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گزارش
بخشی از مشکل صادرات به دلیل
مشکالت در سرمایه گذاری و تولید است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی طی گزارشی
اعالم کرد :بخشی از مشــکل صادرات در کشور به دلیل
مشکل در ســرمایه گذاری و تولید ،مسائل زیرساختی و
لجستیکی ،مشکالت بانکی و برخی مسائل دیگر است.
به گزارش اقتصادســرآمد از فــارس  ،معاونت مطالعات
اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی طی
گزارشی به بررسی حوزه مطالعات دیپلماسی اقتصادی و
اهمیت ،رویکرد و ابزارهای ایــن حوزه پرداخت.در این
گزارش بیان شــده اســت :اصطالح دیپلماسی اقتصادی
اصطالح جدیدی اســت که سابقه اســتفاده از آن به دهه
 ۱۹۵۰بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است
که بسیار مورد توجه قرار گرفته اســت (برجیک و مون،
 .)۳ :۲۰۱۸در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از
مواردی نادر در دهه  ۱۹۵۰به ده ها مورد در هر سال در یک
دهه اخیر رسیده است .از دالیل این امر می توان به توسعه
جهانی شدن ،روند رو به رشــد حمایت گرایی و افزایش
نقش مباحث اقتصادی در مالحظات امنیتی اشاره کرد.در
ادامه این گزارش عنوان شده است :در یک تعریف مختصر
دیپلماسی اقتصادی اســتفاده از ابزار سیاسی بین المللی
(دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است.
بر اساس این تعریف ،دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از
مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه
و اجباری میان دولت هــا را دربرمی گیرد.در این گزارش
آمده است :در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه ،عالوه
بر نظریات ســنتی ،بر اســاس «نظریه پیچیدگی» هر قدر
محصوالت تولیــدی و صادراتی یک کشــور پیچیده تر
باشند ،آن کشور رشــد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه
بیشتری خواهد داشت .شاخص پیچیدگی نشان می دهد
که در خالل  ۵۰ســال اخیر وضعیت ایران در مقایســه با
سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته ،بلکه بسیار بدتر شده و
به رتبه ( ۸۸در ســال  )۲۰۱۶رسیده است .تنوع بخشی به
محصوالت صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی)
به عنوان بنیانی برای رشــد اقتصادی ازسوی دانشمندان
مطرح اســت و اصوالً فرایند توســعه اقتصادی را فرایند
تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از
تولید «کاالهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کاالهای
کشورهای ثروتمند» حرکت کنند .استراتژی توسعه صنعتی
یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست
های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست
صنعتی اســت.در بخش دیگری از این گزارش بیان شده
است :البته در مورد دیپلماســی اقتصادی و سیاست های
تجاری مطلوب اختالف نظر و پارادایم های مختلفی وجود
دارد که توجه به آنها و تصمیم گیری در مورد انتخاب آنها
بر چگونگی دیپلماسی اقتصادی کشور مؤثر است .پارادایم
مرکانتیلیســتم ،پارادایم کالســیک (لیبرال های اولیه) و
نئوکالسیک ،پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات
