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امکان واردات واکسن در 
دولت قبل بود، همتش نبود!

روزنامه  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
باالی  تعداد  به  واکنش  در  یزد  آفتاب 
به   »چرا  می نویسد:  واکسن  تزریق 
شروع  و  روحانی  دولت  پایان  محض 
واکسن  واردات  روند  رئیسی  دولت 

خارجی سرعت زیادی گرفت؟
»روزنامــه کیهــان« در ســتون اخبــار 

ویژه خود نوشت:
در حالــی کــه واردات و تزریق واکســن طــی دو هفته 
پس از تشــکیل دولت آقای رئیسی، افزایش چشمگیری 
داشــته، یک روزنامه اصالح طلب مدعی شد: این تفاوت 
مربــوط بــه بی عرضگــی دولت روحانــی نبــوده، بلکه به 

خاطر دست های پشت پرده بوده است.
تزریق واکسن در چند روز اخیر به نسبت روزهای آخر 
دولــت روحانــی دو برابر شــده و به باالی یــک میلیون و 
یکصد هزار ُدز در روز رسیده است. همچنین ثبت نام هم 
از 130 هزار ُدز به باالی 500 هزار رسید. از سوی دیگر در 
حالــی که مجموعا طــی 7 ماه در دولــت روحانی 6/26 
میلیون واکســن به کشــور وارد شــده بود، در دو هفته 
فعالیــت آقای رئیســی، بیــش از 18 میلیون ُدز واکســن 

کرونا وارد کشور شده است.
روزنامــه آفتــاب یزد در واکنش به ایــن اتفاق مثبت و 
غیرقابــل انکار می نویســد: »چرا به  محــض پایان دولت 
روحانــی و شــروع دولت رئیســی رونــد واردات واکســن 

خارجی سرعت زیادی گرفت؟

 پاسخ های احتمالی
یــک: دولت قبلی بی عرضه بــود و علی رغم ادعاهایی 
کــه در زمینــه دیپلماســی داشــت نمی توانســت از طرق 

مختلف واکسن به اندازه مکفی وارد کشور کند؟
دو: دولت روحانی عرضه داشت ولی مانع تراشی های 
داخلی مانع واردات می شــد.در واقــع گروه ها و افرادی 
منتظر بودند تا روحانی برود سپس دست از خرابکاری و 
سنگ اندازی برداشته تا هم روحانی بیش از پیش منفور 
شــود و هم در عین حال رئیــس دولت جدید محبوبیت 

کسب کند.

از  به نظر نمی رسد پاسخ به سوال مذکور غیر   
دو مورد فوق باشد

چــه در اواخــر دولــت روحانــی و چــه اکنــون کــه در 
اوائل دولت رئیســی هســتیم ایران در شــدیدترین نوع 
تحریم هاست و راه های گردش و حصول ارز بسته شده 
اســت. از طرف دیگر در فاصله میــان پایان دولت قبل و 
تشــکیل دولت فعلــی هیچ تحول مثبــت دیپلماتیک که 
رخ نداده بلکه شرایط از هر نظر سخت تر نیز شده است.
فلذا به سادگی می توان به این نتیجه رسید حال که 
در خــارج از مرزهای ایران تحول جدید و جدی رخ نداده 
پس باید دلیل تســریع واردات واکسن کرونا را در داخل 

مرزهای کشور جست وجو کرد.
البتــه در مــورد تحوالت داخلی نیز بایــد این موضوع 
را لحــاظ کــرد که بــه نظر نمی رســد از نظر کیفــی تفاوت 
عجیب و غریبی میان مدیران فعلی و قبلی وجود دارد. 
پس شــاید بتــوان اینگونــه نتیجه گیــری کرد کــه همان 
دســت هایی که دولت قبل را پس می زد همان دست ها 
در حــال هــل دادن دولــت جدیــد اســت. این دســت ها 
تمایــل نداشــت دولت قبلی بــه موفقیتی ولــو حتی اگر 
جان انسان ها در میان بود برسد اما حاال تالش می کند 
به هرشــکلی دولت جدید متفاوت از دولت قبلی نشــان 
داده شود«. درباره این تحلیل روزنامه زنجیره ای گفتنی 

است،
اوال؛ باقــی مانــدن تحریم هــا حتــی در حد کارشــکنی 
علیــه واردات دارو و واکســن، بــه خــودی خــود، ســند 
شــرمندگی دولــت روحانــی اســت کــه مدعــی بــود هم 
دربــاره  حتــی  آنکــه  حــال  و  شــده اند؛  لغــو  تحریم هــا 
کشــورهای تحریم شــده از ســوی ســازمان ملــل )و نــه 
آمریــکا( دارو و غــذا استثناســت؛ امــا با برجــام که مورد 
حمایت قطعنامه شــورای امنیت اســت، تحریم ها حتی 

