــاق .به رغم
پیشرفتهایقابلتوجهبرایمکانیزهکردنگمرکها،محدود
کردنوارداتازمناطقآزادواستفادهازسامانههایاطالعاتی،
کماکان برآورد قاچــاق کاال در کشــور حول و حــوش رقم 12
میلیارددالراعالممیشود.ایندرحالیاستکهبابهکارگیری
حلقه های مستقیم تر جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به بازار،
مانند کد رهگیری کاال یا پیاده ســازی واقعی مالیات بر ارزش
افزوده و صندوق هــای مکانیزه فروش ،تقریب ًا مــی توان تا حد
زیادی از کنترل و شناسایی کاالهای قاچاق در بازار اطمینان
حاصل کرد .در این زمینه ،الیحه صندوق مکانیزه فروش که از
اسفندسال 95بهمجلسارائهشده،کماکاندرانتظارطرحو
تصویبمجلساستومعلومنیستچهزمانیبهارستاننشینان
بهاینموضوعمهمتوجهخواهندکرد.همچنینناگفتهنماندکه
دستورالعملرصدکاالدرزنجیرهتجاریکشورنیزدرروزهای
اخیر توسط وزیر صنعت ابالغ شده است که باید منتظر ماند و
نتایجاینابالغرادید.
دوم :واقعی ســازی نرخ ارز بــرای حمایــت از تولیدکنندگان.
امسالپسازمدتها،بازارارزمجالیافتتاازقیدوبندکاهش
مصنوعی نرخ رها شــود .این روزها با برخی از تولیدکنندگان
وطنی که گفت وگو مــی کنیم ،از وضعیت افزایــش نرخ ارز که
سببکاهشوارداتدرصنفخود،بازشدنفضابرایتولیدات
با کیفیت وطنی و نیز رشــد صادرات شــده ،خرسند هستند.
اما صد حیف که این شــرایط در کنار فشــار نرخ ارز بر کاالهای
اساسیومعیشتمردمبهوجودآمدهاست.درهرحال،رویکرد
بانک مرکزی برای پایان دادن به معضل ارز چند نرخی که می
تواندقدرترقابتپذیریتولیداتداخلیرااحیاکند،ضروری
است.توجهبهایننکتهنیزضروریاستکهدرهمینچندماه
اخیر که شاهد رشد بی سابقه بورس کشور بوده ایم ،این رشد
عمدت ًا مبتنی بر رشــد شــاخص شــرکت های صادراتی در اثر
افزایشنرخارزبود.بنابراینهیچبعیدنیستباواقعیشدننرخ
ارز،توجهبنگاههابرایتامینمالیبهبورسبیشازپیشجلب
شــود و بانک ها به ماموریت اصلی خود در تامین مالی صنایع
کوچک،بازگردند.
سوم:تعریفواجرایموثرقانونحداکثراستفادهازتولیدداخل
توسط دولت .متاســفانه تاکنون آن طور که باید ،از بازار بزرگ
 80میلیونیداخلکشور،برایحمایتازتولیدداخلاستفاده
نشده است .با این حال ،از دولت که طبق برخی محاسبات در
 15درصد تولید ناخالص داخلی کشــور (بیــش از 300هزار
میلیارد تومان) نقش مستقیم دارد ،می توان انتظار داشت که
الاقلتقاضابرایکاالهایباکیفیتایرانیراایجادکند.دراین
زمینه ،قانون بیست و اندی ساله حمایت از تولید و کار داخلی
بهدالیلیکهعمدت ًانقصدرتعریفیااجرابوده،نتوانستهاست
به ارتباط ارگانیک و شفافی بین تولیدکنندگان محصوالت و
ارائهکنندگانخدماتایرانبادولتمنتهیشود.هرچنددیروز
کلیاتطرحاصالحقانونمربوط،بهتصویبمجلسرسید.اما
باتوجهبهکارنامهغیرقابلقبولقانونیقدیمی،بایدمنتظربود
ودیدکهدرنهایتچگونهمجلسریلارتباطبیندولتوتامین
کنندگان داخلی را ایجاد خواهد کرد و دولت چگونه روی این
ریلقدمخواهدگذاشت.
چهارم:مقدمداشتنارتقایفناوریبومیبرتولیدکاالیبومی.
اگرچهتلقیماازکاالیایرانی،کاالییاستکهدرداخلکشور
تولیدشدهباشد،امابایدتوجهداشتکهعقبهتولیداینکاالها
اگرمبتنیبردانشتئوریوعملیبومینباشد،تنهاپوستهای
ازتولیدملیخواهدبود.دراینباره،وزیروقتصنعت،چندماه
قبل (در زمانی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت بود) خبر
داد که برنامه ریزی شــده  11میلیارد دالر معــادل حدود 20
درصد واردات (طبق آمارهای سال  )96داخلی سازی شود.
با این حال ،هنوز خبر جدیدتری مبنی بر چگونگی اجرای این
برنامه منتشر نشده اســت .به خصوص این که به نظر می رسد
برایایجادجهشسریعتردرداخلیسازیبرخیمحصوالت،
نباید از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان ،توســعه بازارهای
جدیدترمانندفنبازارهاونیزتقویتساختاربازاراستارتآپها
(بهویژهدرحوزهمحصوالتسختافزاری)غفلتکرد.

