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سرمقاله
ّ
برنفوذجلل دربرخی شرکتهای
نقدی
وزارت نیرو

ادامه از صفحه اول
فساد زا در کشور وسواستفاده حداکثری جالل ها از آن
بخصوص در وزارت نیرو بــا ذکر مثالی عینی بپردازم.
دریافت حق المشــاوره طبق قانون و عرف امری رایج
و قانونی اســت .اما آیا کارمندان دولت که درازای کار
موظفی خــود میتواند از اربابرجــوع تقاضای حق
المشاوره نماید؟ همه میدانند اینگونه حق المشاوره
روش افراد و باندهای حرفهای برای بزک کردن رشوه
و حرامخواری اســت .اما آیا در قانون حق المشاوره
جرم اســت؟ خیر قانونگذار دریافت حق المشاوره
راجرم نمیداند و مفسدان و باندهای فاسد و حرفهای
با ســو اســتفاده از این خأل و ابهام با خیالی راحت به
دریافت رشوه از اربابرجوع می پردازنددر صورت لو
رفتن با تطهیر؛آن بانام حق المشاوره می نمایند .با کار
تشکیالتی و با پرداخت سهم المشاوره افراد بیشتری را
در سمتهای و ردهای مختلف آلوده می کنندوبا ایجاد
الیه های متعدد ،کسی را یارای رویارویی با این ّ
جللها
نیست .این جماعت در تمام دولتها در هزار رنگ و
تزویرمختلف همچنان بر مسند پستها می مانند ،چه
جناح چپ باشد؛ چه راست؛ چه احمدینژاد باشد چه
روحانی و رئيســی این دور باطل با سو استفاده وعدم
شفافیت همچنان برای این ّ
جللها ادامه مییابد.
ســاختار این ّ
جلل ها که در طی زمان با حرامخواری
از کارمندانــی دونپایه و ســاده به مدیرانی ارشــد و
فاسد رشــد و نمو یافتهاند با ســاختار چند الیه ازتیم
رســانهای تا پیادهنظام و مدیران ارشد و حتی حراست
حضور دارند و هر مقاومتی در برابر خود و باندشــان
به شــدیدترین وجه ممکن در نطفه خفــه میکنند و
در صورت عبور از الیههــای مختلف حامی و اصرار
بر پیگیری عوامل نفوذی در بخش حراســت سازمان
وارد عمل شــده درنهایت با چند گزارش دروغین وبا
مهرمحرمانه و غیر محرمانه به مقامات و دســتگاههای
نظارتی و معدوم کردن اسناد و تخلفات قضیه را فیصله
میدهند و لذا پرداختن به شیوه کار این حیوانات جالل
و واکاوی برخی ابهامات شــاید راهگشای شیوهای
فساد وسوءاســتفاده ازیک عدم شفافیت قانونی باشد.
مثالی عینی با اندکی چاشنی طنز دریکی از شرکتهای
زیرمجموعه وزارت نیروبخشــی از جالل پروری و
ساختارچند الیه آن را عریان مینماید.
درزمانــی اربابرجوعی به دادخواهی و با شــکایتی
کتبی اعالم کرد در سازمان شما برای دادن حقم از من
حقالمشاوره ...میخواهند موضوع را برسی کردیم و
چندین بار برای یقین؛ از اربابرجوع خواستیم که آیا
بر ادعای خود مصراســت که ایشان با اطمینان کامل و
کتب ًا موضوع را دنبال کرد البته بــا دیدن رفتار فوری و
انقالبی ما عزمش برای پیگیری بیشتر شد و خوشحال
از اینکه مفســده و تخلفی را به مســئولین فساد ستیز
شرکت با انبوهی پینه برجبین؛ گزارش داده وراضی از
پیگیری سریع یقین داشت موردحمایت قرار خواهد
گرفت ،القصه بامســتندات غیر قابل انــکار تخلف با
جابجایی درخواســتکننده حق المشاوره ماجرا آغاز
شد ،فشاری سنگینی از لشــگر نامریی حامیان که طی
سالیان پرورده شــده بودند وشروع شد گروه رسانه با
شانتاژ و فشــار عملیات چندالیه را در فضای مجازی
ورســانه ای آغاز نمودهمزمان الیــه مدیریتی با البی
پشتصحنه فشار بسیاری بر ما را وارد نمود پادوهای
وپیادهنظام این تشــکیالت نیز نقش شــایع سازی و
تخریب را ایفا مینمود مدیران ارشــدبا مدعای پاک