به غذا و دارو رسید.
ثانیا؛ عمده واکســن هایی که اخیر وارد شــده، چینی 
اســت و دولــت روحانــی می توانســت بــا پیگیــری جدی 
دیپلماتیــک، این موضوع را تســهیل کند. اما متاســفانه 
انگیزه جدی در دولت قبل برای این کار وجود نداشــت؛ 
ایــن واقعیــت را می تــوان از نداشــتن ســفیر در پکن به 
مدت پنج ماه متوجه شــد. پیــش از این همه خبرهایی 
منتشــر شــده که بــا پیگیری علــی الریجانی، چین ســال 
گذشــته آمــاده بــوده از همــان واکســنی کــه بــه مردم 
خــود تزریــق می کنــد، بــه میــزان 18 میلیــون ُدز هم به 
ایــران بدهد، اما دولت روحانی در ایــن زمینه کوتاهی و 
کاهلی کرده وگرنه هیچ مخالفتی در میان نبوده اســت. 
بنابرایــن برخــالف ادعــای روزنامه آفتاب یــزد،  نمی توان 
تردیدی درباره این واقعیت داشــت که در زمینه واردات 
واکســن در دولــت روحانی کوتاهــی و بی کفایتی صورت 

گرفته است.

پنجره

دولتبیتدبیری

بازگشت ناوگروه نیروی دریایی نمایش اقتدار ارتش بود
سپهرغرب، گروه سیاسی:  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه 21 شهریور مجلس شورای اسالمی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه، گفت: بازگشت عزتمندانه ناوگروه 75 نیروی دریایی 

ارتش را در یک ماموریت بیش از 45 هزار کیلومتری دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و شرکت در یک ماموریت و مانور، به فرماندهی کل قوا و یکایک فرماندهان ارتش عرض تبریک دارم.
وی تاکید کرد: این امر نمایشــی از اقتدار، خودکفایی و پیشــرفت در ارتش جمهوری اســالمی ایران بود و نشــان داد هر زمان که به مبانی ارزشــی مان یعنی خداباوری و مردم باوری ایمان داشته باشیم می توانیم همه معادالتی که دشمنان طراحی می کنند 

به شکست منجر کنیم. این پیروزی را به ملت ایران تبریک می گویم.

بررسی ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار
سپهرغرب، گروه سیاسی: جلسه علنی روز یکشنبه 21 شهریور مجلس شورای اسالمی دقایقی قبل به 

ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 202 نماینده آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس دستور کارهای پارلمان را به شرح ذیل قرائت کرد: ادامه 
رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح تقویت امنیت 

غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی
گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی به مجلس 

شورای اسالمی در مورد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح ساماندهی صنعت خودرو

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در مورد: طرح استفساریه بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 کل کشور
گــزارش کمیســیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیســت در مورد: الیحــه پروتکل حفاظت از تنوع زیســتی الحاقی به 

کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار صحن علنی مجلس است.
همچنیــن گزارش شــور دوم کمیســیون صنایع و معــادن در مورد: طرح توســعه و تولید پایدار زنجیره فوالد بــا رویکرد اصالح 

سیاست های تنظیم بازار )در اجرای تبصره )1( ماده )45( آئین نامه داخلی مجلس(
گزارش کمیســیون اقتصادی در مورد: الیحه اصالح ماده )8( قانون بیمه اجباری خســارات واردشــده به شــخص ثالث در اثر 

حوادث ناشی از وسایل نقلیه جایگزین
گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح اصالح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

 همچنین موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. بررسی تقاضای استعفای آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مشهد مقدس و کالت نادری )در اجرای 

ماده )92( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی(
2. گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادالت داخلی آن در کشور )در 

اجرای تبصره)1( ماده )45( آئین نامه داخلی مجلس(
3. گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد )در اجرای تبصره )1( ماده )45( قانون آئین 

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
4. گزارش کمیســیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعالمی نقض، اجرای ناقص و اســتنکاف از اجرای اصل یکصد و ســی و 
چهارم )134( قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی  از مقررات و آیین نامه های اجرائی قوانین )در 

اجرای ماده )234( قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
آژانس  گفت:  ایزدی  فواد 
و  آمریکا  دست  در  ابزاری  به 
متحدانش برای فشار به ایران 

تبدیل  شده است.
مانوئــل گروســی، مدیــرکل 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
در رأس هیئتــی به منظــور دیــدار و گفتگــو بــا 
رئیــس جدید ســازمان انرژی اتمــی وارد تهران 
شــد. از مدتی قبــل بر اســاس مصوبه مجلس 
در طــرح اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها 
و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران؛ نظارت هــای 
داوطلبانــه  اجــرای  ازجملــه  پادمــان  از  فراتــر 
پروتکل الحاقی متوقف شــده اســت. بر اساس 
ایــن قانــون آژانــس حق دسترســی بــه تصاویر 
ضبط شــده در مراکــز پژوهشــی و عملیاتــی در 