روز جهانی معلوالن و قشری که الیق توجه بیشتر هستند

معلوالن پشت دیوار بی توجهی مسئوالن

جامعهمعلوالنچشمانتظارتوجهمجلسبرایلحاظردیفبودجهاجرایقانون 14سالهاست
میرجانیان-داستان محدودیت ها،مشکالت و بی توجهی به
معلوالن در کشــورمان به خوبی در روند تصویب و اجرای قانون
حمایتازآنها نمودیافتهاست.قانونیکهسال 83درمجلس
تصویب شد اما اجرایی نشــد تا این که ســال  97در نهایت پس
از بازنگــری ،تصویب و ابالغ شــد ولی هنــوز به مرحلــه اجرا در
نیامده است.ایندرحالیاستکه شهرسازینامناسب ،کمبود
امکانات و خدمات آموزشــی و درمانی  ،نبود مشاغل مناسب و
حذف از مراحل استخدامی سختیهای معلولیت را برای آنان
چندبرابر کرده است.امروز  12آذر روز جهانی معلوالن است .
26ســال از نام گذاری روزی به نام روز جهانی معلوالن از سوی
مجمععمومیسازمانمللمتحدمیگذرد.درکشورخودمان
هم14سالپیشدرمجلسشورایاسالمیالیحهجامعحمایت
ازحقوقمعلوالنبهتصویبرسید،امامتاسفانهاینقانو نطبق
آخرین ماده الحاقی کــه اجرای تمــام موارد تصویب شــده را به
داشتن اعتبارات کافی مشــروط کرده بود هرگز اجرایی نشد و
معلوالن کشــورمان به همان رسم گذشــته به فراموشی سپرده
شدند!ازسال 1390تقریباچهارسالیبههمینمنوالگذشت
تااینکهدراسفندسال 96بافشارسمنهاوخودمعلوالن،این
الیحهبهصحنعلنیرفتوبااکثریتآراینمایندگانبهتصویب
رسید .البته آن جا هم بخت با معلوالن عزیز همراه نبود و مصوبه
مجلس شورای اســامی که در اســفند 96تصویب شده بود در
اردیبهشت 97توســط رئیس جمهور ابالغ شــد و از بودجه97
نصیبی نبرد وصرفا افزایش چند درصدی در بودجه بهزیســتی
را طبق روال همیشگی شاهد بودیم.این مسئله وقتی بغرنج تر
می شود که براساس اخبار در الیحه بودجه سال 98نیز ردیفی
برایاجرای«قانونجامعحمایتازحقوقمعلوالن»لحاظنشده
است.هرچندهنوزمعلوالنچشمامیدشانبهنمایندگانمجلس
وکمیسیونتلفیقبرایجبراناینمسئلهاست.هرسالمجمع

عمومی سازمان ملل متحد شعاری را به مناسبت روز حمایت از
معلوالن انتخاب میکند تا مســئوالن و مردم از مشکالت آن ها
آگاهی بیشتری پیدا کنند ،اما مشکالت بی شمار معلوالن مثل
مشکالت در عبور و مرور ،کسب و کار و حتی بی توجهی یا توجه
بیش از حد برخی از شــهروندان این موضوع را نشــان می دهد
که رسیدگی به امور معلوالن فقط محدود به مناسبتها شده و
ارادهای جدی برای برطرف کردن نیازهای این افراد در جامعه
وجودندارد.همچنانکهعملکردمسئوالنبرایمعلوالنگرامی
صرفا محدود به شعارها و برگزاری مراســم تبلیغاتی در این روز
می شود که در این صورت هیچ وقت گرهی از کار توان یابان باز
نخواهد شد .به گزارش خبرگزاری خانه ملت طبق گفته رسول
خضری ،عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن درمجلس،
مادرکشورمانحدودیکمیلیونو 300هزارمعلولداریمکهاز
اینتعدادحدود 450هزارنفرمعلوالنجسمیحرکتیهستند.
با توجه به این که معلوالن همیشــه به خدمات توان بخشی نیاز
دارند و هزینه باال و کمبود تجهیزات توان بخشی همواره یکی از
مشکالت اصلی این افراد است برنامه های حمایتی از این قشر
آسیب پذیر جامعه نباید فقط به همین روزها ختم شود .هرچند
به رغم این مشکالت بسیاری از معلوالن در رویارویی با کاستی
ها گاه جلوه هایی از اراده و ســخت کوشــی را بروز می دهند که
بسیارتاثیرگذاراست.بدیهیاستاینقشرکهبخشیازجامعه
را تشــکیل می دهند به رغم معلولیت هایی کــه دارند از توانایی
های ویژه ای نیز برخوردارند که درصــورت حمایت و توجه می
توانندحتیدرروندتوسعهوپیشرفتجامعهنقشداشتهباشند.
.نمونهایازاینارادهوتواناییرا میتوانیددرگفتوگویامروز
روزنامهخراسانرضوی یادربادوتوانیاب هنرمندکهاینروزها
آثارشان در نمایشگاهی در مشهد پیش چشم بازدید کنندگان
استبخوانید.

