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اقتصادجامعه

اخبار

مجلس مصمم به توقف اجرای پروتکل الحاقی است

سهشنبه 5اسفند  - 1399شماره1009

رییس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس شورای اسالمی ،مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی ،دسترسیها و اجرای همه موضوعات قانونی است ،لذا هرگونه دسترسی بیش
از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است.به گزارش اقتصادسرآمد  ،محمدباقر قالیباف در نشست علنی-پس از ارسال گزارش مجلس درباره
تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی ،گفت :مجلس شورای اسالمی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای
قوانین را برعهده دارد.رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :مطابق قانون بخش هایی از تعهدات پیش بینی شده در زمان خودش اجرایی شده و از فردا نیز باید قانون مرتبط با
پروتکل الحاقی اجرا شود.وی تصریح کرد :مجلس شورای اسالمی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی ،دسترسیها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش
از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است .رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و
انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی بر مسائل یاد شده و ارائه گزارش در این راستا هستند.

یادداشت
فلسفهفقرمیلیونی
ادامه از صفحه اول
درآمد سرانه کشور نیز از ســال  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸با شیب
تندی مواجه بوده و کاهشی  ۳۴درصدی را تجربه کرده
اســت .این گزارش همچنین تصریح کرده اســت که
درصورت تحقق رشد اقتصادی  ۸درصدی از سال  ۹۹به
بعد حداقل  ۶سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد
سرانه سال  ۱۳۹۰بازگردیم.
با توجه به ســهم باالتر خوراکــی ها در ســبد هزینه
خانوارهــای فقیرتر ،نــرخ تورم باالتــر خوراکی ها و
آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدترشدن وضعیت
معیشــتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر
خانوارها است .طبق نمودار ارائه شده از سوی مرکز آمار
ایران ،تورم  ۶۰.۷درصدی در سال  ۹۲به  ۸۵.۳درصد در
پایان سال  ۱۳۹۸رسیده است و علیرغم افزایش درآمد
اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال
 ۹۰حدود یک سوم کاهش یافته است.
همزمانی شیوع ویروس کرونا ،رشد زیاد تورم و تحریمها
و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانیها افسارگسیخته
پیش روند و مشکالت معیشــتی کارگران چندین برابر
شوند ،بهطوریکه به اعتقاد نمایندگان کارگران ،جامعه
کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشــکالت
متعدد روبهرو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۲۰
تا  ۳۰درصد هزینههای زندگی آن هاست .گزارشهای
مرکز آمار نیز گویای همین مســائل اســت ،براســاس
اطالعات ارائهشده تورم نقطهای در دیماه به عدد ۴۶.۲
درصد رسیده ،یعنی خانوارهای ایرانی بهطور میانگین
 ۴۶.۲درصد بیشــتر از دیماه سال قبل برای خرید یک
«مجموعه کاالهــا و خدمات یکســان» هزینه کردهاند.
این درحالی است که بسیاری از کاالهای مورد استفاده
خانوارهای کارگری تورمهای بســیار بیشــتری را نیز
تجربه کردهاند.
بر همین اســاس ،یکی از نمایندههای کارگری میانگین
هزینه معیشــت خانوارهای کارگری در ایــران را ۹.۲
میلیون تومان اعالم کرد که رشد صددرصدی نسبت به
هزینه معیشت سال جاری را نشان میداد .هادی ابوی،
دبیرکل کانون عالی انجمنهــای کارگران در این مورد
این چنین توضیح داد« :بررســیهای میدانی کمیتههای
کارگری نشــان میدهد که میانگین هزینههای معیشتی
حدود  ۱۰میلیون تومان اســت .البته ما منتظر اعالمنظر
نمایندههای کارفرمایی و همچنین اعالم نرخ نهایی تورم
ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم ،اما آنالیزهای
کمیتههای کارگری در همین حدود اســت .این رقم از
بررسیهای استانی استخراج شــده و هرکس مخالف
آن اســت میتواند اجناس ارزانتر را در واقعیت به ما
نشان دهد».
برخی از صاحبــان تریبون و قلم ،بــدون ارائه دالیلی
عقالنی به تقدیس فقر پرداخته و با فضیلت تراشی برای
آن ،عموم ًا فقر را با سخنانی به شــکل شعاری که با آن
آشنایی کامل دارید و در این مسیربه دنبال تئوریزه کردن
هیوالی فقر هستند.
نکبت بودن فقر چنان عیان اســت که نیازی به بحث و
اســتدالل ندارد تا آن جا كه حتی تحقیقات علمی نشان
میدهد ،بســیاری از حیوانات به هنگام خشکســالی و
قحطــی زاد و ولد خود را کاهش میدهنــد با این حال
تحقیقات علمی زیادی در مورد اثــرات زیان بار فقر بر
انســانها انجام شده اســت که با دقت زوایای مخرب،
حقارت بار و کرامت سوز فقر را نشان میدهد.
در یک تحقیق گسترده ،از کشــاورزان هندی در زمان
فروش محصوالت تست هوش گرفته میشود ،بار دوم
در آخر سال که پول ها خرج شــده و دوران بی پولی و
بدهکاری آن هاست همان تست هوش گرفته میشود.
تفاوت نتیجه شــگفت انگیز دو مرحله  ۱۰واحد است.
برای درک عمیق فاجعه خوب اســت بدانیم در آزمون
تست هوش  ۱۰واحد فاصله هوش متوسط تا تیز هوش
است .به عبارتی ضریب هوشــی یک فرد در زمانی که
غم نان دارد  ۱۰واحد از کســی که از این غم فارغ است
کمتر است .
به قول کوزینسکی کارتونیســت شهير لهستانی ،انسان
گرســنه در درجه نخست هدفی جز ســیر کردن شکم
ندارد ،غم نان اجازه نمی دهد انســان به تماشای جهان
بنشیند ،کتاب بخواند ،آگاهی اش را باال ببرد و به جهان
اطراف خــود بنگرد  .آدمی در زندگــی فقیرانه از جهل
فراتر نمی رود “
فقر ،اخالق ،خالقيت ،تفكــر ،تدبير ،كرامت و آزادگی
را در وجود انسان میکشد .انســان فقیر ناخواسته برده
بی چون چرای پول میشــود .تا نیاز خوراک  ،پوشاک
و امنیت انسان برآورده نشود  ،کمتر کسی دنبال ارضای
نیازهای مراتب باالتر مثل احترام و کمال جوئی خواهد
رفت .