سایت های هسته ای کشور را ندارد.
شــد  باعــث  آژانــس  چشــم  شــدن  کــور 
کشــورهای غربــی به تکاپــو افتاده و بــه دنبال 
ذیــل  ایــران  بــا  گفتگــو  ادامــه  بــرای  راه حلــی 
مذاکــرات ویــن باشــند. رابــرت مالــی نماینــده 
آمریکا ناامید از کرنش ایران در برابر فشار غرب 
شــهر به شــهر و کشور به کشــور دوره افتاده تا 
بتواند به اجمــاع حداقلی برای ادامه مذاکرات 
برســد، به نظر می رسد تیر او به سنگ خورده و 
دیپلمات میدانی آمریکایی ها نتوانســته اســت 
مســکو و پکــن را در ایــن زمینه با خــود همراه 

کند.
هم زمــان بــا تــور دیپلماتیــک رابــرت مالــی؛ 
مدیــرکل آژانــس بــا پکیجــی جدید از پیشــنهاد 
همــکاری به ایران آمده اســت. خبرگزاری رویترز 
در یــک خبر سفارشــی و به منظور زمینه ســازی 
بــرای نشســت تهــران اعــالم کــرده اســت کــه 
ایــران و آژانس بــرای ادامه همــکاری به توافق 
رســیده اند؛ اشــاره این خبرگزاری به آن بود که 
ایران بار دیگر اجازه دسترســی به دوربین ها را 
بــه آژانس خواهد داد، ســاعتی پس از انتشــار 
این خبر یک مقام آگاه اعالم کرد، سفر مدیرکل 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی به ایــران هیچ 
ربطــی بــه محدودیت هــای اعمال شــده بــرای 
آژانــس در دسترســی بــه تصاویــر دوربین های 
مراکــز اتمی ندارد. این منبع مطلع گفته اســت 
کــه گفت وگوهــای مدیــرکل آژانــس بین المللی 
خصــوص  در  صرفــا  تهــران  بــه  اتمــی  انــرژی 
آژانــس  نظارتــی  تجهیــزات  برخــی  ســرویس 
خواهــد بــود و موضــوع دیگری در دســتور کار 

مذاکرات قرار ندارد.
و  تهــران  دانشــگاه  اســتاد  ایــزدی  فــؤاد 
ســفر  دربــاره  دیپلماتیــک  مســائل  تحلیل گــر 
گروسی می گوید: سفر مدیرکل آژانس مقدمه 
یــک بیانیه ضد ایرانی در شــورای حکام اســت؛ 
آژانس خاصیت فنی خودش را ازدســت داده و 

تبدیل به یک نهاد سیاســی شده است.

کارافتاده  به  نویسی  بیانیه  ماشین   
است

فؤاد ایــزدی درباره دالیل ســفر گروســی به 
تهــران می گویــد: آژانس ســابقه ای ســیاه دارد 
و از مدت هــا قبل از فرمــت یک نهاد فنی به یک 
ســازمان سیاســی تبدیل شــده اســت. ترکیــب 
شــورای حــکام به گونــه ای اســت کــه اکثریــت 
انتخاب شــده اند.  غربــی  کشــورهای  از  آن هــا 
چنیــن مجموعه ای باســابقه دشــمنی با ایران 
نمی توانــد تصمیمات غیرسیاســی بگیــرد؛ بهتر 
اســت آن ها ســیاه بازی را کنــار بگذارند تا نقش 

بیشــتری در معادالت جهانی بازی کنند.
و  آمریــکا  دســت  در  ابــزاری  بــه  آژانــس 
متحدانــش بــرای فشــار به ایــران تبدیل شــده 

اســت. بارها آن هــا علیه ایــران بیانیــه داده اند 
و احتمــاًال بازهم ماشــین بیانیه نویســی آن ها 
دوبــاره بــه کار بیفتــد. البتــه اگــر آن ها ایــن بار 
علیــه ایران بیانیــه بدهند به ضررشــان خواهد 
بــود زیــرا تهران واکنــش جدی ای به آن نشــان 

خواهد داد.

 آمریکا به دنبال اجماع علیه ایران است
تحلیل گر ارشــد مســائل سیاســی درباره تور 
دیپلماتیــک رابــرت مالــی باهــدف برگــزاری دور 
هفتــم مذاکــرات در ویــن گفت: مذاکــرات وین 
بــرای غربی ها دســتاورد ویژه داشــت؛ به گفته 
مقامــات آمریکایــی آن هــا بــه اجمــاع در پنــج 

به عــالوه نیــاز دارند؛ به قول خودشــان اجماع 
در ســال 2013 منجــر بــه برجام در ســال 2015 
شــد. با توجه بــه خرابکاری هــای ترامپ، دولت 
بایــدن نیاز به یــک تغییر در روابط خود با چین، 
روسیه و بقیه اعضا دارد تا بتواند به اهداف در 