آتش بس  3ماهه چین و آمریکا در جنگ تجاری

نگرانی های توافق  2ابرقدرت اقتصادی برای ایران
روسای جمهور آمریکا و چین در حالی در جریان اجالس گروه
 20در آرژانتیــن توافــق کردند تــا جنگ تجاری بین دو کشــور
را به مدت ســه ماه تعلیــق کنند که طبــق اعالم برخــی فعاالن
رسانهای،اینتوافق،شاملافزایشوارداتنفتآمریکاازسوی
چیننیزمیشود.موضوعیکهتهدیدیبرایروابطنفتیایران
وچینبهشمارمیآید.پسازگذشتبیشازسهماهازباالگرفتن
جنگ تجاری بین چین و آمریکا ،دو کشور سرانجام برای توقف
موقت این تنش ها به توافق رسیدند .این توافق ،در جریان شام
کاری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «شی جینپینگ»
رئیس جمهور چین و در جریان اجالس گــروه  20در آرژانتین
به دســت آمد .به گزارش دویچه وله به نقل از کاخ سفید ،در این
نشست،ترامپتوافقکردازماهژانویهسال ۲۰۱۹بهمدتسه
ماه ،افزایش ۲۵درصدی تعرفهها بر ۲۰۰میلیارد دالر کاالی
وارداتی از چیــن را اعمال نکند .در مقابــل رئیسجمهور چین

نیز با توقف وضع تعرفههای جدید ،همچنین بــا واردات مقدار
نامشــخص اما «قابلتوجهــی» از تولیدات آمریکایــی در زمینه
کشاورزی ،انرژی ،صنعت و دیگر شــاخهها موافقت کرد .بنا بر
اینگزارش،چنانچهگفتوگوهامیانچینوآمریکادرمهلت
 ۹۰روزهبهنتیجهنرسد،هردوطرفتوافقکردهاندکهافزایش
 10درصدیتعرفههابه ۲۵درصدبرسد.



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• بیمه های تکمیلی معتبر این طوری هستند که دیر
پرداخت می کنند ولی به تازگی بیمه های تکمیلی
دیگری در حال شکل گیری هستند که کارشان کامال
کالهبرداری است و هیچ سازمانی جلوی چنین بیمه
هایی را نمی گیرد .مثال بنده از دوجــا بیمه دندان
پزشکی تکمیلی گرفتم .هر دو جا تخفیف 30و 50
درصدی برای تعرفه پزشکی داشتند .ولی وقتی به
پزشک مراجعه می کنیم می گوید باید  100درصد را
پرداخت کنی! خواهشمندم پیگیری کنید .چرا هیچ
جا پاسخ گوی این موضوع نیست؟
•• من همان کسی هستم که درباره غیراصولی بودن
دوربرگردان ها و سرعت گیرها در گلستان و مازندران
پیام دادم .دست مسئوالن درد نکند100متر جلوتر از
دوربرگردان محل تصادف مدیر تأمین اجتماعی یک
سرعت گیر بزرگ ایجاد کرده اند! آقایان! آن بزرگراه
ها زیرگذر یا روگذر نیاز دارد نه سرعت گیر!
•• من یک کارگر  45ساله آرماتور بند هستم .باتوجه
به این که ساخت وساز در شهر ما کم شده و کارگر نیاز
ندارند از لحاظ اقتصادی تحت فشارم و سه دختر دارم
که یکی از آن ها ازدواج کرده و در عقد است وباتوجه به
گرانی ها توان خرید جهیزیه را ندارم .از مسئوالن عزیز
خواهشمندم فکری به حال کارگرهای ساختمانی
بکنندنهسبدکاالدارند ونهسهامعدالت!اینکارگرها
هم از همین مملکت هستند .دیگر نمی توانند هزینه
زندگی را تامین کنند وشرمنده زن وبچه هایشان
شده اند.
•• خوب شد تجارت کاال به کاال با کره! عالیه حاال نفت
بده گوشی بخر!
•• من خــودم کاسبم .بــرای خرید با مشکل کمبود
اجناس مواجه ام اگه بخوام راحــت خرید کنم باید
دوبرابر قیمت معمول پول بدم .جنس ارزون هست
ولی کمه و به سختی پیدا می شه .افراد سودجو دارند
از این وضعیت سوء استفاده می کنند هیچ کسی هم
بهفکر نیست.
•• دادستان محترم شما که چهار سال پیش جلوی
پدیده را گرفتید حداقل االن که پدیده دوباره شروع به
کار کرده پول تعهدنامه داران را بازگردانید.
•• هایپرمارکت ها درایــن سه چهارماه اخیر خوب
خودشان را با گرانی ها همسو کردند و تمام اجناس
خرید قبلی در انبار خود را با اجناس جدید قالب مردم
کردند!حقیقتابهاینمیگویندقانونجنگلیاقتصاد!
•• به فکر ما بازنشستگان باشید از این سبد کاال و  ...هم
خبری نیست حداقل حقوق را افزایش بدهید.
•• به نظر من کسی که به هویت ملی و ایرانی بودن