گزارش «اقتصاد سرآمد» از ضعف نظارتی بر تولید شیرآالت غیراستاندارد

بازی سودجویان با سالمت جامعه

فاطمه دارابی -اقتصادسرآمد -مسئله
مهم در ساخت شیرآالت بهداشتی ،میزان
سرب به کار رفته در ساخت آلیاژ برنج به
کار رفته در آن است به طوری که چنان چه میزان سرب
از حد استاندارد آن بیشتر شود ممکن است مخاطراتی
ت مصرف کننده ایجاد کند ،زیرا فلز سرب
برای سالم 
در آلیاژ برنج جذب نمی شــود و اگر در معرض آب
گرم قرار بگیرد در آب حل شده و به دستگاه گوارش
آسیب وارد می کند.
فرم پذیری و سیال بودن سرب از یک طرف و قیمت
مناســب آن از طرف دیگر موجب شــده که برخی
تولیدکنندگان بدون توجه به استانداردهای موجود،
میزان سرب مصرفی در ســاخت آلیاژ ،برای ساخت
شــیر آالت را افزایش دهند تا بتوانند به سود بیشتری
دست یابند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،کارشناسان ،ضعف نظارتی
موجود در این باره و رشد بیش از  4برابری قیمت مواد
اولیه را در افزایش این تخلف ،حائز اهمیت دانسته و
معتقدند نباید سالمت جامعه تحت الشعاع سودجویی
برخی افراد قرار گیرد.
موضوع کیفیــت مواد اولیــه به کاررفتــه در تولید
شــیرآالت بهداشــتی به یکی از موضوعات اصلی
این صنعت تبدیل شده اســت ،بهطوری که بسیاری
از کارشناسان معتقدند نبود نظارت مستمر استاندارد
باعث شــده در برخی از محصوالت کــه عمدتا به
تولیدات زیر پله ای اطالق می شــود شاهد استفاده
از مواد اولیه غیر اســتانداردی باشــیم .که به واسطه
عدم رعایت اســتاندارد میزان سرب به کار رفته شده
در مواداولیه ،ســامت مصرف کنندگان را به خطر
انداخته اند  .یک کارشناس صنایع گفت :ماده اصلی
شیرآالت بهداشتی از آلیاژ برنج ساخته شده که مس،
روی  ،سرب و برخی آلیاژهای دیگر تشکیلدهنده این
آلیاژ هستند .از سوی دیگر سرب یکی از مواد موثر در
ایجاد سرطان شناخته شده که این موضوع به دلیل آنکه
آب آشامیدنی نیز در ایران از طریق شیرآالت صورت
می گیرد حساســیت های زیادی را به خود معطوف