اجماع علیه ایران برسد.
ایزدی ادامه داد: ســفرهای متعدد مقامات 
سیاســی و امنیتــی آمریکایی در ماه هــای اخیر 
برای بازگشــت به برجام نیست؛ بلکه واشنگتن 
تیزتــر  را  ایــران  علیــه  اجمــاع  تیــغ  می خواهــد 
کنــد. امــا روابط مســکو و پکــن با آمریــکا دچار 
تحوالتی شــده است مثًال اتفاقاتی که در رابطه 
بــا اوکراین افتاد؛ ترمیم روابط روســیه و آمریکا 

دچار چالش کرده است و یا زیاده خواهی هایی 
که آمریکایی ها نسبت به چین دارند مانع ترمیم 
روابط این دو کشــور می شود. البته اتفاقات به 
این معنی نیســت کــه آمریکایی هــا صد در صد 
شکست می خورند، به هرحال آن ها از ابزارهای 
دیپلماتیــک اســتفاده می کننــد و ممکن اســت 
موفقیت هایــی داشــته باشــند اما کارشــان در 
سال 2021 نسبت به قبل سخت تر خواهد بود.

از  دست  مذاکره:  ادامه  شرط   
زیاده خواهی بردار!

مذاکــرات  محتــوای  دربــاره  ایــزدی  فــؤاد 
در  مــا  مشــکل  گفــت:  آمریــکا  و  ایــران  میــان 
مذاکــره با آمریکایی ها آن اســت که واشــنگتن 
پایبنــد  برجــام  فعلــی  متــن  بــه  نمی خواهــد 
باشــد. بایدن می گوید ما یــک تعهد طوالنی تر 
بندهایــی  می خواهنــد  آن هــا  می خواهیــم. 
از برجــام کــه بــازه زمانــی دارد مثــًال بندهــای 
هشت ســاله یا ده ســاله که پس از اتمام آن ها 
می شــود  برداشــته  محدودیت هــا  از  برخــی 
)ازجملــه طــرح مربــوط بــه تحریم تســلیحاتی 
ایران( را به پانزده یا بیســت سال تمدید کنند. 
اگــر آمریکایی ها واقعا می خواســتند به برجام 
برگردنــد همان کاری که بایدن در روزهای اول 
ریاســت جمهــوری خــود کــرد یعنی دســتوری 
صــادر و آمریــکا بــه توافــق پاریس برگشــت را 
می توانســت در مــورد برجام نیــز انجام دهد؛ 
امــا این کار را نکرد چون آن ها نمی خواهند به 
برجــام برگردنــد به ایــن دلیل کــه تمایل دارند 
برجــام را دســت کاری کننــد و امتیازاتی فراتر از 

مســئله هسته ای بگیرند.
داد:  ادامــه  تهــران  دانشــگاه  اســتاد 
آمریکایی هــای عالقــه دارنــد کــه ایــران از همه 
بندهــای برجام تمکین کند اما نمی خواهند که 
خودشــان از آن تمکیــن کنند. اگــر آمریکایی ها 
دســت از زیاده خواهی بردارند؛ ادامه مذاکرات 

و موفقیت در وین دور از دســترس نیست.
در حال حاضر تعطیلی مذاکرات وین به نفع 
کشــور نیســت البته نکته درســتی که وزیر امور 
خارجــه بدان اشــاره کردند آن بود کــه مذاکره 
بــرای مذاکره لزوما کار مفیدی نیســت. مذاکره 
می کنیم که شــرایط بعد از مذاکــره بهتر از قبل 
از مذاکــره باشــد. دولــت قبــل اعتمــاد عجیبی 
به طرف غربی داشــت؛ آقای رئیســی احتماًال به 
درس هــا و عبرت هــای برجامــی به خوبی توجه 

دارد.

امان از کم حافظگی و خالف گویی!
توصیه  »داستان  زده:  توییت  انتخابات  واقعیت های  انکار  با  مطهری  علی  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 

مقامات ما به طالبان برای تشکیل دولت فراگیر از طنزهای روزگار است.«
»روزنامه کیهان« در ســتون اخبار ویژه خود نوشت:

علــی مطهری با انکار واقعیت های انتخابات توییت زده: »داســتان توصیــه مقامات ما به طالبان برای 
تشــکیل دولــت فراگیر از طنزهای روزگار اســت. طالبــان می گویند ما انتخابات آزاد و دولت فراگیر شــما را 
دیدیــم، در واقــع راه خودتان را می رویم، ما با صداقت و شــما با ظاهرســازی. رطب خورده منع رطب کی 

کند؟!«
حــاال خــوب اســت انتخابات همین ســه مــاه قبل برگزار شــده و از یــاد نبرده ایــم که همین آقــای مطهری برای ســتاد 
انتخاباتی خاتمی و اصالح طلبان، پشــت هم توییت و یادداشــت اینســتاگرامی در می کرد و می گفت: »جناب آقای همتی 
را با توجه به اینکه ســال ها مدیر اقتصادی بوده و نبض اقتصاد کشــور در دســتش است و در جنگ اقتصادی اجازه نداد 
کشــور ونزوئــال شــود و با عنایــت به تأکیدی که بــر احیای برجام و بهبود معیشــت مــردم دارد و اهمیتی کــه برای حقوق 
ملت قائل اســت و از نگاه درســت مبنی بر احترام به آزادی های اساســی برخوردار است و با توجه به اینکه توان کشاندن 