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خودش نمی تونه افتخار کنه و مدینه فاضله اش کانادا
و امثال آن است اصال شایسته این نیست که مردم اونو
دوست داشته باشند  .امثال این به اصطالح سلبریتی
ها شیفته تمدن غربی ها هستند و متاسفانه فرزندان
بعضی از مسئوالن هم همین تفکرات را دارنــد!
اگه ایــران را دوست می داشتند امــروز ما این همه
مشکالت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نداشتیم.
به نظر من هویت واقعی ایرانی را در آن هایی باید
دید که حماسه های مقاومت اندیمشک و خرمشهر
و آبادان را آفریدند.
•• پــدری بازنشسته هستم .بــرای وام ازدواج پسرم
ازخرداد ماه اقدام کردم برای  45میلیون تومان چهار
ضامنوبانکملیسهضامنمیخواهد.شمابگوآقای
رئیس جمهور من بازنشسته از کجا ضامن بیاورم؟!
•• یک هفته انتقال کــارت به کــارت به بانک تجارت
انجام نمی شد االن آمدم امتحان کنم که آیا درست
شده یانه13هزار تومان از ملی به تجارت منتقل کردم
500تــومــان از پولم کم شد .مثل این که نرخ های
انتقال پول هم بی سروصدا افزایش پیدا کرده.آیا
کسی هست جواب بدهد؟
•• فرض کنیم که اصال کوروشی در کار نبوده .آقای
مسئول! شما کاری کن تا بعد دوهزارسال اسمت سر
کتاب ها باشد.
•• آقای روحانی یک فکری به حال مستاجران بکن.با
حقوق کارگری وسه فرزند محصل وسبد کاالیی که از
ما گریزان است!
•• مگرتعزیراتیهاتلویزیوننگاهنمیکنندواینگرانی
ها را نمی بینند؟ مگر پتروشیمی تولیدش داخلی
نیست؟ چرا مواد اولیه را گران کردند؟ شما قیمت
پتروشیمی را بیاورید پایین خیلی از صنایع وابسته
قیمت هایشان پایین می آید.
•• قیمت موادغذایی و مواد لبنی به دالر و تحریم چه
ربطی داردکه هر روز گران و گران تر می شود؟ افرادی
هستند که به خاطر گرانی مواد غذایی و پروتئینی با
همین مواد لبنی شکم خانواده شان را سیر می کنند.
این هم که گران شده دیگر باید چه کار کنند؟ آقایان
مسئول!نظارتجدیکنید.بهخداقسممردمندارند.
•• دوهزارسال پیش ،روم شرقی یا باید برای مردمش
کار ایجاد می کرد یاحقوق بیکار ماندن مردم را به اون
ها تقدیم می کرد؛ این قدر به فکر مردم بودند .این
وظیفه دولت هاست که کار ایجاد کنند.
•• جناب سردار نقدی! بحث موجودیت کوروش را به
متخصصاندینیواگذار کنیدو تاییدو نفی آنتوسط
اف ــرادیمثلشماکهنگاه سیاسی داریــد مطمئنا

نمابر05137009129 :

بازخوردمنفی دارد.
•• باورکنیداقتصادپویابشهصفحهحوادثیکچهارم
می شه.
•• وقتی می بینم مسی هر روز رکورد تازه ای رو زده
یاد خودم می افتم که مدام رکورد بی پولی ،قرض ،وام
معوق و قبض های پرداخت نشده را می زنم! رکورد،
رکورده .فرقی نداره!
•• این قدر درباره توطئه های سعودی علیه ایران می
گوییم ولی بازهم بعضی از کارخانه هایی را که وابسته
به سعودی ها هستند تحریم نمی کنیم .مثل یک
کارخانه روغن خوراکی که گفته می شود به آل سعود
ارتباط دارد.
•• روزنامه خراسان!تو که این قدر در قسمت حرف
مردم گله و شکایت و مشکل چاپ می کنی بگو ببینم
بعد وقت می کنی سراغشون رو بگیری و ببینی با این
کار مشکلی حل شد یا نه؟
•• بــاالخــره آیــاســبــدکــاالی200هــزارتــومــانــی را به
مستمری بگیران تامین اجتماعی می دهند؟
•• روزنامه خراسان به خاطر احقاق حق سهامداران
سیمان غرب آسیا گزارشی تهیه کند .پول سهامداران
کجا هزینه شد؟!
•• کسی که پایتخت را طی  10سا ل این طور آباد کرد
کشور را هم می تواند از این وضع نجات دهد؟!
•• مگر خانواده تعزیراتی ها خرید نمی کنند که به
سرپرست شون بگن چرا قیمت ها باال میره با این که
ارز اومده پایین؟ کم فروشی ها و تولیدات داخلی که
ربطی به تحریم نداره؛ مثال قیمت گوشت به چه دلیل
باال رفته؟ این که دیگه تولید داخلیه و اصال به دالر
ربطی نداره!
•• تعجب می کنم در عصر فناوری اطالعات که مردم
بیش از هر زمان دیگری با دانش و فناوری آمیخته شده
اند،صفحهدانشوفناوریچراازبینصفحاتروزنامه
خراسان حذف شده؟ لطفا دلیل بیاورید.
•• درود بر خراسان عزیز که همواره حامی حق مردم
است .از زمانی که برای اولین بار عنوان ودیعه از قبض
های تلفن حذف شد معلوم بود که حق کشی درکار
است.
•• من قبض برق ماه قبلم  ۸۳۲هزارتومان بوده وگاز
هم  ۱۳۶هزار تومان که تازه پرداختم هنوز بار مالی
قبضهایقبلرویدوشمسنگینیمیکنهکهاومدند
برای۹۷تومانگازخونهامروقطعکنند.آخهیهحقوق
بگیر از کجا بیاره؟!
•• لطفاپیگیریکنیدچراسودسهامعدالترابرایهمه
کمیته ای ها نریخته اند؟!