و پارادایم نئومرکانتلیسم ،حمایت گرایی و ملی گرایی از
پارادایم های اصلی سیاست تجاری است که مورد اخیر آن
با توجه به بحران مالی سال  ۲۰۰۸میان کشورها عمومیت
یافته و در آن دخالت و حمایت دولت ها در اقتصاد به ویژه
در زمینه صنعت به شدت افزایش یافته است.در گزارش
معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز آمده است :در اجرای
سیاســت های تجاری و دیپلماســی اقتصادی ابزارهای
متعددی وجود دارد که از ابزار کهن «خدمات کنسولی» تا
ابزار نوین «آی دیپلماسی» را دربرمیگیرد .برخی صاحب
نظران تحریم را نیز جزو ابزارهای دیپلماســی اقتصادی
می دانند.در ادامه این گزارش بیان شده است :دیپلماسی
اقتصادی بازیگران خارجــی و داخلی خود را دارد که در
این گزارش به طور مختصر به آنها اشــاره شده است .در
زمینه بازیگران خارجی سازمان های بین المللی با قوانینی
که وضع می کنند به روند دیپلماســی اقتصادی در سطح
جهان شــکل می دهند .در مورد بازیگــران داخلی نیز به
ضرورت هماهنگی بیشتر در دیپلماســی اقتصادی میان
بخش های مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران
غیردولتی تأکید می شــود زیرا در دیپلماســی اقتصادی
برخالف دیپلماسی سیاسی ،مشتریان نهایی شرکت های
عمومی و خصوصی هستند که قصد صادرات و واردات
کاال یا خدماتی را دارند.در این گزارش تصریح شده است:
کشورها برای هماهنگی میان بازیگران داخلی گوناگونی
که عملکرد آنها بر دیپلماسی اقتصادی کشور اثر می گذارد
از ساختارهای حکمرانی و ترتیبات نهادی مختلفی استفاده
می کنند.گسترش وظایف اقتصادی وزارت خارجه سبب
شده است ،در  ۳۰کشــور دنیا از جمله  ۱۵کشور درحال
توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر
ادغام شوند .همچنین با وجود اهمیت دیپلماسی اقتصادی
باید به خاطر داشت که بخش حقیقی اقتصاد اثر بسیار مهم
تری بر صادرات کاالها و خدمات و توسعه دارد و لذا نباید
دیپلماسی اقتصادی را به عنوان حالل تمام مشکالت درنظر
گرفت.در این گزارش آمده است :در واقع بخشی از مشکل
صادرات در کشور به دلیل مشــکل در سرمایه گذاری و
تولید ،مسائل زیرســاختی و لجستیکی ،مشکالت بانکی
و برخی مسائل دیگر اســت که خارج از حوزه دیپلماسی
اقتصادی قرار داد .تا زمانی که این مشکالت مرتفع نشود
نمی توان از دیپلماسی اقتصادی انتظار داشت کمک شایانی
به اقتصاد کشور کند.درنهایت باید به این نکته اشاره کرد که
اهمیت دیپلماسی اقتصادی سبب شد در ماده ( )۱۰۵قانون
برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود .این توجه گرچه اقدام
مناسبی بوده است اما اشــکال هایی نیز در آن وجود دارد.
درمجموع به نظر می رسد موفقیت در دیپلماسی اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران نیازمند نگاه همه جانبه به موضوع
و اتخاذ راهکارهای اصولی است که مهم ترین آنها عبارتند
از :شناســایی و اتخاذ پارادایمها و راهبردهای همکاری
بلندمدت با هریک از کشورهای هدف ،تدوین و اجرای
استراتژی توسعه صنعتی کشور به منظور شناخت و تمرکز
بر حوزه های اولویت دار در دیپلماســی اقتصادی ،ایجاد
هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه و اســتفاده
از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی از جمله
این مسیرها است.

فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد بسیجیان ،خاطرنشان کردند :با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت
اثر بخش و مشکل گشا باشید.به گزارش اقتصاد سرآمد ،متن پیام رهبر انقالب به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است :بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته بسیج بر همگان مبارک باد -بویژه بر رویش های تازه با طراوت بسیجی ،که همچنان مانند نسل پیش از خود ،فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشان اند.
عزیزان قدردان جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور
و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید ،این تجربه چند دهه ملت ایران است .والسالم علیکم و رحمه اهلل
سید علی خامنهای

طرحهای بدون «پشتیبانی ملی» چه تبعاتی دارند؟

دورشدن«نمایندگانمجلس» ازدیدگاه مردمی

گروه جامعــه کارگری  -مشــکل
اینجاست که مجلس به دنبال طرحی
رفتــه که نــه مبانی نظــری محکمی
دارد و نه از پشــتیبانی ملی برخوردار اســت و نه
مشوق ارزشمندی محسوب میشود .در این میان
مشــکالت بیکاری ،مهاجرت از روستا به شهر و
نبود تمایل در سرمایهگذاران ،پابرجا خواهند ماند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،در گزارشی از ایلنا آمده
است:جوانی جمعیت ،بازگشت جوانان به روستا،
تشکیل وزارت خانواده و جوانان و . ...این روزها
مجلس یازدهم ،به کــرات ،واژه «جوان» را روی
عناوین یا اهداف طرحهــا و مصوبات خود قرار
میدهد .به نظر میرســد که واژهی جوان ،دارای
آنچنان ابعادِ تبلیغاتی شده است که نمایندگان از
آن برای تهیه طرحهای بــه اصطالح «خوشنام»
و دهان پُرکن استفاده میکنند .از این جهت ،شاید
برای نمایندگان زایش طرح بــا محورت جوانان
از رشــد جمعیت ،با اهمیتتر باشد؛ بویژه اینکه
رشــد جمعیت یا بازگشــت به جوانان به روستا
با «سیاســتهای تشــویقی» بیجهت و پرهزینه
ممکن نیست.
تحمیل تصمیمگیری دائم به ماده  ۴۱قانون کار
بر این اساس ،به نظر میرسد که نویسندگان این
طرح و نه امضاکنندگان آن ،عامدانه اضافه شــدن
ماده  ۱۹۱در قالب یک تبصره به ماده  ۴۱را پیشنهاد
ِ
معافیت در نظر
دادهاند؛ چراکه اینگونه جای پای
گرفته شده برای کارفرمایان کارگاههایی روستایی
دارای کمتر از  ۱۰نفر کارگر ،در ســازوکار تعیین
مزد محکم میشــود؛ در حالی کــه در ماده ۱۹۱
تاکید شده که کارگاههای کمتر از  ۱۰نفر کارگر بر
اساس آییننامه شورای عالی کار صرفا به صورت
«موقت» از شمول قانون خارج میشوند .در نتیجه
ِ
معافیت از
نمایندگان و تهیهکنندگان ایــن طرح،
نوع موقت را به معافیت از نوع دائم تبدیل میکنند؛
درحالیکه برابر ماده  ۱۹۱وظیفه شورای عالی کار
صرفا تهیــه آییننامه بــرای تصمیمگیری موقت
اســت .به یاد داشته باشیم که ســال  ۱۳۸۱دولت
وقت ،کارگاهها را به مدت صرفا  ۳سال از شمول

برخی مواد این قانون خارج کرد کــه البته همان
زمان هم به وجود این مصوبه اعتراض شد.
موضعگیری تشکلهای کارگری علیه
نمایندگان
در چند هفتــهای کــه از تهیه طــرح الحاق یک
تبصره به ماده  ۴۱قانون کار میگذرد ،کارگران و
تشکلهای کارگری کانون عالی شوراهای اسالمی
کار و مجمع عالــی نمایندگان کارگــران ،به آن
اعتراض کردند اما در زمانهایی که به بهانه حمایت
از اشتغال جوانان و خالی شدن روستاها از کسب
و کارهای تولیدی ،طرحهایی علیه عموم کارگران
وضع میشود ،ســایر تشــکلها هم به اعتراض
برمیخیزند؛ هرچند که این اعتراضها به صورت
هماهنگ منعکس نمیشــوند .جدا از تشکلها،
«خانه کارگر» در اجتماع  ۲۹آبان (سالروز تصویب
قانون کار) به بیان دالیل مخالفت خود با این طرح
پرداخت و تاکید کرد کــه در صورتی که مجلس
بخواهد بررســی این طرح را به جریان بیندازد،
تجمعهای هماهنگی در سراسر کشور مقابل دفاتر
نمایندگان برگزار میشود اما هنوز برخی تشکلها
«کانون عالی انجمنهــای صنفی کارگران» و نهاد
«جامعه اســامی کارگران» به صورت رســمی
موضعگیری نکردهاند.