دستی و مبارزه با فساد چون قافیه را تنگ دیدند برای
بقای پســت خودریاکاری را کنار گذاشته و به جفنگ
آمدند که ما نقشــی در این ماجرا نداشــتهایم و برای
اثبات بیگناهی خود تمام مکاتبات داخلی و خارجی
را نیز در اختیار شــومن قصه مــا قراردادندالقصه باند
جالل قصه ما سرمســت از حمایت هم مسلکان و با
اطمینان از تشکیالت و عقبه نفوذی حراستی ومعدوم
نمودن تمام اسناد و شــاهکارهای گذشته  .در دستگاه
قضایی شــکایتی دال بــر اتهام تهمــت و ...و پایمال
کردن ۲۷سال سابقه درخشــان و پرافتخارش مطرح
نمود؛ و در کمال تعجب درهربارو مکررا ً درخواست
استعالم سوابق و پاکدســتیش را از حراست مجموعه
مینمودنند؟! پافشاری شومن قصه و اصرار بر استعالم
پاکدستیش ازحراســت کمی موجب شک ما شد و لذا
خواســتارااظهارنظرواحدمربوطه درخصوص سوابق
افتخارات شومن داستان شــدیم و در کمال شگفتی و
ناباوری ضمن تاکید بر نداشــتن هیچ سابقه تخلف بر
پاکدستی و سالمت و  ۲۷سال خدمت پرافتخارشومن
قصه ماتاکید داشــت ؟!واربابرجوع را در این ماجرا
مقصر میدانست و حتی تلفنی از او خواسته بودند از این
مدیر افتخارآفرین طلب عفو ومغفرت نماید ؟! هنوز به
نفوذ تا این حد در سازمان و بخش حراستی بادید شک
و تردید می نگریستیم .
باری با رفت آمد و اســتدالل و ارائه اســناد و مدارک
تمام ادعاهای واهی حقالمشــاوره بگیــر قصه ما در
عدلیه رد شد.ومشــخص شــد گفتههای ما مستند و
حقیقــت مــی باشــد در گام دوم از اربابرجوع که
گزارش حقالمشــاوره را با اعتماد بــه پینههای جبین
مدیران ریــاکارو جاه طلب داده بود شــکایت کردند
ولی بازهم بااریه اســنادمحکوم شدند؟ البته این شیوه
در کنار مظلوم نمایی وفحاشــی و بدزبانی ازروشهای
این تشکالت برای نصر به رعب می باشد که در گذشته
جواب داده بود  .با عنایت به گستاخی و وقاحت بیحد
این شبکه در حمایت چندالیه از شومن قصه موضوع
با دقت بیشتر برسی کردیم که در کمال ناباوری اسناد
مکتوب جدیدی به دست آوردیم که شومن ما در سال
 ۸۷نیز با تخلفی مشــابه و اخذ وجوهی از پست خود
عزل شده وبعنوان کارشناس منتقل شده .حال چگونه
گزارشات مستند و ...
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فرمانده هوانیروز ارتش گفت :سامانههای شبیهساز هوانیروز تمامی شــرایط پروازی ،مانورها ،تکنیکها و تاکتیکها را در برمیگیرد و با پرواز واقعی تفاوتی ندارد.به گزارش
اقتصادسرآمد،قرباني با اشاره به پیشرفت در حوزه آموزش خلبانی با بهرهگیری از سیمیالتورها (شبیهسازها) ،اظهار داشت :به جرأت میتوان گفت که هوانیروز بنیانگذار بهرهگیری
و ساخت سامانههای شبیهساز در سطح کشور محسوب میشود.امیر قربانی با بیان اینکه بهرهگیری از سامانههای شبیهساز در کاهش هزینههای پروازی بسیار کارآمد و مقرون به
صرفه است ،افزود :سامانههای شبیهساز هوانیروز تمامی شرایط پروازی از جمله مانورها ،تکنیکها و تاکتیکها را در برمیگیرد و در حوزه آموزش با پرواز واقعی تفاوتی ندارد
و امروز بخشی از ساعات پروازی که یک خلبان باید در بخش آموزش بگذراند از طریق این سامانهها انجام میشود.فرمانده هوانیروز ارتش گفت :امروز بهرهگیری از سامانههای
شبیهساز یکی از ارکان اصلی حوزه آموزش هوانیروز را تشکیل میدهد و استفاده از این سامانهها بهطور کلی بهرهوری یگان هواپیمایی نیروی زمینی در حوزه تعمیر و نگهداری
بالگردها ،ایمنی پروازهای آموزشی و افزایش اعتماد به نفس و حوزه مهارتی خلبانان را ارتقا میدهد.