گزارشی از غیر استاندارد بودن استخرهای کشاورزی که همچنان قربانی می گیرد

میانبردیراکهقادربهرسیدنبهاسرائیلواروپاهستند،آزمایش
کردهاست ».همسوباآمریکاجرمیهانتوزیرامورخارجهانگلیس
همایرانرامحکومکرد!ویباانتشارپیامیدرصفحهتوئیترخود
نوشت«:منبهشدتازآزمایشموشکبالستیکمیانبردتوسط
ایراننگرانشدهام.ایناقدامیتحریکبرانگیزوتهدیدآمیزبوده
ودرتضادباقطعنامه ۲۲۳۱شورایامنیتسازمانمللاست».

هرازچندگاهیخبرغرقشدنافرادی کهبرای شنابه استخرهایذخیرهآبکشاورزی
رفته اند ،رســانه ای می شــود .آخرین خبر نیز مربوط به غرق شــدن ســه نفــر در یکی از
استخرهایکشاورزیشهرستانچنارانبودکهبابازخوردهایزیادیدرفضایمجازی
همراهبود.استخرهایکشاورزیهرچندبرایذخیرهسازیآبساختهمیشوند،امادر
برخیمواقعحادثهمیآفرینندوجانبرخیافرادراکهبرایشناوماهیگیریبهآنجامی
روند،میگیرند .دراینحوادث،بیشترکسانیکهجانخودرادراستخرهایکشاورزی
ازدستمیدهند،کودکانونوجوانانهستندکهیا بهخاطر شنایابهدالیلمختلفدراین
نوعاستخرهاغرقمیشوند.امانکتهقابلتاملاینجاستکهبیشترایناستخرها ایمن
سازینشدهاندوباعثبروزحادثهمیشوند.
به تازگی برخی افراد در استخرهای کشــاورزی برای جلوگیری از هدر رفت آب از مواد
نانویی به نام "ژئو ممبران " استفاده می کنند که اگر فردی در این استخرها بیفتد ،هیچ
راهی جز تن دادن به مرگ ندارد  .زیرا هرقدر هم شــناگر خوبی باشــد ،تنها راه موجود
برایخروجازایناستخرایناستکهیک نفرازبیروناستخرطناببیندازدوفردرابیرون
بکشد.نکتهتاسفباراینجاستکهحتییکطنابهمبرایخارجشدنافرادیکهدر
اینمخمصهگرفتارمیشوندتعبیهنمیشود.عالوهبرانسانها،حیواناتزیادیکهبرای
خوردنآبکنارایناستخرهامی روندهمغرقمیشوند.
یکی از شــهروندان گالیه هایی را درباره نبود نظارت بر اســتاندارد ســازی استخرهای
کشــاورزی مطرح می کنــد و می گویــد " :نمی دانم کدام ســازمان مســئول رســیدگی
به اســتاندارد ســازی این اســتخرهای کشــاورزی اســت  .زیرا اطراف این اســتخرها نه
حصار کشیمیشودو نه شرایطیدرآنهافراهممیشودتااگرفردیدراستخریسقوط
کرد،بتواندخودشراازاینمحیطبیرونبکشد".
یکی از ســازمان هایی که به موضوع استانداردسازی و ساخت اســتخرهای ذخیره آب
کشاورزی نظارتمیکند،سازمانجهادکشاورزیاست.
برای پیگیری در خصوص چگونگی صدور مجوز ســاخت این اســتخرها با ســید مهدی
فاطمی  ،سرپرست مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

▪فیتزپاتریک :اگر ایران قطعنامه را نقض کرده ،آمریکا هم
چنینکردهاست

ستاری درمراسم امضای تفاهمنامه با سازمان بسیج اعالم کرد :