با توجه به اینکه انجمنهای صنفی از لحاظ مواضع
به دیدگاههای اصولگرایی مجلس و دولت نزدیک
هســتند و رویکردهای جامعه اسالمی هم موید
این دیدگاه است ،در نظر اول این گمانه را متبادر
کرد که آنها نمیخواهند علیه طیفهای مختلف
جریــان اصولگرایی که این طــرح را در مجلس
پیش میبرند ،موضعگیری کننــد .به همین دلیل
دیدگاههای آن را هم جویا شدیم.
پاک کردن مسئله توسط طرح مجلس
در این مورد ،احمد کرمی (دبیرکل جامعه اسالمی
کارگران) معتقد است که خدواند انسانها را برابر
آفریده و همه انسانها نزد پروردگار یکی هستند.
وی توضیح داد« :طرح مجلس حل مسئله نیست؛
بلکه پاک کردن مسئله است .قرار نیست کارگری
که در روستا کار میکند ،در مقابل کارگری که در
شــهر کار میکند ،جایگاه پایینتری داشته باشد.
نباید حداقل مزد بــه صورتهای متفاوت تعیین
شود و یا اینکه به کارگر روســتایی گفته شود که
چون در روســتا کار میکنی نمیتوانی به اندازه
کارگران شهری دستمزد دریافت کنی».
دبیرکل جامعه اسالمی کارگران ،افزود« :پیشنهاد
جامعه اســامی کارگران ،به مجلس این است که
حداقلهای قانونی را در روستاها مدنظر قرار دهند

و صرفا تعیین مزایای شــغلی یا دستمزد باالتر از
حداقل را به توافق کارگر و کارفرما ســپرده شود.
از آنجا که شان و منزلت کلیه افراد در برابر قانون
و شرع یکی اســت ،به همین دلیل الزم است که
ســاختار بهتری را برای حمایت از کارگران پیدا
کنیم .جامعه اســامی کارگــران از هفتهی آینده
جلساتی را با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس،
متخصصان و مسئوالن برگزار میکند تا از این پس،
شــاهد هجمه به حقوق حداقلی کارگران نباشیم.
اینگونه هم کارگر آسیب نمیبینند و هم کارفرما؛
البته معتقدیم که از کارفرما هم باید حمایت شود.
مشکل حوزه کارفرمایی این است که از کارفرمایان
حمایتی نمیشــود .در نتیجه کارگر از آن آسیب
میبیند ».کرمــی با بیان اینکه البتــه ما نمیگوییم
که حمایت خاصــی از کارفرما صــورت گیرد،
گفت« :برای حمایت از کارفرمایان ،کافی اســت
که مشــکالت بانکی را از ســر راه آنها برداریم.
 ۹۰درصد مشــکالت کارفرمایان به موانع بانکی
برمیگردد .در بیشتر کشــورهای دنیا ،بانکها در
بحث اشتغال و تولید وامهای بسیار ارزان قیمتی
را در اختیار کارفرمایان قرار میدهند .در ایران هم
باید سرمایه در گردش کارخانهها از همین طریق و
با نرخهای نازل تامین شود .این در حالی است که
بانکها بین  ۲۵تا  ۳۰درصد بهره دریافت میکنند.
در نهایت این بهرهی بانکی ،روی قیمت تمام شده
کاالها تاثیر میگذارد .در نتیجه کارفرما هم دست به
تعدیل نیرو و انعقاد قراردادهای سفید امضا میزند.
همه این مشکالت به این برمیگردد که به جای حل
ریشهای مشکالت ،به سراغ مسائل دیگر میرویم».
از ایــن دیدگاهها ،به نظر میرســد که نمایندگان
مجلس بار دیگر با محاسبات شتابزده و به دور
از شان علمی ،طرحی را ارائه کردهاند که مجموعا
مخالفت تشــکلهای اصولگرا و غیراصولگرا را
برانگیخته است .در واقع کلیتی از جامعه کارگری
ناراضایتی خــود را از عملکــرد مجلس یازدهم
به شــدت و حدت نشــان داده اما بهنظر میرسد
نمایندگان هنوز به تبعات اقدامهای بدون پژوهش
خود پی نبردهاند.