اصالح سن بازنشستگی اولویت صندوقهای بازنشستگی است؟

قتامیناجتماعی
پیریجمعیتوتهدیداتصندو 

گروه اقتصاد جامعه  -به اعتقاد برخی
کارشناســان ،تامین اجتماعــی انبوه
مســائل متعدد دارد که رفع آنها بیشتر
از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،از هفته گذشته بحث
اصالح ســن بازنشســتگی و ســایر اصالحات
پارامتریــک قوانیــن و آییننامههــای مربوط به
بازنشستگان توسط برخی مقامات از جمله زاهدی
وفا (سرپرســت وزارت کار) و محمد اسکندری
(مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) مطرح
شد .بحثی که کارشناســان در رابطه با آن نظرات
متفاوتی دارند .از آنجا که هرچه سن بازنشستگی
باال بــرود ،میزان زمان پرداخــت ماهانه حق بیمه
توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و
میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش
مییابد ،این اصالحات به نفع منابع صندوقها و با
کاهش هزینهها و مصارف صندوق (مستمریها)
همراه خواهد بود زیرا مدت زمان مستمری بگیری
تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری
کمتری واریز میشود و از طرف دیگر نیروی کار
و کارفرمای او مدت زمان بیشــتری را به حساب
صندوق حق بیمــه واریز میکنــد و از این طریق
ورودیهای بیشتری جذب میکند.
البته مخالفــان این طــرح نیز که عمدتــا مدافع
اصالحات و تغییرات ساختاری صندوقها هستند،
بر سایر سیاستها که بدون تاثیر روی بازنشستگان
بــر ورودی صندوقها و افزایــش آن اثر بگذارد،
تاکید دارنــد .درحالی که ضریب پشــتیبانی در
صندوق تامین اجتماعی در ایران باالی  ۳.۵بوده و
در برخی استانها مانند قم به بیش از  ۶.۵میرسد،
در بسیاری از کشورهای اروپایی این ضریب زیر
عدد  ۱قرار دارد؛ مســئلهای که بحث اصالحات
پارامتریک در این دسته کشورها را جدیتر مطرح
کرده است.
چالش ورودی منابع صندوقها در ایران
در ایران باتوجه به اینکه هنوز مسئله پیری جمعیت
به یک بحران بدل نشــده است ،تهدیدات دیگری
بــرای صندوقهای تامین اجتماعــی مطرح بوده
است .ســال گذشــته و در ماههای پایانی دولت
حســن روحانی ،بحثهایی دربــاره اصالحات
پارامتریک مطرح شده بود .احمد میدری (معاون
رفاه وزارت کار دولت دوازدهم) با اشــاره به این
دسته از چالشها ،مسئله «بازنشستگی پیش از موعد
غیرضروری» را یکی از چالشهای صندوقهای
تامین اجتماعی در ایران ارزیابی کرده بود .بسیاری
از فعاالن کارگری بر این باور هســتند که مواردی
وجود دارد کــه افراد بدون بهرهمندی از شــرایط
کار سخت و زیانآور به دلیل سست بودن برخی
آییننامهها و ضوابط ،مشــمول بازنشستگی پیش
از موعد میشــوند .همچنین نســبت ورودی به
خروجی (منابع به مصــارف) اصلیترین چالش
تامین اجتماعی در ایران معرفی شــده است و این
امر به قدری مورد توجه بــوده که در زمره عوامل
امکان ورشکستگی صندوقهای بیمهگر اجتماعی
ارزیابی شده است .درحالی که هرسال تعداد افراد
تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی در ایران

افزایش مییابد ،باز هم نســبت بازنشســتگان به
شاغلین جدید درحال افزایش است .سازمان تامین
اجتماعی هفته گذشته طی گزارشی اعالم کرد که
تنها در اداره کل تامین اجتماعی غرب شهر تهران
ماهانه بیش از ۳۷۵۰نفر بازنشست میشوند که اگر
این رقم متوسط ارزیابی شود ،تنها غرب تهران در
ســال ۴۵هزار نفر به لیست بازنشستگان مستمری
بگیر اضافــه میکند .اگر به این رقــم ،آمار میزان
افزایش تعداد بازنشستگان و مستمریبگیران کل
استان تهران و کل کشور اضافه کنیم ،شاهد حجم
بسیار باالیی از تعهدات جدید صندوقهای بیمه
اجتماعی در ســال خواهیم بود که ممکن است به
رقم حدود یک میلیون نفر مستمری بگیر جدید نیز
رسیده باشد .این درحالی است که مهدی ساجدی
(معاون اداره کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین
اجتماعی) در گفتگویی با ایلنا اعالم کرد :آمار بیمه
شدگان جدید سازمان تامین اجتماعی در  ۱۲ماهه
اخیر نشان میدهد که ما چیزی حدود ۸۰۰هزار نفر
بیمه شده جدید به سازمان معرفی کردیم .وی ادامه
داد :از این تعداد ۳۵۰هزار نفر شــامل بیمهشدگان
اجباری و همچنیــن بیش از ۴۰۰هــزار نفر بیمه
شدگان اختیاری مشــاغل آزاد و صاحبان حرفهها
هستند .ساجدی تصریح کرد :البته سازمان تامین
اجتماعی بســیاری از گروهها مانند زنان خانهدار
دارای شرایط و حتی دانشجویان را نیز اخیرا در کنار
سربازان مشمول دریافت خدمات صندوق تامین
اجتماعی کرده و زیر چتر سازمان آورده است که در
افزایش تعداد بیمهشدگان به نسبت سال قبل موثر
بوده است .این آمار در شرایطی مطرح شده است
که در ایران سالهاست با مشکل «کارگاههای غیر
رسمی» مواجه هستیم که بنابر اعالم خود مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی در ســال گذشته ،رقمی
بیش از ۳.۵میلیون نفر را شامل میشود؛ افرادی که
بطور دائم کار کرده و شغل ثابت دارند اما به دلیل
توافق پنهان یا از ســر اجبار کارفرما ،ذیل قوانین
بیمهای شناسایی نشــده و در عمل جزء جمعیت
حق بیمهپردازان نیســتند .خارج کردن بنگاههای
کوچک زیر ۱۰نفر از شمول قانون کار و همچنین
بحث موقتیسازی قراردادهای کار از سال ۱۳۷۴
به این سو ،در افزایش آمار «شاغلین حق بیمه نپرداز
در جامعه کارگری» نقش موثری داشته است.