کرده است .ســونیا پاشــازاده در این رابطه به موج
افزود :در این زمینه یک استاندارد جهانی وجود دارد
که با بهره گیری از دستگاههای آنالیزور(کوانتومتر) ،
امکان دســتیابی به آن وجود دارد .البته گرانی و عدم
امکان واردات امکان استفاده از این دستگاه در تمامی
محصوالت تولیدی شرکت های داخلی را فراهم نمی
کند و رعایت اســتاندارد تنها به آزمایشــات ساالنه
سازمان اســتاندارد محدود می شــود،ضمن آنکه
ی نیز در عدم رعایت
یکسری مسائل فنی و تخصص 
استاندارد مزید بر علت شــده  .به عنوان مثال ،هرچه
سرب بیشتر باشــد ،تراش کار بسیار آسانتر خواهد
بود ،چراکه آلیاژ بســیار نرمتر میشود و اگر سرب
کمتر باشــد ،برای تراش آلیاژ نیاز به دســتگاههای
حرفهایتری وجــود دارد که هزینههــا را افزایش
میدهد.
این فعال حوزه تولید شــیرآالت بهداشــتی گفت:
متاسفانه تعیین اســتاندارد در ایران بر اساس همان
تولید اولیه و نمونه محصولی اســت که در روز اول
روی میز استاندارد قرار میگیرد .این در حالی است

که بارها در انجمن صنفی پیشــنهاد شده که بازرسی
این محصوالت باید همیشگی باشد متاسفانه در طول
هر ســال و حدفاصل دریافت تا تمدید استاندارد،
هیچگونه نظارتی نسبت به شرکتها انجام نگرفته و
احتمال عرضه محصوالت غیراستاندارد به بازار طی
این مدت بسیار باالست.
وی در خصــوص وضعیــت تولیدکننــدگان
زیرپلهای گفت :متاسفانه طی این سالها بسیاری از
تولیدکنندگان زیرپلهای به همان شکلی که توضیح
داده شد ،استاندارد گرفتهاند .در مورد شرکتهایی
که عضو انجمن صنفی هســتند ،شاید خود انجمن
بتواند روی اعضا کنترل داشته باشد اما آنقدر تعداد
تولیدکنندگان زیرپلهای ،متفرقه و ســرهمکنندگان
زیاده شــده که دیگر حتی اداره اســتاندارد هم توان
کنترل را از دست داده است .در چنین شرایطی باید
آگاهی اجتماعی را افزایــش داد تا برندهای معتبر را
انتخاب کنند و سالمتی خود و خانوادهشان را تضمین
کنند ،چراکه استفاده از بیش از  2درصد سرب موجب
سرطان میشود.