پیام منفی توافق چین و آمریکا برای اقتصاد ایران
تشدید فضای تجاری آمریکا و چین ،از ُبعد استراتژیک ،این نوید را می داد که منجر به اقبال چین به دیگر بازارهای نوظهور
(از جمله ایران) برای صادرات محصوالتش شود .موضوعی که همزمان با واردات حدود  700هزار بشکه ای نفت ایران از
سوی این کشور نیز تقویت می شــد .با این حال ،هم اینک برخی نگرانی ها از این توافق در خصوص تجارت خارجی چین و
ایران وجود دارد .آن هم در شرایطی که ایران از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اســت .نگرانی ها غیر از بازار وارداتی
ایران برای چینی ها ،معطوف به واردات نفت چین از ایران نیز است .آن طور که صادق الحسینی فعال رسانه ای و کارشناس
اقتصادی گفته است :ظاهر ًا چین حتی قرار اســت واردات نفت از آمریکا را نیز افزایش دهد .وی در یادداشتی نوشت« :دو
ماه پیش نوشتم و تکرار کردم که ممکن است در تعامل چین با آمریکا ،ایران قربانی شود .حاال خبر می آید که چین قول داده
واردات نفتش از آمریکا را افزایش دهد .آیا نفت آمریکایی در شش ماه آینده جایگزین نفت ایرانی میشود؟ این بدترین اتفاق
ممکن برای ماست که با دست خودمان چین را از دست دادیم و حاال هم به راحتی ما را معامله میکنند .متاسفانه چیزی به
نام استراتژی در برخورد با چین و کال شرق نداریم».

باطرحادعایموشکیجدیدآمریکاییهاعلیهایرانرقمخورد

استناد ناقض برجام به قطعنامه برجام!

ایندرحالیاستکهمارکفیتزپاتریک،مدیراجراییاندیشکده
بین المللی مطالعات راهبردی معتقد اســت ،آزمایش موشــکی
ایران ارتباطی با قطعنامه  2231ندارد .وی در توئیتی نوشــت:
آزمایشموشکیایراننقضقطعنامه۲۲۳۱شورایامنیتنیست
چراکهاینقطعنامهتنهاازایرانمیخواهداینگونهآزمایشهارا
انجامندهد.اینچهرهمطرحتصریحکرد«:اینقطعنامههمچنین
ازهمهکشورهایعضومیخواهدازاقداماتیکهاجرایتعهدات
برجامراتضعیفمیکند،خودداریکنند.اگرایراناینقطعنامه
رانقضکردهاست،آمریکانیزچنینکردهاست».
در همین حال سردار شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح
گفت:تستموشکهاوتواندفاعیجمهوریاسالمیبرایدفاع
ودرراستایبازدارندگیکشورماستواینکارادامهپیداخواهد
کرد وماهمآزمایشوهمتوسعهموشکیراادامهخواهیمداد.

یک فوریت طرح حمایت از پیام رسانهای داخلی رد شد
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی ،یــک فوریــت طرحی
بــرای حمایــت از پیــام رســانهای داخلــی را رد کردنــد .بــه
گزارش خبرنگار مهر ،در جلســه علنی دیروز مجلس شــورای
اســامی ،یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به بند  ۳ماده ۶۷
قانون برنامه ششــم توســعه درباره حمایت از پیام رسانهای
داخلی در دســتور کار قرار گرفت که با  ۱۰۴رأی موافق۶۵ ،
رأی مخالــف و  ۹رأی ممتنع از مجمــوع  ۲۲۲نماینده حاضر
در جلسه علنی رد شد .گفتنی اســت غالمرضا کاتب در زمان
بررســی این طرح با اســتناد بر اصل  ۱۱۰قانون اساســی در
اخطاریگفت:مطابقباآییننامهداخلیمجلس،هیئترئیسه

حرفمردم

مرگ در «ژئوممبران»

فراخبر

مقاماتآمریکاییکهکشورشانازبرجاموقطعنامه 2231خارج
شدهوبهدیگرکشورهادربارهاجرایآنهشدارمیدهند،باطرح
ادعایآزمایشموشکیایران،اینمسئلهرانقضقطعنامه2231
سازمانمللدانستند.ایناتفاقدرستدرزمانیافتادهاستکه
بعض ًاخبرهایجدیدیازاحتمالایجادسازوکاربرجامیاروپابه
گوش می رسد اما آمریکا برای مقابله با تالش های برجامی ایران
واروپاابتداادعاکردتهرانبهیمنتسلیحاتمیفرستدوحاالمی
گویدتستموشکیجدیدیتوسطایرانانجاممیشودکهخالف
قطعنامه 2231است!پسازآنکهپمپئووزیرخارجهآمریکااین
ادعارامطرحکرد،اکنونجیمزمتیس،وزیردفاعآمریکاهمباتکرار
اینادعامدعیاست«:دولتایرانبهفکرمنافعمردمخودنیست،
آنها کارهای مداومی را انجام می دهند که به بدتر شدن شرایط
مردمخودمنجرمیشود».بهگزارشایسنا،ویدرعینحالاذعان
کرده که «بهترین تالشمان برای منصرف کردن ایران از حمایت
ازتروریسمهمانندتالشهایسازمانمللبرایممانعتازپرتاب
موشکتوسطایران،ناکامماندهاست».اشارهاینمقامآمریکایی
بهفضاسازیهایگستردهایاستکهکشورشدرشورایامنیت
علیهایرانانجامداد،امابهانزوایبیشترخودشانانجامید .ادعای
پمپئوراجانبولتونمشاورامنیتملیآمریکاوسخنرانهمیشگی
کنگره های منافقین هم تأیید کرده اســت .او در پیامی توئیتری
آزمایش موشــکی ایران را رفتاری تحریکآمیز و غیر قابل تحمل
خوانده و نوشته اســت« :ایران به تازگی موشــکهای بالستیک