آمارهای سازمان تامین اجتماعی چه میگوید؟
براســاس آمــار منتشــر ســاالنه اداره کل آمار
و محاســبات ســازمان تامین اجتماعــی ،آمار
بازنشســتگی پیش از موعد طی یــک دهه اخیر
تحوالت بسیار سریعی داشته است .این درحالی
است که تعداد واحدهای شناسایی شده بهعنوان
کارگاه سخت و زیانآور تغییرات خاصی طی یک
دهه اخیر نداشته است.
آهنگ افزایش خروجیهای صندوق نسبت به
ورودیها
آمارهای اداره محاسبات و آمار تامین اجتماعی البته
باوجود بروز نبودن؛ اما دادههای قابل تاملی را در
زمینه آهنگ رشد و میزان افزایش نسبت خروجی
به ورودی (نسبت رشد بازنشستگان به نسبت رشد
بیمه شدگان) در کشور نشان میدهد .در شرایطی
که از ســال  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۸حدود ۳۵۰هزار نفر به
جمع بیمهشــدگان اصلی ســازمان اضافه شدند،
چیزی حدود ۲۵۰هزار نفر نیز به جمع بازنشستگان
پیوستند .این درحالی اســت که روند رشد مثبت
تعداد بیمه شده به بازنشسته جدید تنها در گذشته
حفظ شده و این نسبت در سال گذشته وارد سیکل
کاهشی شــده اســت .طبق آمار ماههای گذشته
خود اداره کل آمار ،اطالعات و محاســبات تامین
اجتماعی ،مــا با کاهش تعداد ورودی بیمه شــده
مواجه بودیم .این درحالی است که از پایان زمستان
 ۱۴۰۰که این روند کاهشی شروع شده است ،ما در
کشور با دوره افت شدید بیماری کرونا و بازگشایی
بسیاری از کارگاهها و همچنین افزایش نرخ رشد
اقتصادی پس از یک دوره رکود نیز مواجه بودیم.
همچنین آمار ســالهای  ۹۷به  ۹۸که حکایت از
افزایش حدود ۳۵۰هزار نفری بیمه شــده جدید
داشــت ،در ســالهای  ۱۳۹۸به  ،۱۳۹۹به حدود
۲۱۰هزار نفر کاهش یافته اســت .موارد بسیاری
مانند فقدان بازرســی منجر به کشف کارگاههای
بیمه نشده غیر رسمی ،رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی
بدهی کارفرمایان به ســازمان تامین اجتماعی در
زمینه حق بیمه کارگران ،رقم باالی بخشودگی و
اقساط بلندمدت بیمهای برخی کارفرمایان ،بدهی
باالی دولت به عنوان کارفرما به سایر صندوقهای
بازنشســتگی و همچنیــن خود صنــدوق تامین
اجتماعی (سهم  ۳درصدی) ،و سایر مواردی مانند