انتخابــات بــه دور دوم را دارد، اصلح می دانم و از ملت عزیز درخواســت می کنم، بــه جناب آقای همتی رأی بدهند.«
ایــن عضــو ســتاد اصالح طلبــان همچنیــن گفته بود »اگــر همه مخالفــان رویه شــورای نگهبــان و همــه اصالح طلبان و 
معتــدالن از همتی حمایت کنند احتمال اینکه انتخابات به دور دوم کشــیده شــود زیاد اســت. همه افــراد و گروه هایی که 
نگــران از بیــن رفتن جمهوریت نظام هســتند باید از کاندیدایی که در جریان اصالحات رای بیشــتری دارد، حمایت کنند. من 
توصیه می کنم همه پشــت ســر همتی قرار بگیرند بلکه انتخابات به دور دوم برود. احتمال پیروزی در دور دوم زیاد است.«

خب با همه آن فضاســازی ها که خاتمی و 
کروبــی و 16 گــروه اصالح طلــب انجام دادند، 
رای  میلیــون   2/3 از  بیــش  همتــی  آقــای 
کســب نکــرد و باید بررســی کنند کــه چرا؟ به 
قــول علــی صوفــی وزیــر دولــت اصالحــات، 
»اصالح طلبــان به خاطر عملکرد فراکســیون 
امید و دولت روحانی، چــه حرفی برای گفتن 
بــرای  واقعیــت  ایــن  داشــتند؟«  مــردم  بــه 
اصالح طلبــان تلخ اســت و ناچارنــد فرافکنی 

کنند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
یکی  اینکه  بیان  با  کشور  وزیر 
سرمایه گذاری  چالش های  از 
اخذ  پیچیده  فرآیند  کشور  در 
امیدواریم  گفت:  مجوزهاست؛ 
کامل  شدن  عملیاتی  با  که 
مجوزهای  آنی  انتقال  سامانه 
سرمایه گذاری شاهد رشد شتابان سرمایه گذاری 

باشیم.
احمد وحیــدی وزیر کشــور در آییــن رونمایی 
از ســامانه انتقال آنی مجوزهای ســرمایه گذاری 
در اســتان خرســان شــمالی کــه از طریــق ارتباط 
ویدئوکنفرانس صورت گرفت، با بیان اینکه امروز 
کشــور عزیزمــان ایران بیــش از هر زمــان دیگری 
به ســرمایه گذاری برای ارتقای ســطح اشتغال و 
کاهــش بیــکاری نیــاز دارد، اظهار داشــت: یکی از 
موضوعات مهــم در ارزیابی وضعیــت اقتصادی، 

شرایط حوزه کسب و کار است.

وزیر کشــور با تاکید بر اینکه زمان فعلی مورد 
نیاز برای اخذ مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب 
و کار، طوالنــی اســت، گفت: تعداد بــاالی فرآیند 
مجوزهــا کــه موجــب خســتگی ســرمایه گذاران 
می شــود، قطعــا خســارت بزرگــی بــرای تولید و 
اشــتغال در کشور به همراه دارد که بایستی این 

امر مهم و خطیر ساماندهی شود.
وی در همیــن خصــوص بــا اشــاره بــه اقدام 
خوب و روبه جلو در مساله جذب سرمایه گذاری 
در اســتان خراسان شمالی با استفاده از سامانه 
انتقــال آنــی مجوزهای ســرمایه گــذاری، تصریح 
کــرد: رونمایــی از این ســامانه نویــد مهمی برای 
توســعه و آبادانی است و با حذف مراحل خسته 
کننده و طوالنی می تواند به حذب ســرمایه های 
بیشــتر کمک کند که قطعا در پیشرفت و توسعه 
اســتان خراسان شــمالی قابل مشاهده خواهد 

بود.
وحیدی با اشــاره به اینکه تالش خواهیم کرد 

با تفویض اختیار بیشتر به استانداران، امر خطیر 
توســعه و آبادانی را در کشور با سرعتی بیشتر از 
گذشته پیگیری کنیم، گفت: اختیارات بیشتر باید 
به اســتانداران داده شــود تا با اســتفاده از خرد 
جمعی در هر اســتان ابتکارات جدیدی را طراحی 

کنند.
وی اضافــه کــرد: اقدام انجام شــده از ســوی 
اســتاندار خراســان شــمالی برای راه انــدازی این 
طــرح می توانــد در مســیر توســعه اســتان مؤثر 