گزیده اخبار
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران

پرداخت های نامتعارف در دولت قابل تحمل نیست

فریدون عباسی با اشاره به مذاکرات هشتم آذرماه در وین

دشمنجراتدرگیریجنگنظامی
با ما را ندارد

بهحقوقنجومیبایدخاتمه
داده شود

این دوره از گفتگوها را باید
«مذاکراتلغوتحریمها» بدانیم

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی
گفت :نزدیک به  ۳۴ســال از پایان جنگ گذشته است
و دشــمنان ما جرات نکردند یک تیر به طرف ما شلیک
کنند و از این به بعد هم جــرات نخواهند کرد وارد درگیری نظامی
با ما شوند.به گزارش اقتصادسرآمد ،ســرتیپ پاسدار علی فدوی
در تجمع بزرگ  ۵هزار نفری بســیجیان تهران بزرگ تحت عنوان
«نمایش اقتدار حضور بسیج» که در مصالی بزرگ تهران برگزار شد،
افزود :دشمنان ضعیف و بزدل ما جرات نمیکنند با جنگسخت و
نظامی با ما درگیر شوند ،زیرا در حال حاضر  ۳۴سال است که از پایان
جنگ تحمیلی میگذرد ،ولی دشمن جرات نکرده حتی یک تیر هم
به سمت ما شلیک کند و از این به بعد هم جرات نخواهند کرد ،زیرا به
دلیل باال بودن طراز انقالب اسالمی هیچ یک از محاسبات آنها برای
جنگ با ایران برای آنها ضرر خواهد داشت.جانشین سپاه پاسداران
گفت :دشمنان برای همین از جنگ نظامی فرار کرده و به دنبال جنگ
اقتصادی ،فرهنگی ،رسانه ای رفته اند .قاطعیت و توانمندی بسیج به
میزانی است که در این نوع جنگها وارد شده است و مسلما پایان این
جنگها پیروزی با حزب اهلل و بسیج و انقالب اسالمی است.فدوی
ادامه داد :دشمنان در هیچ یک از دشمنیها و جنگهایی که با ما انجام
دادند ،موفق نشدند و نمیشوند و نمیتوانند در مقابل جبهه اسالمی
یک پیروزی بدســت آورند.وی گفت :امام شجره طیبه بسیج را بنا
نهاد و بیش از  ۴۲سال است این شجره طیبه بزرگ و قوی میشود و
آنچنان قوت و قدرتی پیدا کرده که دشمنان نمیتوانند یک پیروزی
را در برابر جبهه حق انقالب اســامی یاد کنند و بشمارند.فدوی
ادامه داد :در بیش از  ٤٢سالی که از عمر انقالب اسالمی میگذرد،
بسیجیان در همه صحنهها ششدانگ پای کار بودند وبسیجیان حتی
به قیمت جان خود پای کار بودند.جانشین فرمانده کل سپاه افزود :ما
باید از این تجربه بینظیر و گرانبها درس بگیریم که همانطور که در
جنگ های گذشته توانستیم به تکالیف خود عمل کنیم در صحنههای
دیگر هم این کار را انجام دهیم.وی گفت :وقتی که ملتی دلداده به
خاطر خدا به دنبال امامین خود گام به گام و همهجانبه ایستاده باشند
و فرمان ببرند قطع ًا هیچ جبهه باطلی نمیتواند بر جبهه حق پیروز
شود.سردار فدوی افزود :خداوند با صراحت در قرآن گفته که دو
حزب بیشتر در دنیا نیســت؛ یکی حزب خدا و یکی حزب شیطان
و خداوند فرمــوده اراده کردهام که هیچگاه حزب شــیطان پیروز
نمیشود و همواره حزب خدا پیروز است.جانشین فرمانده کل سپاه
ادامه داد :ما شرایط و شروطی که خداوند اعالم کرده را انجام دادیم
و خداوند به وعده خود عمل کرد و این نتایــج بینظیر در بیش از
 ۴۲سال فراهم شد.