برگزیده ها

مذاکرهکننده ارشد چین در مذاکرات وین

این باعث شده است که کسری صندوقها به رقمی
نزدیک ۵۰۰هزار میلیارد تومان برســد و بر بحران
کاهش شتاب افزایش بیمهشدگان جدید به نسبت
شتاب افزایشی بازنشستگان جدید بیفزایند.
در این میان تنها سهم دولت از بدهیهای سازمان
تامین اجتماعی و کســری صندوقهــا به روایت
میرهاشــم موسوی (مدیرعامل ســازمان) چیزی
حــدود ۳۶۰هزار میلیــارد تومان اســت که بنابر
روایت کارشناسان مســتقل میتواند با احتساب
موارد دیگری حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان باشد.
از طرف دیگر ،مشــکل زیــان ده بــودن برخی
شــرکتها و هزینه باالی مدیریت شــرکتهای
ســرمایهگذاری تابعه صندوقها -که در شرایط
کاهش تعداد بیمه شده به نسبت بازنشسته ،وظیفه
دارند تا منابع صندوق را سرمایهگذاری و سود آن
را به تامین اجتماعی واریز کنند -باعث شــده تا
مشکالتی به صندوقها تحمیل شود که برای حل
آن ،مدیران دولتی به فکر آســانترین راه کاهش
هزینه صندوقها (افزایش سن بازنشستگی) بیفتند.
افزایش سن بازنشستگی برای حل بحران
صندوقها نواختن شیپور از سر گشاد آن است
کاظم فــرج اللهــی (فعــال حــوزه کارگری و
بازنشســتگان) در زمینــه تصمیم دولــت برای
اصالحات پارامتریک سن بازنشستگی ،به فقدان
شــرایط برای اجرای این طرح اشــاره کرده و به
ایلنا گفت :تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی
به قصد حل مشــکل ســازمان تامین اجتماعی یا
ســایر صندوقهای دولتی و غیردولتی در ایران،
مصداق ضرب المثل نواختن شــیپور از سر گشاد
آن اســت .اگر دولت مدعی اســت که قرار است
صندوقها را از خطر ورشکســتگی نجات دهد،
مســیر دیگری را برود .وی با مطرح کردن تردید
درباره ورشکستگی صندوقهای بیمهگر از جمله
ســازمان تامین اجتماعی گفت :خود بحث بحران
ســازمان تامین اجتماعی صرفا یک ادعاســت و
باید تفحص و حسابرســی دقیقی از شرکتهای
شستا و ســایر شــرکتهای تابعه صندوقها به
عمل بیاید تا نشان داده شــود حجم اموال و سود
غیر تسهیمی مجموعهها چقدر است .فرج اللهی
با بیان اینکه «برآورد ما نشــان میدهد ۱۰میلیون
نفر از نیروی کار کشــور بیمه نیســتند» ادامه داد:
البته دولت رقمهــای دیگری مثــل  ۳و ۴میلیون
درباره کارگران غیر رســمی مطرح میکند اما این
رقم ۱۰میلیونی شــامل کل نیروی کار کشور اعم
از ثابت و غیرثابت و خویش فرما و… اســت که
سرنوشت آتیه بازنشستگی آنها مشخص نیست.
این درحالی اســت که بیمه همگانی و ورود همه
به صندوقهای بیمهگر بهعنــوان حق بیمه پرداز،
تکلیف قانونی دولتها براســاس قانون است .از
۲۵میلیون نیروی کار فعال شــاغل کشور چیزی
حدود ۱۴-۱۵میلیون نفر تحت پوشــش بیمهای
هستند و مابقی در هیچ آماری گنجانده نشدهاند .لذا
باید سازوکاری تهیه شود که به جای سیاستهایی
مانند افزایش ســن بازنشســتگی ،ورودیهای
ســازمان یعنــی بیمهشــدگان جدیــد افزایش
یابد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

آمریکا فورا تصمیمات سیاسی الزم را برای احیای توافق
هستهایاتخاذکند

توپ در زمین طرف های
غربیاست

مذاکرهکننــده ارشــد چین
در مذاکرات ویــن با تاکید
بر این کــه تمامی طرفین در
این مذاکــرات باید با اتخــاذ رویکری
واقعبینانه و به کار بستن راه حلی واحد
از فرصــت احیای مذاکرات اســتفاده
کنند ،از آمریکا خواست در اسرع وقت
تصمیمات سیاسی الزم را برای احیای
توافق هســتهای اتخاذ کند.به گزارش
اقتصادســرآمد از خبرگزاری شینهوا،
وانگ کوان ،نماینده چین در سازمانهای
بینالمللی در وین و مذاکرهکننده ارشد
این کشــور در مذاکرات ویــن در پی
مذاکرات انجام شده در چند روز اخیر در وین درباره طرح پیشــنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق
هستهای[برجام] ،از آمریکا خواست تصمیمات سیاسی فوری را برای کمک به دست یافتن به یک توافق
در مذاکرات در اســرع وقت اتخاذ کند.وانگ همچنین بیان کرد ،ازسرگیری مذاکرات وین نشان میدهد
که فائق آمدن بر اختالفات از طریق گفتمان و مذاکرات تنها راه حلوفصل مسئله هستهای ایران است.او
در ادامه گفت :به لطف تالشهای مداوم تمامی طرفین مذاکرهکننده برای مدت بیش از یک ســال ،حاال
چشمانداز رسیدن به یک توافق در دیدرس است .اما اگر از این فرصت استفاده نشود ،از بین خواهد رفت.
او از تمامی طرفین خواست از فرصت موجود استفاده کنند ،رویکردی واقعبینانه و منعطف اتخاذ کرده ،به
نگرانیها و منافع یکدیگر احترام بگذارند ،فضایی مطلوب ایجاد کنند و مسائل باقیمانده را با راهکاری
واحد حل کنند.مذاکرهکننده چین اشاره کرد که آمریکا اخیرا لفاظیهای تهدیدآمیزی در قبال ایران به کار
میبرد و تحریمهای جدیدی علیه چندین نهاد از جمله در چین اعمال کرده است .او هشدار داد که اقدامات
آمریکا «به مذاکرات کمکی نخواهد کرد اما موجب گسترش تنش وضع موجود خواهد شد».وانگ در این
راستا افزود :آمریکا منشا اصلی بحران هستهای ایران است و باید وضعیت موجود را درک کند ،صداقت
نشان دهد ،سیاسیکاری را کنار بگذارد و از به کار بستن استانداردهای دوگانه در زمینه مسائل عدم اشاعه
تسلیحات اتمی دست بکشــد .آمریکا باید تصمیمات سیاسی فوری را برای انجام شدن توافقی در اسرع
وقت اتخاذ کند.این دیپلمات ارشد چینی تاکید کرد که چین با پیشبرد صلح و گفتمان سعی داشته است به
حصول توافق در مذاکرات وین کمک کند.به گفته او« ،چین تنها به این شرط این کار را انجام داده است که
حقوق و منافع مشروع آن حفظ شود و هرگونه تالشی برای تضعیف منافع چین غیرقابل قبول است؛ هیچ
کشوری نباید توهمات غیرواقعبینانهای در این باره داشته باشد».