گزیده اخبار

وی معتقد اســت :در حالی که این موضوع بدیعی
در ایران رعایت نمیشود ،شرکتها میتوانند از آن
استفاده تبلیغاتی کرده و آلیاژ به کار رفته در تولیدات
خود را بهطور شفاف به مشــتری اعالم کنند تا مردم
مطمئن شوند سرب استفادهشده در شیرآالت مطابق
با استانداردهای جهانی است و خطر سرطان آنها را
تهدید نمیکند .این حق مصرفکننده اســت و همه
تولیدکنندگان باید آن را رعایت کنند.
پاشــازاده در خصوص این که آیا شــرکتها برای
رقابتیتر شــدن بازار و کمک به مصرفکننده برای
خرید ،آنهم با قیمتهایی که بر بازار حاکم اســت،
تالشی میکنند یا خیر ،تصریح کرد :تفاوت فاحش
قیمت مواد اولیه و همچنین هزینهها از سال گذشته
تا امسال آنقدر زیاد بوده که نمیتوان جلوی افزایش
قیمت محصوالت را گرفت به گونه ایکه قیمت ماده
اولیه برنج ازهر کیلو  30هزار تومان در سال گذشته به
 120هزار تومان در سال جاری افزایش یافته که عالوه
بر کاهش توان تولید کننده قدرت خرید مصرف کننده
را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
پیش از این آزمایشگاهها تجهیزات الزم جهت آنالیز
این مواد تشکیلدهنده را نداشــتند اما خوشبختانه
چندسالی است که این مسائل بیشتر رعایت میشود و
شرکتها بیش از گذشته نسبت به این مسائل حساس
شدهاند .بر همین اساس ،دستگاه (کوانتومتر) از سوی
برخی تولیدکنندگان وارد کشور شده که با دقت بسیار
باالیی که دارد آنالیز و میزان مواد به کار رفته شده در
آلیاژ مورد استفاده را نشان می دهد .
تنها با وجود نظارت و کنترل تولیدات کارخانه جات
تولید شــیر آالت نمی توان به رعایت استاندارد ها
برای ساخت این اقالم بهداشتی امیدوار بود چرا که تا
وقتی تولید کننده نتواند ابزار کار الزم را داشته باشد
نمی تواند استانداردهای الزم را اجرا کنند ،بنابراین
حمایت دولت از تولید کننده و نظارت اداره استاندارد
بر عملکرد آن است که می تواند زمینه تولیدات سالم
را به وجود آورد و موجبات سالمت مصرف کنندگان
را فراهم می کند.

اجرای بدون تنازل قانون اقدام راهبردی
برایلغوتحریمهاخواستهمجلساست

تماسهایدیپلماتیکمهمی
پیرامون برجام در جریان است

توافق با آژانس در چارچوب
مصوبهمجلساست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ابزار در دست دولت علیه
غربیهاست گفت :اصرار مجلس بر اجرای این قانون است
و نمایندگان در این باره نظــارت الزم را اعمال خواهند کرد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شــورای اســامی در گفتوگو با خبرنگار
پارلمانی خبرگزاری فارس ،درباره اجرای بخشی از قانون لغو راهبردی
تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران از  5اسفند اظهار داشت :قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها یک ابزار مؤثر در دستان دولت علیه
غربیها است؛ با اجرای این قانون اقداماتی را طراحی کردهایم برای آنکه
طرف مقابل را مجبور کنیم که از زیادهخواهیهای خود دست برداشته
و در سیاستها و زیادهخواهیهای خود بازنگری کند.وی افزود :بعد
از خروج آمریکا از برجام و بدعهــدی اروپا و اقدامات تحریمی که در
دولت ترامپ صورت گرفت؛ شاهد بیش از  800مورد تحریم جدید که
فراتر از بازگرداندن تحریمهای قبلی بود ،بودیم؛ با این حال مجلس با
طراحی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها مهلت  2ماهه را به طرف
غربی داد به تعهدات خود بازگردد .به ویژه در موضوع فروش نفت ایران
و تعامالت بانکی با بانکهای بینالمللی گشایش ایجاد کند تا جمهوری
اسالمی بتواند به منابع درآمدی خود دسترسی داشته و به منظور خرید
کاالهای مورد نیاز اقدام کند .سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس گفت :متأســفانه غربیها در مهلت  2ماههای که برای
آنها در نظر گرفتیم فرصتســوزی کرده و اقدام مؤثری را جز صدور
بیانیه انجام نداده و حرکت مؤثری نداشتند .عمویی خاطرنشان کرد :ما
هماکنون در حال نزدیک شدن به مقطعی هســتیم که باید ماده  6قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها اجرایی شود و  5اسفند آخرین روز
ضربالعجل برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورتی
که روند فعلی باقی بماند ،اســت.وی افزود :اجرای بدون تنازل قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها خواســته نمایندگان مجلس است و
امروز در صحن علنی مجلس شــاهد یک بیانیه با امضای حدود 230
نماینده بودیم و نمایندگان با این کار خود بر اجرای قانون مذکور اصرار
دارند .ضمن اینکه در این بیانیه مواضع کشورمان که برگرفته از فرامین
مقام معظم رهبری است وجود دارد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس گفت :جمهوری اسالمی معتقد است که طرف
مقابل بایستی به تعهدات خود بازگردد در غیر این صورت کشورمان گام
جدیدی را در کاهش تعهدات خود و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل
الحاقی برمیدارد.عمویی اظهار داشت :اصرار مجلس بر اجرای قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است و نمایندگان در این باره نظارت
الزم را اعمال خواهند کرد.