باشد.
رئیــس شــورای امنیت کشــور با تاکیــد بر این 
موضــوع کــه نباید لحظــه ای از ابتــکار و خالقیت 
در راستای توســعه غافل شویم، گفت: انسجام 
و هم افزایــی نوید بخش این اســت که با ابتکار و 
نوآوری هــا می توانیم بر مشــکالت فائــق بیایم و 
توســعه و آبادانــی را رقم زده و با نگرش درســت 

فضای کسب و کار را بهبود بخشیم.
وحیــدی در بخش دیگــری از صحبت هایش با 

بیان این که طرح ســامانه انتقال آنی مجوزهای 
ســرمایه گذاری را طلیعــه ای قابــل توجــه بــرای 
می بینــم،  اســتان  توســعه  مســیر  در  حرکــت 
خاطرنشــان کرد: این طرح فرصتی مناســب برای 
شناخت ظرفیت های استان خواهد بود و تمامی 

استان آماده سرمایه گذاری می شود.
وی افــزود: پروژه هــای کالن در کنار پروژه های 
متوسط و خرد برای تمامی سطوح تعریف شود 
تا هر سرمایه گذار در هر سطحی از سرمایه گذاری 

مد نظر ورود یابد.
وحیدی همچنین با اشــاره به اینکه در آینده 
می توان بــا ایجــاد تعاونی های ســرمایه گذاری 

باشــیم،  مشــترک  ســرمایه گذاری های  شــاهد 
اظهار کرد: اگر نتیجه فعالیت این ســامانه، جلب 
مشــارکت آحــاد مــردم در بخــش فعالیت هــای 
اقتصادی و ســرمایه گذاری باشــد، شور و نشاط 
خواهــد  دنبــال  بــه  را  ســازندگی  و  اقتصــادی 

داشت.
وی در پایــان با تاکید بر اینکه اتاق های فکر در 
اســتان پای کار بیایند تا شاهد طلیعه های خوب 
بــرای توســعه و پیشــرفت اقتصاد ملی باشــیم، 
تصریــح کــرد: مانع زدایــی از ســرمایه گذاری، یک 
کار جهادی اســت که موجب حضــور بخش های 

خصوصی قوی خواهد بود.

بگذارد کنار  را  ی  ســیاه بـــاز انس  ژ آ

کور شدن چشم آژانس باعث شد کشورهای غربی به تکاپو افتاده و به دنبال راه حلی برای 
ادامــه گفتگو با ایران ذیل مذاکرات وین باشــند. رابــرت مالی نماینده آمریکا ناامید از کرنش 
ایــران در برابــر فشــار غرب شــهر به شــهر و کشــور به کشــور دوره افتــاده تا بتواند بــه اجماع 
حداقلــی بــرای ادامــه مذاکــرات برســد، به نظر می رســد تیر او به ســنگ خــورده و دیپلمات 

میدانی آمریکایی ها نتوانسته است مسکو و پکن را در این زمینه با خود همراه کند.

فوادایزدی

علیمطهری

وحیدی

حاجیدلیگانی

مانع زدایی از سرمایه گذاری، کار جهادی برای بخش خصوصی است
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11 سیاسی خبر خوش نماینده تهران به سربازان؛ از هفته آینده واکسینه می شوید
سپهرغرب، گروه سیاسی:  علی خضریان نماینده تهران در مجلس و رئیس کمیته سیاسی، نظامی، امنیتی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت.

با عنایت به اهمیت ســالمت جوانانی که به ســربازی اعزام می شــوند و اجتماع غیرقابل انکار ســربازان در تامین امنیت کشــور، طی روز های گذشته از وزارت بهداشت و ستاد کل نیرو های مســلح پیگیر واکسیناسیون سربازان بودم؛ که بحمدهلل امروز مطلع 
شدم این مهم برای 400 هزار نفر از هفته آینده آغاز خواهد شد.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
دریایی  نیروی  فرمانده  جانشین 
ناوگروه  سفر  به  اشاره  با  ارتش 
و  ارتش  دریایی  نیروی   75
آن گفت: به اطلس  ماموریت های 
شمالی که حیاط خلوت آمریکاست 
به  را  آمریکایی ها  غیرت  تا  رفتیم 

چالش بکشانیم.
امیــر دریــادار حمزه علــی کاویانی گفــت: نیروی 
دریایــی یکــی از ارکان مهــم برای رســیدن به قدرت 

ملی است.
بســیار  موضــوع  دو  جهــان  در  داد:  ادامــه  او 
اهمیــت دارد کــه یکی از آن ها دریاســت، به ویژه در 
ایــن دو دهــه اخیر بــا نگاه مقــام معظــم رهبری و 
ارتــش جمهوری اســالمی ایــن مهم را بــه منحصه 
ظهور رسانده است. عالوه بر این، حضور در دریاها 
نیــز یــک کار بســیار مهــم اســت. طــی 5 قــرن اخیر 
کشــور هایی که داعیه قدرت داشتند قدرت خود را 
از طریــق دریا اعمال کرده و با حضور در دریا قدرت 

خود را به رخ کشیدند.