سخنگوی کمیسیون امور
داخلی کشور و شوراها در
مجلس تاکید کرد :زمان آن
رسیده که آمریکا و کشورهای اروپایی
از حرف زدن دســت برداشته و برای
تعهدات خود تضمین اجرایی دهند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،علی حدادی با
اشاره به روند مذاکرات هسته ای بیان
کرد :آنچه که در مذاکرات قبل بوده و
در مذاکرات این روزها نیز مشــخص
است این بوده که همواره ایاالت متحده
آمریکا به دنبال منافع ملی خود بوده و
به هیچ وجه احترام متقابل در مذاکرات
نداشته و امروز هم ندارد .آنها امروز می بینند که ایران با تمام توان پیش می رود و ارتباط با شرق برقرار
کرده است .حال صرفا می خواهند برجام را حفظ کنند.وی در ادامه اظهار کرد :جمهوری اسالمی به
دنبال حفظ منافع ملی خود بوده و ما صرفا حق و حقوق ملت ایران را دنبال می کنیم .ایران هیچ موقع
از مذاکرات دست نکشیده است اما آمریکایی ها باید تضمین دهند که تهدات خود را اجرایی خواهند
کرد .آنچه که آمریکایی ها در حرف و شــعار می گویند با آنچه که در عمل انجام می دهند متفاوت
است .اعتماد به دشمنی که بیش از  ۴۰سال دشمنی کرده و حتی امروز نیز پذیرای قدرت و اقتدار ایران
نبوده و به مردم ایران نیز احترام نمی گذارد کار ساده ای نیست.وی در ادامه تاکید کرد :نظام جمهوری
اسالمی از مذاکرات عقب نشینی نکرده است و امروز توپ در زمین آمریکا و کشورهای اروپایی است.
ایران آنچه را که باید انجام داده است .سیاستگذاری های نظام جمهوری اسالمی مدافع بشریت است.
از آنجا که امروز کشورهای اروپایی مشکل انرژی پیدا کرده اند و از سوی دیگر قدرت ایران اسالمی و
ارتباط آن را با شرق می بینند مواردی را مطرح می کنند اما هیچ تضمینی هم ارائه نمی کنند .بعضا بهانه
هایی نیز مطرح می کنند که اصال موضوعیت ندارد.فشارهایی که امروز بر مردم فلسطین وارد شده و
کشتار هایی که رژیم غاصب صهیونیستی علیه کودکان و مادران مظلوم انجام می دهد حاکی از تالش
ایاالت متحده برای حفظ منافع رژیم صهیونیستی است.وی افزود :ما در گذشته به آنها اعتماد کردیم اما
امروز دیگر امضای آنها نمی تواند اعتماد ما را جلب کند بلکه ما تضمین عملیاتی میخواهیم .مباحثی
که امروز جمهوری اسالمی روی میز گذاشته اســت کامال منطقی و متقن بوده و ما به دنبال احیای
حقوق ملت هستیم .امروز ایران با کشورهای غرب آسیا و کشورهای اوراسیا ارتباط برقرار کرده و
ایران هیچ گاه با ارتباط جهانی مشکلی نداشته است .ما با نظام سلطه ،زور ،تزویر و نفاق مشکل داریم.