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در آستانه
برگزاری نشســت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا
اعالم کرد که این روزها تماس های دیپلماتیک مهمی
با هدف حفظ برجام در جریان اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
جوسپ بورل این مطلب را در گفت وگو با خبرنگاران بیان داشت
و تصریح کرد که اجــرای کامل تعهدات برجامــی ایران ،در گرو
بازگشت آمریکا به این توافق است.وی افزود که در نشست امروز
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپــا آخرین تحوالت بینالمللی از
جمله روابط با روســیه ،کودتای میانمار ،هنــگ کنگ و بالروس
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا همچنین به حضور آنتونــی بلینکن وزیر امور خارجه جدید
آمریکا در این نشست هم اشــاره کرد و آن را فرصتی برای تجدید
روابط فرا آتالنتیک برشــمرد .بلینکن قرار اســت عصر امروز به
صورت ویدئو کنفرانس در نشست شــرکت کنند.این نشست در
حالی برگزار میشــود که ایران قصد دارد تا از فردا (پنجم اسفند)
اقدامات داوطلبانــه تحت برجام از جمله پروتــکل الحاقی را در
چارچوب تدابیر جبرانی متوقف کند .ایران دو سال پس از خروج
امریکا از توافق هستهای و بی عملی طرف های اروپایی در برجام،
گامهایی را برای کاهش تعهداتش در این توافق زیر نظر آژانس بین
المللی انرژی اتمی برداشت.دولت جدید آمریکا پیشنهاد کرده که
در صورت بازگشت ایران به اجرای کامل تعهداتش ،به این توافق
بازمیگردد .این درحالیست که آمریکا با خروج از برجام ناقض این
توافق و قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت سازمان ملل متحد شناخته
میشود .جمهوری اسالمی ایران هم اعالم کرده است که در صورت
بازگشت امریکا و کشورهای عضو به انجام تعهدات برجامی و لغو
تحریمها ،به تعهداتش در برجام بازخواهد گشت .ایران تاکید دارد
که هر اقدام را با اقدام متقابل پاسخ میدهد و وعدهها در مسیر تدابیر
جبرانی برجام اثری ندارند.بورل یادآور شد که دولت سابق آمریکا
از برجام خارج شد و ما در تالش هستیم تا زمینه بازگشت این کشور
را به توافق با ایران فراهم کنیم.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
ایران در گفتوگویی پیرامون این مساله تصریح کرد :زمانی که همه
امضا کنندگان برجام به تعهداتشان عمل کنند ،ایران هم به مذاکره
برای از سرگیری برجام باز میگردد.وی آمریکا را کشوری « معتاد
به تحریم ،اعمال فشار و قلدری » خواند و گفت :این سیاست ها در
کشوری با هزاران سال تاریخ موثر واقع نخواهد شد .آنها بپذیرند که
در برابر ایران ،سیاست قلدری ،فشار ،فشارحداکثری کارساز نیست.
برخی کارشناسان معتقدند آمریکا میخواهد بدون هزینه بازگشت به
برجام و چراغ خاموش در امور برجام دخالت کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در سفر گروسی
مدیرکل آژانس انرژی اتمی هیچ امتیازی به آمریکا داده
نشده و همه توافقات انجام گرفته در چارچوب مصوبه
مجلس شورای اسالمی است.به گزارش اقتصادسرآمد،
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری
اظهار کرد :دوشنبه  ۲۷بهمن سفر وزیر خارجه قطر به همراه هیئت
همراه به تهران را داشتیم .وزیر خاجه قطر در این سفر گفتگوهایی
با وزیر امور خارجه کشورمان داشت و البته مالقات های جانبی هم
با مقامات جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.خطیبزاده گفت :در
این هفته گفتگوی تلفنی رئیسجمهور کشورمان با رئیسجمهور
سوئیس و صدراعظم آلمان و همچنین روز گذشته با همتای ترکیهای
آقای اردوغان را داشتیم.وی ادامه داد :همچنین روز یکشنبه سفر آقای
گروسی به تهران را داشــتیم که در این راستا مالقاتهایی با رئیس
ســازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه برگزار شد.خطیبزاده
درباره جزئیات سفر گروسی به کشورمان و مذاکرات میان دو طرف
گفت :در این سفر مذاکرات بسیار خوبی انجام شد و دستاورد بسیار
بزرگی برای سازمان انرژی اتمی است.وی ادامه داد :در سفر آقای
گروسی هیچ امتیازی به آمریکا داده نشــده و همه توافقات انجام
شده در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسالمی است.سخنگوی
وزارت امور خارجه تصریح کرد :این سفر توجهات زیادی را به خود
جلب کرده است .مذاکرات فنی با سازمان انرژی اتمی انجام شد و
دستاورد دیپلماتیک و قابل توجه فنی به دست آمد .اقای صالحی و
همکارانشان زحمات زیادی کشیدند تا در چارچوب قانون مجلس،
مذاکرات انجام شود و همانطور که در بیانیه مشترک و آژانس آمده،
این توافق بر وفق قانون مجلس است.خطیبزاده ادامه داد :برخی
توافقات برای راستیآزماییها براساس پادمان انجام شد مانند اینکه
دوربینها روشن بماند ولی فیلمی در اختیار آژانس قرار نگیرد .نه تنها
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شد بلکه توافقات جدید هم
براساس قانون مجلس است.وی افزود :مسایل بسیار فنی و تخصصی
است و در روزهای آینده ســازمان انرژی اتمی ابعاد فنی آن را بیان
میکند .آقای غریبآبادی هم در ایران و در مذاکرات بودند و برای
ابعاد فنی این مسئله پاسخگو هستند.سخنگوی وزارت امور خارجه
درباره توافقات ایران و آژانس و اینکه آیا با قانون مجلس مغایرت
دارد یا خیر ،خاطرنشان کرد :ما هیچ فرصتی به آمریکا در مذاکرات
با آژانس ندادیم .آنچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه مجلس
است .بر همین اســاس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف
میشود و برخی نظارتهای ضروری در سه ماهه آینده در چارچوب
توافقات پادمانی حفظ خواهد شد.