خانه ملت  -عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حذف داروهای شیمی درمانی از دفترچه بیمه گفت :داروهای شیمی درمانی خارجی کیفیت باالتری نسبت به
داروهای شیمیایی ایرانی دارند بنابراین پرواضح است که نباید داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه حذف شوند زیرا سالمت بیماران از هر مسئلهای واجب
تر است .به شدت با حذف داروهای شیمی درمانی خارجی از دفترچه بیمه مخالف هستم زیرا باید پزشک تصمیم بگیرد کدام دارو برای سالمت بیمار مناسب تر است.

و رئیس مجلس نباید طــرح هایی را که مغایر با سیاســت های
ابالغیهستند،اعالموصولکنندیادردستورکارمجلسقرار
دهند و بر این اساس این طرح که مغایر با سیاست های ابالغی
است باید از دستور کار خارج شود .همچنین احد آزادیخواه به
عنوان موافق این طرح گفت :بیــش از  ۱۰۰نفر از نمایندگان
درخواست بررسی این طرح را به صورت دوفوریتی دارند ،چرا
که یکی از خألهای جدی ما تعیین تکلیف پیام رسان هاست.
وی افزود :بیش از  ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشورمان از پیام
رسان های وارداتی استفاده می کنند و بر این اساس باید پیام
رسان های داخلی کشور تقویت شوند.

تماسمیگیریم.
"فاطمی" در ابتدا ضمــن ارائه توضیحاتی در زمینه اســتخرهای ذخیره آب کشــاورزی
و نظارت های ســازمان کشــاورزی بر روند ایجاد این اســتخرها و همچنین ایمن سازی
آن ها توســط مالکان اســتخر ها  ،مــی گوید :از گذشــته هــای دور تا امروز اســتخرهای
ذخیره آب کشــاورزی در نقاط مختلف اســتان ســاخته شــده و همواره در برخی ســال
ها شــاهد حوادثــی از قبیل غــرق شــدن افــراد در این اســتخر هــا بــوده ایم  .ولــی این
مســئله به آن معنا نیســت که ما نظارتی بر این حوزه نداشــته ایم  .بلکه اتفاقــا به منظور
حفظ جان انســان هــا و همچنیــن توجــه ویژه بــه محیط زیســت و بــرای جلوگیــری از
غرق شــدن برخی حیوانــات که برای نوشــیدن آب به ســمت این اســتخرها مــی آیند ،
یک طــرح حفاظتــی را ارائــه داده ایــم .وی با اشــاره به فنس کشــی و نصــب تابلوهای
هشداردهندهدراطرافاستخرهایکشاورزیمیگوید :طبقطرح حفاظتی درساخت
هراستخر ،فنسکشی،نصبتابلوهایهشداردهندهدرهرچهارسمت،ایجادجانپناه
درکنارهونصبنردبانهایشناوردایمدراستخربخشیاز اقداماتقابلتوجهاست .
▪استخرهایبدونحفاظموردتاییدنیستند

فاطمیدرادامهسخنانخوددربارهنظارتبراحداثایننوعاستخرها،میافزاید :هیچ
استخرذخیرهآبکشاورزی،بدونساختتجهیزاتحفاظتیتاییدیهنهاییدریافتنمی
کند.همچنینبانکهانیزبهدلیلحساسیتموضوعبرایپرداختتسهیالتدقتزیادی
دارند .بنابراینبرایپرداختتسهیالتبهصورتکامل،نصبتجهیزاتحفاظتییکیاز
مهمترینمالکهاستواگراینامکاناتحفاظتیدرنظرگرفتهنشود،بانکهاازپرداخت
اقساطنهاییبهاینافرادخودداریمیکنند.
سیدمهدیفاطمیتصریحمیکند:ماقطعااعالممیکنیمتازمانیکهاستانداردسازی
الزمدراینزمینهانجامنشودبههیچعنواناجازهآبگیریایناستخرها صادرنمیشود .
مابراینظارتدقیقتربراینکار،ناظرانمقیمیدرشهرستانهایسرتاسراستانداریم
کهدایمدرحالتهیهگزارشازوضعیتساختایناستخرهاهستند.