به تهدیدها و ضرباالجلهای توخالی بیاعتنایی شد تا
امتیازهای کلیدی به دست آوریم

مشــاور تیم مذاکرهکننده کشــورمان گفت :تا زمانی که متن حاصل از
مذاکرات مورد بررسی دقیق در تهران قرار نگیرد ،مسئوالن مذاکرهکننده
نمیتوانند در مورد آن هیچ گونه اظهارنظری داشــته باشــند.به گزارش
اتصادسرآمد ،سید محمد مرندی استاد دانشگاه تهران و مشاور تیم مذاکره
کننده دقایقی قبل پیش از ترک وین با خبرنگار العربیه گفتوگو و تصریح
کرد :مذاکرهکنندگان ایرانــی ،چه در وین و چــه در مدتی که از طریق
مکاتبات گفتوگو بین طرفین مذاکــره در جریان بود ،بارها دولتهای
آمریکا و اروپا را وادار کردند تا از مواضع غیرمنطقی خود عقبنشــینی
کنند.بر اســاس توئیت خبرنگار العربیه ،این مشــاور تیم مذاکرهکننده
کشورمان تاکید کرده است :بارها به خاطر حقوق مردم و منافع بلندمدت
کشور به تهدیدها و ضرباالجلهای توخالی بیاعتنایی شد تا امتیازات
کلیدی به دست آوریم.مرندی در این گفتوگو خاطرنشان کرده است :تا
زمانی که متن حاصل از مذاکرات مورد بررسی دقیق در تهران قرار نگیرد،
مسئوالن مذاکرهکننده نمیتوانند در مورد آن هیچ گونه اظهارنظری داشته
باشند.استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در پایان یادآور شده
است :در حال حاضر اظهارنظرهای رسانهای فقط حدس و گمان هستند.

آمادگی ایران برای حل اختالفات داخلی بین جناح ها و
احزاب عراق

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
گفت که رفع اختالفات داخلی به نفع مردم عراق است ،دولت جمهوری
اســامی ایران آمادگی دارد که برای حل اختالفات داخلی بین جناح ها
و احزاب عراق نقش مثبتی ایفا کند.به گزارش اقتصادســرآمد ،یعقوب
رضــازاده در تحلیلی از تحوالت اخیر در عراق گفت :وضعیت کشــور
عراق به صورت عمومی نگران کننده نیست .عراق ارتباط خوبی با ما از
نظر سیاسی ،دیپلماسی و اقتصادی دارد .بطوریکه برای سفر اربعین هم
تمهیدات الزم از طرف مسئوالن دولت جمهوری اسالمی و مسئوالن عراق
گرفته شده است.وی با اشاره به حضور طرفداران مقتدی صدر در پارلمان
عراق گفت :حضور طرفداران مقتدی صــدر در مجلس عراق مربوط به
تحوالت داخلی این کشور است .این اختالفات از طریق ارتباط دوستانه
و صمیمانه بین احزاب و جناح های مختلف رفع می شود.این عضو هیات
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد :اگر اختالفات
رفع نشود به نفع دولت ،حاکمیت و مردم عراق نیست .دولت جمهوری
اسالمی آمادگی دارد برای حل اختالفات داخلی بین جناح ها و احزاب
عراق نقش مثبتی ایفا کند.رضازاده در پایان گفت :دشمنان و کشورهای
خارج از منطقه به خصوص آمریکا و اسرائیل به دنبال بهره برداری از این
اختالفات هستند پس نباید سوژه ای برای دشمنان مردم عراق ایجاد کرد.

سفر چهار تیم نظامی جمهوری اسالمی ایران به روسیه

چهار تیم نظامی جمهوری اسالمی ایران به منظور شرکت در مسابقات بین
المللی نظامی روسیه  ۲۰۲۲وارد مسکو شدند.به گزارش اقتصادسرآمد،
چهار تیم نظامی جمهوری اسالمی ایران شامل تیمهای(تکاوران دریایی،
تانک،حافظان نظم و ارتش فرهنگ) به منظور شــرکت در مسابقات بین
المللی نظامی روسیه  ۲۰۲۲وارد مســکو شدند.تیم های مذکور در حال
حاضر ضمن حضور در محل برگزاری رقابت ها و آشــنایی با شــرایط
محیطی منطقه ،مراحل آماده ســازی را می گذرانند.الزم به ذکر است در
مسابقات مذکور که با حضور  ۳۷کشور جهان در  ۳۴رشته از  ۲۴مردادماه
تا  ۵شهریور به میزبانی اصلی فدراسیون روسیه و یازده کشور ایران ،چین،
بالروس ،آذربایجان ،قزاقستان ،ازبکستان ،ارمنستان ،ونزوئال ،الجزایر،
مغولستان و ویتنام برگزار خواهد شد ،جمهوری اسالمی ایران در  ۱۴رشته
پا به عرصه این رقابت ها خواهد گذاشت.