اجرای قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی
از پنجم اسفند

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :ما به صورت صریح اعالم کردیم قانون مجلس
درباره پروتکل الحاقی باید اجرا شــود و از پنج اســفند این کار انجام خواهد
شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره
اجرای قانون مجلس درباره پروتکل الحاقی گفت :ما بــه آژانس اعالم کردیم
که در ایران ،دولت و همه مســئوالن متفق القول هستند که قانون اقدام رهبردی
برای لغو تحریمها باید اجرا شــود.رئیس دفتر رئیس جمهور افزود :کشــوری
که به دموکراســی اعتقاد دارد وقتی مجلس ،قانون را تصویب میکند آن قانون
الزماالجراست.وی گفت :هیچ بهانهای را برای طرفهای مقابل برجام نگذاشتیم
که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم و قانون باید در پنجم اسفند اجرا شود.واعظی
افزود :به عنوان عضو آژانس همکاریهایی برای نظارت داشتیم که اعالم شد به
آنها پایبند هستیم ،زیرا فعالیتهای هستهای ما صلحآمیز است و موضع رسمی
کشور است که به هیچ وجه به دنبال سالح هستهای نیستیم و نظارتهایی که در
چارچوب پادمان باشد میپذیریم.وی تصریح کرد :مذاکرات بسیار موفقی داشتیم
و با توافقی که انجام شد به فرمول رسیدیم که هم قانون مجلس محترم شمرده و
اجرا شود و از طرف دیگر نظارتهای آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه بر
اساس پادمان و روابط ایران و آژانس برقرار باشد.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه
داد :کل تحریمهای که در ارتباط با برجام بوده و  ۱۶۰۰تحریمی که ترامپ در ۴
سال اعمال کرده باید برداشته شود.وی بیان کرد :روز شنبه وزیر خارجه آمریکا
اذعان کرد که فشارهای حداکثری شکست خورده و به هیچ وجه نباید با ایران با
زبان تحریم صحبت کنیم و این موضوع کارایی ندارد.