زمره  در  ایران  اسالمی  جمهوری   
امپراطوری های بزرگ جهان قرار گرفته است

جانشــین فرمانــده نیــروی دریایــی ارتش گفت: 
بایــد تبریک گفت به ملــت عزیز ایران کــه با انقالب 
اســالمی در زمــره امپراطوری های بــزرگ جهان قرار 
گرفته اســت، زیرا همه مولفه هــای قدرت دریایی را 
در اختیار داریم. امروز ارتباط دریا به ساحل، دریا به 
دریا، دریا بــه تنگه های مهــم و اقیانوس های بزرگ 
جهــان را داریــم؛ در واقــع همــان مطلبــی که مقام 
معظــم رهبــری فرمودند کــه ما یک کشــور دریایی 
هســتیم و بــه همیــن دلیــل، همــه تجهیــزات را در 

شمال و جنوب کشور در اختیار داریم.
وی افــزود: طی دهه اخیر اقداماتــی را برای این 
ماموریــت انجــام دادیــم، در یــک مرحلــه از ســوی 
اقیانــوس اطلــس جنوبــی و جنــوب آفریقــا تقرب 
کردیم و امروز با حضور خود در دریای سرخ، دریای 
مدیترانــه، خلیج عدن و ســایر مناطــق مهم جهان 
این توانمندی حاصل شده تا بتوانیم در اقیانوس 
اطلــس جنوبی کــه یک دریای بســیار مواج اســت، 
حضــور داشــته باشــیم. البتــه بــه اطلس شــمالی 
کــه حیاط خلــوت آمریکاســت نیز رفته ایــم تا غیرت 

آمریکایی ها را به چالش بکشانیم.

 مدافع منافع ملت جمهوری اسالمی ایران 
هستیم

دریادار کاویانی با بیان اینکه در تنگه های پر تردد 
جهــان حضــور پیداکرده ایم، اظهــار کــرد: در دریای 
شــمال، خلیج فنالند، روسیه و ســنت پترزبوگ که 
هم پیمــان ما در این عرصه اســت حضور پیدا کرده 
ایــم و نشــان داده ایــم کــه قدرتمند و اهــل حضور 
هســتیم. ملت ایران به واســطه داشــتن ســربازان 
والیتمــدار منافع خود را از دریا پیگیری می کنند و از 
این رو مدافع منافع ملت جمهوری اســالمی ایران 

هستیم.
وی ادامــه داد: جمهوری اســالمی ایــران از نظر 
ژئوپلتیکــی در جهــان یکی از مهم تریــن مناطق به 
شــمار می رود و علت آن هــم قرارگیری در کنار تنگه 
هرمز و شمال اقیانوس هند است. به همین دلیل 
هم این منطقه را می توان مهم ترین منطقه جهان 
دانست که این اهمیت بر همه جهان آشکار است. 
نیــروی دریایی ارتــش از تنگه های مهــم و راهبردی 
جهان که در اختیار دشمنان ما قرار دارد، عبور کرد.

 آمریکایی ها از ماموریت ناوگروه 75 نیروی 
دریایی هیچ اطالعی نداشتند

جانشــین فرمانــده نیروی دریایی ارتــش با بیان 
اینکه آمریکایی ها در رابطه با ماموریت ناوگروه 75 
نیروی دریایی ارتش ســر در گم شــدند، گفت: آن ها 

اطالعی از ماموریت ما نداشتند و نمی دانستند که 
قرار اســت بــه کجا برویم و چــه کاری انجام بدهیم. 
هنگامی کــه وارد اقیانــوس اطلس شــدیم آمریکا 
و رژیــم صهیونیســتی به طــور مداوم پیگیــر بودند 
که ما قرار اســت به کــدام منطقه برویــم. وقتی به 
مقابــل تنگــه جبــل الطــارق رســیدیم، آمریکایی ها 
سراســیمه از دریای ســرخ و مدیترانه عبور کردند و 
رفتند به یک کشور ثالت که گمان می کردند ما برای 
نیازمندی های خود قرار است به این بندر برویم، اما 

به آنجا نرفتیم.
وی ادامه داد: در سفر اخیر، 133 روز دریانوردی 
مســتقل داشــتیم و در ساحل هیچ کشــوری پهلو 
نگرفتیــم کــه بســیار مهم اســت. بیــش از 4 ماه در 
ماموریت حضور داشتیم و این نشان دهنده قدرت 
ایــران اســالمی در عرصــه دریانــوردی اســت که به 

برکت انقالب و خون شهدا حاصل شد.