نوسانات ارزی در کشور از زمان توافق برجام
آغاز شد

نایبرئیس کمیســیون بودجه مجلس با بیان اینکه نوســانات ارزی در
کشور ما از زمان برجام آغاز شد ،گفت :ما با درس گرفتن از گذشته مسیر
اقتصاد کشــور را از مذاکرات جدا کردهایم.به گزارش اقتصادســرآمد،
حجتاالســام ســید محمدرضا میرتاجالدینی نایب رئیس کمیسیون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :ما مسائل و مشکالت اقتصادی
کشور را به سرنوشت مذاکرات پیوند نزدهایم.وی افزود :در دولت قبل از
پیوند زدن سرنوشت اقتصادی کشور به مذاکرات لطمه جدی دیدهایم و
نوسانات ارزی در کشور از زمان آغاز مذاکرات برجام و در دوره دولت
قبل ایجاد شده اســت ،به ویژه پس از به امضا رســیدن توافق برجام که
را اعمال کرد و تا زمانی
رئیسجمهور آمریکا با وجود این توافق ،تحریمها 
که آمریکاییها از برجام خارج شــدند ،به تحریمها ادامه دادند و پس از
خروج از برجام همین وضع ادامه پیــدا کرد.این نماینده مجلس یازدهم
تصریح کرد :امروز باید از تجربیات تلخ گذشــته درس بگیریم و کاری
نکنیم که آمریکاییها بتوانند بار دیگر به ما ضربــه بزنند.میرتاجالدینی
خاطرنشان کرد :آمریکا نشان داده که در پیمانها و توافقات قابل اعتماد
نیست .آمریکا در نیم قرن گذشته با هر کشوری پیمانی بسته به آن پایبند
نبوده که از جمله آن میتوان به پیمان این کشــور بــا چین درباره «چین
واحد» اشاره کرد.وی اضافه کرد :امروز آمریکا وارد تایوان شده و با وجود
آنکه با چین پیمان بسته بود که به مســائل داخلی این کشور ورود نکند،
اما همگان شاهد دخالت این کشــور در امور تایوان هستند.نایب رئیس
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس افزود :در موضوع ناتو نیز ،آمریکا با
روسیه پیمان بست که ناتو را به شرق گســترش ندهد ،اما دیدیم که 14
کشور شرقی را وارد ناتو کرد و تا مرزهای روسیه پیش آمد که آخرین آن
اوکراین بود ،در خصوص برجام نیز شاهد نقض برجام و پیمانشکنی از
سوی آمریکا بودهایم.

مجلس برای مخالفت و یا موافقت با تشکیل وزارت
بازرگانی هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه کمیسیون متبوع
خود درباره تشکیل وزارت بازرگانی توضیحاتی را ارائه کرد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،رضا تقیپور عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره جلسه
کمیســیون متبوع خود و مخالفت با تشــکیل وزارت بازرگانی ،گفت:
این بحث به یک پاســخ یک کلمهای نیاز ندارد ،بلکه در کمیسیون بحث
مفصلی انجام شد و فضای کلی این است که همه چیز بستگی به ساختار
و اقدامات دولت دارد و انجام ماموریتهایی که برای این وزارت خانه
گذاشته است.به گفته وی هنوز جمع بندی نهایی در این زمینه نشده است
چرا که اساسا الیحهای از سمت دولت مطرح نشــده است .در کل نظر
من این است که صرف ساختار خود یک هدف مستقل نیست .اتفاقی که
در گذشته افتاد این بود که معاونتهای این دو وزارت خانه در کنار هم
تجمیع شدند و این ساختار باز مهندسی نشــد تا به ماموریتهای خود
برسد.تقی پور گفت :االن شاهد هستیم که مجددا بعد از  ۸یا  ۹سال مجددا
این موضوع مطرح میشود ضمن اینکه در گذشته هم این اتفاق صورت
گرفته ،اما نتیجهای نداشته است؛ بنابراین موضوع اصلی این است که باید
فرآیندهای اصلی را به گونه درستی مطرح کنیم و موضوع تولید و بازار
را در کنار هم با فرایندهای یکپارچــه مدیریت کنیم.این نماینده مجلس
تصریح کرد :ایجاد یک وزارت خانه جدید مجداد چند سال زمان خواهد
برد و بســیاری از فرصتهای مارا از بین خواهد برد .البته این معنی این
نیست که ما شرایط فعلی را نیز قبول داریم بله اگر یک معماری یکپارچه
از این فرایندها صورت بگیرد این فرایندها قابل انجام است .ناگفته نماند
که مقوله تولید و بازار الزاما در برابر هم نیستند .بلکه باید با هم هماهنگ
باشند تا ما بتوانیم از تولید داخلی حمایت کنیم ،اما مشکل اینجاست که
این فرایندها تا امروز به خوبی طراحی نشده اند.