ایران  ،صاحب بزرگ ترین اکوسیستم استارت آپی منطقه

زهــرا حاجیــان  -معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهور با بیان این که بزرگ ترین اکوسیستم
اســتارت آپــی را در منطقــه داریــم ،افــزود :همین
اکوسیســتم میتواند نقــش پررنگی در گســترش
نفوذ اقتصادی و فرهنگی ایران در منطقه ایفا کند.
دکتر ســورنا ســتاری در مراســم انعقاد تفاهمنامه
مشترک «ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
معاونــت علمــی» بــا «ســازمان بســیج اســاتید
کشور»که صبح روز گذشته در محل معاونت علمی
ریاستجمهوریبرگزارشد،بااشارهبهرشدوتوسعه
استارت آپ ها در کشور طی چند سال اخیر گفت :
اکنون ایران بزرگ ترین اکوسیستم استارت آپی را
در منطقه دارد و همین اکوسیســتم میتواند نقش
پررنگی در گسترش نفوذ اقتصادی و فرهنگی ایران
در منطقه ایفا کند.
معــاون علمی و فنــاوری رئیسجمهور ،با اشــاره به
پیشــرفتهای کشــور در حوزههای مختلــف نانو،
زیســتفناوری ،ســلولهای بنیــادی و حوزههــای
جدیــدی همچــون هوافضــا و ماشینســازی
خاطرنشــان کرد :ورود خــط تولید از خارج کشــور
کار یک سیستم دانشپایه نیست ،بنابراین باید در
این زمینه خودساخته و متکی بر خود باشیم ،بهطور
مثالدرصنعتماشینسازینیازمندتولیدخودمان
هســتیم و نباید تنها متکی بر ورود خطــوط تولید از
خارج کشور باشیم.

وی همچنین با اشاره به اهداف تفاهمنامه مشترک
«ستاد فرهنگســازی اقتصاد دانشبنیان معاونت
علمی» با «ســازمان بســیج اســاتید کشــور» گفت :
ایجاد بستر مناسب بهمنظور بهرهمندی از ایدههای
نوینوفعالیتجوانانفعالوهمچنینتزریقآنانبه
اقتصادهدفیاستکهاینمعاونتباهمکاریبسیج
اساتید کشور به دنبال آن است.
ســید مجتبــی زارعــی ،رئیــس ســازمان بســیج
اســاتید کشــور نیــز در این مراســم بابیــان این که
انقــاب را نمیتوان بــا نفت گســترش داد ،خاطر
نشــان کرد :ایــران بعــد از گذشــت چهــل ســال
از پیــروزی انقــاب اســامی و ورود بــه پنجمیــن
دهــه ،تمرکــز بــر پایــه نفــت محــور را رد میکند.
وی با اشــاره به این که آمریــکا با جغرافیــای ایران
مشــکل دارد ،گفــت :آمریــکا بارهــا اعــام کــرده
اســت که بــا مــردم ایــران مشــکلی نــدارد و بحث
بیــن دولــت و حکومــت اســت ،ولی مــا واقفیــم با
توجه بــه این که ایــران تقاطع بین ســه قاره اســت
و از طرفــی  50درصــد نفت جهــان از ایــن منطقه
صادر میشــود ،چشــم به جغرافیای ایــران دارد.
وی تصریح کرد :ما با امضای این تفاهم نامه در نظر
داریم با ایجاد بسترهای الزم  ،دست آن ها را از روی
منابع کشور کوتاه کنیم و انقالب اسالمی ایران را
از اقتصاد متکی بر پایه نفتمحور به سمت اقتصاد
دانشمحور سوق دهیم.

الیروبی فاضالبهای معابر
اهواز توسط طالب و روحانیون
زمانی که کارگران شهرداری در مکانی دیگر مشغول به کار
بودند ،روحانیون برای تســریع در رفع آبگرفتگی معابر،
دست به کار شدند و فاضالب های معابر مناطق حاشیهای
اهواز را الیروبی کردند.
به گزارش «حوزه» در اهواز ،خیلی از مردم به ویژه جوانان
همراه روحانیون شدند و به آن ها کمک می کردند و خیلی
های دیگر نیز فقط نظاره گر بودند و با موبایلهایشان فیلم
برداری مــی کردند.البته قطعا این ســؤال بــرای بعضی از
مردم پیش مــی آمد که چــرا آن ها؟ مگــر ایــن کار ،وظیفه
کارگران شهرداری نیســت؟! حتی شاید برای جلب توجه
ایــن کار را انجــام می دهنــد!؟ اما آنــان نمی دانســتند که
شــهرداری به دلیــل حجم و وســعت منطقه با کمبــود نیرو
مواجه شده و اگر فقط به کارگران خود اکتفا می کرد ،شاید
کار الیروبی چندین روز به طول می انجامید.
به هر حال ،هــر طوری که بود ،طــاب و روحانیون قرارگاه
جهادی مدرســه علمیــه ولی عصر(عــج) و امــام خامنه ای
اهواز ،با تالش  ،فاضالبها را الیروبی کردند و تا حد ممکن،
وضعیت بهداشتی مردم را سر و سامان بخشیدند.
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