بررسی پرداختی صندوق توسعه ملی
جهت مقابله با کرونا

عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری کووید
 ۱۹مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد  ،عملکرد مبالغ پرداختی از محل صندوق توسعه ملی
جهت مقابله با بیماری کووید  19مورد بررسی قرار گرفت.یافته های این گزارش
تا تاریخ  23بهمن ماه  1399نشان میدهد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
از کل مبلغ اختصاص یافته یک میلیارد یورویی ،مبلغ  770میلیون یورو معادل 17
هزار و  298میلیارد تومان از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی
آن را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نموده است.وضعیت پرداختهای
انجام شده از محل وجوه مذکور حاکی است مبلغ  14هزار میلیارد تومان (معادل
 85.9درصد وجوه پرداختی) به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشــکی اختصاص یافته که مبلغ  11.4هزار میلیارد تومان آن
در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی استانها قرار گرفته است .شایان ذکر است
مبلغ  1380میلیارد تومان جهت خرید لوازم حفاظت فردی ،کیت آزمایشگاهی
و تجهیزات پزشکی سرمایهای به هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجهی
بیماران پرداخت شــده که تجهیزات خریداری شــده میان دانشگاههای علوم
پزشکی استانها توزیع شده است.همچنین مبلغی بالغ بر  1700میلیارد تومان بابت
بیمه بیکاری مشمولین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اختصاص یافته و بالغ بر  600میلیارد تومان نیز جهت پوشش هزینههای درمانی
سایر دستگاهها پرداخت شده است.الزم به ذکر است  867میلیارد تومان از وجوه
فوق تا تاریخ مذکور نزد خزانهداری کل کشور باقیمانده و توزیع نشده است.

آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان

سخنگوی سازمان غذا و دارو از آغاز فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کرونا
در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی کشور بهدستور وزیر بهداشت خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،دکتر کیانوش جهانپور اظهار کرد :پس از ارزیابی مطلوب
فاز اول ،بهدستور وزیر بهداشــت ،فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان و مدافعان
سالمت ،این بار با واکسیناسیون  100هزار نفر در بیمارستانها و مراکز بهداشتی
درمانی سراسر کشــور کلید خورد.وی افزود :واکسیناسیون کرونا در کشور از
 21بهمن  99با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخشهای مراقبت ویژه
بیمارستانها و بهوسیله واکسن روسی «اسپوتنیکوی» آغاز شده است.بر اساس
اولویتهای سند ملی واکسیناسیون کرونا ،یکمیلیون و 300هزار نفر از گروههای
آسیبپذیر شامل کادر بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش از نوروز  1400در
کشور واکسینه خواهند شد.

تاکید پکن بر اهمیت برجام

سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر بر اهمیت برجام تاکید کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ازراشاتودی ،وانگ ونبین گفت :چین همیشه باور دارد که بازگشت
ایاالت متحده به برجام راه درست برای از بین بردن بنبست توافق هستهای است.
آمریکا و متحدانش باید احســاس ضرورت را باال ببرند و به میز مذاکره با ایران
بازگردند .همه طرفها باید در آرامش و خویشتنداری عمل کنند و از اقداماتی
که به تشدید تنش منجر میشود خودداری کنند.