رئیس جمهور با اشــاره به قابل تحمل نبودن پرداخت
هــای نامتعارف در دولت و شــرکت هــای دولتی ،از
سازمان اداری و اســتخدامی کشــور خواست قبل از
نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه
حقوق و دستمزد اقدام کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،آیت اهلل سید
ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت ضمن گرامیداشت هفته بسیج
و تشکر از خدمات بسیجیان به همه بخش های کشور گفت :بسیج
در مسکن سازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات خوبی
انجام داده است و می تواند برای همه بخش ها گره گشا باشد.رئیس
جمهور با اشاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی
اظهار داشت :نقش بسیج بســیار اثرگذار است و بسیجیان نیروهای
مخلص و کارآمد هستند و اســتفاده از این ظرفیت می تواند کارها
را دقیقتر و سریع کند .امروز بســیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی
از شــاخص های مهم تحرک و پویایی در دولت است.رئیســی با
اشاره به شــیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تامین واکسن و
واکسیناسیون عمومی بیان داشت :پس ازموضوع کرونا مسأله اصلی
دولت معیشت مردم است ،وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این
زمینه را برای مردم تبیین کنند.رئیسی در مورد مشکالت آب در استان
های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت :باید مصوباتی که در این
مورد انجام شــده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسأله تامین
آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.رئیس جمهور ضمن تشکر
از سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کالس های
مدارس بصورت حضوری ،بیان داشت :والدین دانش آموزان هم از
برگزاری توامان کالس ها به صورت حضوری و غیر حضوری راضی
هستند.رئیسی با اشــاره به موضوع حقوقهای غیر متعارف تصریح
کرد :حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شــاغل
در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم
نباید پرداخت شود .مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های
چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شــود.
رئیس جمهور در همین زمینه از ســازمان اداری و استخدامی کشور
خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شــدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت
به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دســتمزد اقدام کند.رئیس
جمهور تاکید کرد :شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق
برای شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز
اقداماتی انجام شود .پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و
شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.رئیسی با تاکید بر اهمیت یک
صدایی در دولت گفت :سند تحول دولت در  ۳۷مسأله اصلی کشور
تدوین شده که بزودی اعالم خواهد شد.

عضو کمیســیون انرژی مجلس با اشــاره به مذاکرات
هشتم آذرماه در وین گفت :مذاکرات هستهای پیش از
این انجام شده و سال  94به پایان رسیده و به برجام منتهی
شده اســت ،لذا از اینجا به بعد مذاکرات بر مبنای لغو
تحریمها دنبال میشود و باید از نظریه مقاومت و تحریمزدایی بهره
گرفته شود.به گزارش اقتصادســرآمد ،فریدون عباسی دوانی عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با فارس ،در
خصوص الزامات برگزاری دور جدید مذاکرات هستهای ،با تأکید بر
اینکه این دوره از گفتگوها را باید «مذاکرات لغو تحریمها» بدانیم و
بر این مبنا کار را دنبال کنیم ،اظهار داشت :اگر مثبت و خوشبینانه فکر
کنیم ،بنای دولت قبل در مذاکرات هســتهای بر موضوع تنشزدایی
بود که البته از نظرات تنشزدایی رایج در علوم سیاسی غربی استفاده
میکردند و هر چقدر هم از طرف افراد دلســوز و ذیصالح به آنها
تذکر داده شد ،گوششان بدهکار نبود ،چرا که تئوریسینهای آنها طور
دیگری به آنها دیکته میکردند و آنها نیز بر همین مبنا عمل کردند و
نتیجه کارشان معلوم شــد.وی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی در
دوره یازدهم مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را گذراند و
تعهدات برجامی بر مبنای این مصوبه کاهش یافت؛ البته دولت قبل
نمیخواســت این مصوبه را اجرا کند ،اما چون ضمانت اجرایی و
مجازات برای استنکاف از اجرای قانون در نظر گرفته شده ،مجبور به
اجرای آن شدند ،هر چند هر جا توانستند با کارهایی مانند تأخیر در
ابالغ آئیننامه اجرایی قانون ،در مسیر آن سنگاندازی کردند.عضو
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :در حال حاضر
که دولت با مجلس صاحب این مصوبه ،همسوتر است و لزوم ًا همه
افراد در دولت از نظریه تنشزدایی مرسوم پیروی نمیکنند ،نسبت
به الزامات دنبال کردن این مذاکرات باید توجه بیشتری شود ،چرا که
این مذاکرات گفتوگو برای لغو تحریمها است ،نه گفتوگوهای
هستهای.عباسی در توضیح این نکته گفت :مذاکرات هستهای پیش از
این انجام شده و سال  94به پایان رسیده و به برجام منتهی شده است،
لذا از اینجا به بعد مذاکرات بر مبنای لغو تحریمها دنبال میشــود و
باید از نظریه مقاومت و تحریمزدایی بهره گرفته شود.رئیس اسبق
سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در آستانه مذاکرات باید به دو مؤلفه
قدرت سخت نظام و قدرت نرم آن برای پشتیبانی از تیم مذاکرهکننده
توجه شود ،گفت :قدرت سخت نظام به مسأله اقتدار دفاعی کشور
برمیگردد که در این ایام باید در برابر انواع تهدیدها که ممکن است
در آســتانه مذاکرات ولو به صورت محدود متوجه ما شود ،قاطعانه
و به طور سنگین پاسخ بدهیم و حتی رجزخوانیهای نظامی آنها را
نیز قاطعانه پاسخ بدهیم.