آنچه درباره ردصالحیت احمدینژاد گفتم پیشبینی بود
دستبوسی فرح دروغ محض است

غالمعلی حدادعادل رئیس شــورای ائتالف نیروهای انقالب با انتشار جوابیه
به اظهارات روز گذشــتۀ «محمود احمدینژاد» واکنش نشان داد و تحلیلش از
رد صالحیت احمدینــژاد را مبتنی بر رد صالحیت وی در ســال  ۹۶و توصیه
سخنگوی شورای نگهبان به عدم ثبتنام مجدد رد صالحیتشدهها دانست.
غالمعلی حدادعادل ،رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب با انتشار جوابیه به
اظهارت روز گذشتۀ «محمود احمدینژاد» با اشاره به اینکه هیچ رابطهای با دفتر
فرح نداشته و هیچگاه او را ندیده است ،ادعاهای احمدینژاد درباره دستبوسی
را «دروغ محض»« ،چندشآور» و سناریوی رسوایی دانسته که فقط دشمنان از
آن سود میبرند.
متن کامل توضیحات حدادعادل به شرح زیر است :بسمهتعالی
در جلسهای که اینجانب با گروهی از دانشجویان دربارۀ انتخابات سال ۱۴۰۰
داشتم ،هنگامی که ســخن از تعدد نامزدها و اعالم نظر شورای محترم نگهبان
به میان آمد ،بر حسب برداشــت و تحلیل خود و با توجه به رد صالحیت آقای
احمدینژاد در سال  ۹۶و همچنین توصیۀ ســخنگوی آن شورا که «کسانی که
نوبت قبل رد شدهاند ثبتنام نکنند» نظر خود را اعالم کردم.آقای احمدینژاد در
واکنش خود به این اظهارنظر ،آن را عالمت مهندسی انتخابات گرفته و با بیاناتی
که خاص خود ایشان است ،به این بهانه ورود خود را به صحنه انتخابات آینده
کلید زده است .من صریح ًا اعالم میکنم که آنچه گفتهام یک پیشبینی مسبوق
به دالیل متعدد بوده اســت و تصمیمگیری دربارۀ ایشان بر عهدۀ خود شورای
محترم نگهبان است.نکتۀ دیگری که در واکنش ایشــان آمده مطالبی است که
دربارۀ مجلس هفتم گفتهاند .برخالف اظهارات ایشان همه میدانند که مجلس
هفتم بیش از هر مجلس دیگری از دولت ایشان حمایت کرده است و بیشترین
کژتابی را نیز همان مجلس از آقای احمدینژاد دیده اســت.آقای احمدینژاد
رســم ًا و صریح ًا مصوبات مجلس را که پس از تأیید شــورای محترم نگهبان
صورت قانون مییافته در کشوی میز خود نگاه میداشــته و آنها را برای اجرا
ابالغ نمیکرده است .مخالفت مجلس هفتم با این رفتار دیکتاتورمآبانه ،دفاع از
حقوق ملت و نمایندگان ملت بوده است.آنچه دربارۀ دستبوسی فرح گفتهاند
نیز دروغ محض چندشآور و سناریوی رسوایی است که فقط دشمنان از آن سود
میبرند .اینجانب در سالهای قبل از انقالب هیچ رابطهای با دفتر فرح نداشت ه و
هیچگاه او را ندیدم ،لذا دروغگویی آقای احمدینژاد محرز و اصل دستبوسی
و عکسی که به ادعای ایشان نزد همسر شــهید دکتر فاطمی موجود بوده نیز از
ساختههای ایشان است.
مرتبط ساختن این موضوع با دســتگیری همسر دکتر فاطمی نیز دروغ دیگری
است که به منظور خاصی طراحی شده است .دربارۀ علت دستگیری آن خانم
مقاماتی که وی را دستگیر کردهاند میتوانند توضیح دهند و درنهایت کمترین
مطالبه از آقای احمدینژاد این است که بر ادعای خود سند ارائه دهد.
پروندۀ دستگیری و بازجویی و زندان اینجانب و اخراجم از دانشگاه در سالهای
قبل از انقالب ،در مرکز اسناد انقالب اسالمی موجود است که میتواند پاسخی
روشن به کسانی باشد که دربارۀ انقالب کمترین رنجی تحمل نکردهاند.