مخبر  :فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی با قیمت
مصوب افزایش یابد

جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و بر ضرورت
نظارت هر چه بیشتر بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش سامانه های
اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد
مخبر در این جلسه که وزرای کشور ،جهاد کشاورزی ،دادگستری ،صنعت ،معدن
و تجارت ،راه و شهرســازی و اقتصاد و همچنین رییس شورای اطالع رسانی
دولت حضور داشتند ،بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی ها در بازار کاالهای
اساسی تاکید و تصریح کرد :باید فرآیند و زنجیره تامین ،توزیع کاالهای اساسی از
مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود.معاون
اول رییس جمهور همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم بصورت اینترنتی را
اقدامی بسیار مناسب و ارزنده برای تنظیم بازار و اطمینان خاطر مصرف کنندگان
ارزیابی کرد و گفت :باید ارائه کاالهای اساسی مردم با قیمت مصوب بصورت
اینترنتی ادامه یابد و در صورت امکان فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر نیز
به این سامانه اضافه شود.در این جلسه گزارشی از وضعیت تامین و توزیع مرغ،
تخم مرغ و مواد لبنی در سراسر کشور ارائه و تصمیمات الزم برای ادامه آرامش
نسبی در بازار اتخاذ شد.در ادامه این جلسه نیز گزارشی از چگونگی فعالیت های
سازمان بسیج و تعزیرات کشور برای نظارت ،بازرسی و برخورد در خصوص
برخی تفاوت قیمت ها ارائه و مقرر شــد فعالیت ها در این حوزه از هفته آینده
بصورت کمی و کیفی افزایش یابد.

تاکید دادستان کل کشور بر تعیین تکلیف  ۸۰درصدی
خودروهای توقیفی تا پایان سال

دادســتان کل کشــور ضمن بازدید از پارکینگ خودروهــای توقیفی مرتبط با
پروندههای مواد مخدر ،بر تعیین تکلیف  ۸۰درصــدی خودروهای توقیفی تا
پایان سال تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،پیرو دستور رئیس قوه قضائیه به
دادستان کل کشور ،مبنی بر تسریع تعیین تکلیف وسائل نقلیه توقیف و یا ضبط
شده درخصوص پروندههای مواد مخدر ،حجت االسالم والمسلمین منتظری
گ خودروهای توقیفی مرتبط
دادستان کل کشور صبح امروز (سوم آذر) از پارکین 
با پروندههای مواد مخدر در منطقه شهریار بازدید کرد.دادستان کل کشور در این
بازدید در جریان آمار خودروهای توقیفی ،تعداد و سال توقیف ،نحوه مزایده و
فروش ،نحوه نگهداری قرار گرفت.حجت االسالم والمسلمین منتظری همچنین
بر تســریع در رســیدگی و تعیین تکلیف خودروها ،لزوم کار جهادی و تعیین
تکلیف  ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان سال جاری تاکید کرد.وی با بیان
اینکه حدود  ۱۴هزار و  ۷۰۰خودرو در پارکینگهای ستاد مبازره با مواد مخدر
در حال حاضر توقیف هســتند ،تصریح کرد :آنچه که مربوط به دستگاه قضایی
است باید انجام و اگر نیاز به بخشنامه یا دستور است انجام خواهیم داد.دادستان
کل کشور افزود :ســاماندهی وضعیت کنونی به همکاری و تعامل دستگاههای
مربوطه و کار جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد.این مسئول عالی قضایی تاکید
کرد که دستگاه قضایی آماده همکاری و انجام اقدامات الزم برای تعیین تکلیف
این خودروها است.

نباید برای مقابله با کرونا تصمیمات عجوالنه گرفت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تذکر خود به وزرای بهداشت ،تعاون
و کشــور درباره خطرات بازگشایی مدارس و دانشــگاهها خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محمد علی محسنی بند پی عضو کمیســیون بهداشت و درمان
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با تسنیم ،با بیان اینکه تا محو کامل ویروس
کرونا نباید از پروتکلهای پیشگیرانه دست بکشیم ،گفت :نباید در مقابله با کرونا
عجوالنه تصمیم گرفت و قضیه را صفر تا صد یا ســیاه و سفید نگاه کنیم.وی با
تاکید بر اینکه در بحث آموزش و پرورش نیز باید از فرصت کرونا استفاده کرد
و کالسهای درس را ترکیبی از مجازی و حضور برگزار کنیم ،افزود :قطعا در
صورت حضوری شدن دانشــگاهها و مدارس باید شاهد بروز فاجعه در کشور
باشیم ،حتی بنده به وزرای بهداشت ،کشور و تعاون و سرپرست وزارت آموزش
و پرورش در این زمینه تذکر دادم.نماینده نوشهر در مجلس تصریح کرد :اگر ما
نمی توانیم از فرصت کرونا استفاده کنیم و نظام سنتی آموزش و کار را تغییر دهیم
حتما باید به سمتی برویم که کارکنان و دانش و آموزان و دانشجویان را با شرایط
خاص به طور نمونه  50درصد حضور به سرکار ،مدارس و دانشگاه ببریم.عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه برای مقابله با کرونا باید مدیران
وقت بیشتری بگذارند تا شاهد ایجاد پیکهای بعدی کرونا در کشور نباشیم ،اظهار
داشت:ستاد ملی مبارزه کرونا هم نباید به راحتی دست از ابزار سلبی برای مقابله
کرونا بردارد ،اگر در مقابله با کرونا سادهانگاری شود ممکن است باردیگر کشور
دچار پیک جدیدی شود که مهار آن سختیهای فراوانی دارد.

ایران به دنبال فرار از برجام نیست

عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس گفت:باید مذاکرات برجامی
خروجی محور باشد و اگر این موضوع اتفاق نیفتد طبیعی است که ما کار عبث
انجام نخواهیم داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری
عضو کمیســیون امنیتملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به آغاز مذاکرات برجامی ایران و طرفهای غربی از
 8آذر در وین ،گفت :ایران هیچگاه به دنبال فرار از مذاکرات و برجام نیست ،اگر
برخی این ادعا را دارند که جمهوری اسالمی ایران انگیزهای برای مذاکره ندارد و
واقعی به دنبال برجام نمیرود ،اتهام واهی است و این موضوع کذب است.وی
با بیان اینکه ایران هزینههای برجام را پرداخت کرده و امروز به دنبال نقد کردن
چک نسیه برجام و نقد کردن سهم خود از این قرار داد بینالمللی است ،ادامه داد:
در چند دور از مذاکرات وین که انجام شد نیز ایران به دنبال استیفای حقوق ملت
خود بود و نه برجامی که غربیها بخواهند در آن تغییر ایجاد کنند ،بنابراین ایران
هیچگاه تغییر در برجام را نخواهد پذیرفت.نماینده قم در مجلس با تاکید بر اینکه
در دور جدید هم قطعا مذاکرات درباره برجام نخواهد بود بلکه برای اجرایی شدن
آن است ،عنوان کرد :هر چه ما باید برای برجام مذاکره میکردیم در دولت گذشته
انجام دادیم ،االن مذاکرات فقط برای راههای اجرایی شدن برجام خواهد بود.

کد 7000
سند کمپانی/خودرو ,برگ سبز خودرو ،
مهدی پازوکی با کد ملی  0017475724شــماره شناســنامه  0017475724فرزند
مجیــد خودرو پژو پارس رنگ ســفید مدل  1396شــماره پــالک 30ایران833ه89
شــماره شاســی NAA01CE8HH6413شــماره موتوربه نام مهدی فرنیاپور در تاریخ
 1400/08/30مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

ســند کمپانی خودرو وانت مزدا مــدل  93رنگ آبی متالیک
به شــماره انتظامی  78س 534ایران  18به شماره شاسی
NAGP2PE21EA182119و شماره موتور 118P0I07609 :به
نام سید مرتضی حسینی فرزند سید باقرمفقود گردیده واز
درجه اعتبار ساقط می گردد.
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