حاصل  راهبردی  هدف  چند  به  دستیابی   
ماموریت ناوگروه 75 نیروی دریایی

دریــادار کاویانی با بیان اینکه برای نشــان دادن 
اقتــدار یک ملت نباید عرصــه را خالی کنیم، تصریح 
کرد: هنگامی که امروز در اقیانوس اطلس و در کنار 
کشورهای بزرگ جهان قرار گرفتیم به این معناست 
کــه ما امــروز جــز امپراطور ی های دریایی هســتیم. 
این رخداد بزرگ به واسطه نعمت خدادادی دریا و 

نعمــت بــزرگ اراده ملت ایران تحقــق یافت. در این 
ماموریت به چند هدف دســت یافتیم، نخست این 
بود که ما معتقدیم که ایران یک قدرت بزرگ دریایی 
اســت و ایــن امر را ثابــت کردیــم. دوم بــاور و اراده 
جوانانی اســت که با دســتان خود ناوشکن سهند 
را ســاخته و جوانان ایرانی که در داخل کشــورمان 
آمــوزش دیــده بودند همــه فعالیت هــای مربوط 
بــه ســفر ناوگــروه 75 نیــروی دریایی ارتــش اعم از 
راهبری، هدایت، طرح ریــزی و اجرای این ماموریت 

بزرگ را انجام دادند.
وی با بیان اینکه اثبات کردیم که به فناوری های 
روز دنیــا مجهــز هســتیم، ادامــه داد: فناوری هــای 
نوین، قدرت و رکن اساســی قــدرت آفرین برای هر 
کشور است که ما نشــان دادیم مجهز به تجهیزات 
روز دنیــا و بومــی هســتیم؛ ناوشــکن ســهند کامال 
بومــی و ســاخت وزارت دفــاع و نیرو هــای مســلح 

اســت. ایــن در حالــی اســت که مــا در طــول جنگ 
بــرای کوچک ترین تجهیــزات دچار مشــکل بودیم. 
امــا امروز یک ناوشــکن را به صــورت کامال خودکفا 
و بومــی در داخل ســاخته ایم کــه از تنگه های مهم 
جهان عبور می کند. این ناوشکن به اطلس جنوبی 
رفــت که برای هــر دریانوردی ســخت اســت، از کنار 
رژیم غاصب صهیونیستی عبور کرد، اما این دشمن 

غاصب نتوانست هیچ حرفی نمی تواند بزند.

ناو  یک  شامل  دریایی  نیروی   75 ناوگروه   
رزمی، یک ناوپشتیبانی و یک بالگرد بود

جانشــین فرمانده نیــروی دریایی ارتــش درباره 
ادواتــی  چــه  شــامل  ناوگروه هــا  معمــوال  اینکــه 
می شــوند بیــان کــرد: ناوگــروه 75 نیــروی دریایی 
ارتش شامل یک ناو رزمی است که در این ماموریت 
ناوشکن ســهند حضور داشت و ناوبندر مکران نیز 

بــه عنوان نــاو پشــتیبانی وظیفه تامیــن مایحتاج، 
مهمات و جیره غذایی را انجام داد. البته یک بالگرد 
نیز در این ماموریت حضور داشت که برای استفاده 

در مواقع اضطراری است.
وی با اشــاره به پیام مقام معظــم رهبری مبنی 
بر بازگشــت مقتدرانه از ایــن ماموریت خطیر ادامه 
داد: بازگشــت مقتدرانــه به این علت بــه ماموریت 
ایــن ناوگــروه اطالق می شــود که در حیــاط خلوت 
آمریکا حضــور پیداکردیم. آمریکایی هــا هرگز گمان 
نمی کردنــد که ایــران از نظر اراده، نیروی انســانی و 
قدرت عملیاتی بتوانــد در اقیانوس اطلس حضور 
پیداکنــد. امــا جوانــان بــا اراده ایرانــی توانســتند 
ایــن کار را بــه خوبی انجام دهند. البتــه این مهم با 
تدابیر رهبر انقالب اســالمی محقق شد که سال ها 
تدابیری را در این زمینه بیان فرمودند. آنچه ایشان 
درباره این ماموریت و اهمیت آن بیان کردند به این 
دلیل بود که ما از کنار گوش دشمنان قسم خورده 
خود عبور کردیم و هیچ حرکتی را از آن ها ندیدیدم. 
علی رغــم اینکــه معموال در رســانه ها خیلــی تبلیغ 

می کنند اما نتوانستند هیچ تحرکی انجام دهند.

 امنیت مسیرهای تجارت دریایی در شمال 
اقیانوس هند را تامین می کنیم

دریادار کاویانی گفت: آمریکایی ها از زمان حرکت 
مــا را رصد می کردنــد تا به مقصد و هــدف ناوگروه 
75 پــی ببرند. حتی در برخی مواقــع ونزوئال و کوبا 
را تهدیــد کردند که اجازه ندهنــد ناوگروه جمهوری 
اسالمی به این کشورها وارد شود. اما ماموریت ما 
ورود به این کشــور ها نبــود که اگر چنین ماموریتی 
داشتیم، می توانستیم با اراده به این کشور ها وارد 

شویم.
جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان 
با اشــاره به دزدان دریایی سومالی که برای کشور 
ما مشــکالتی را ایجاد می کردند، خاطر نشان کرد: 
ایــن اتفــاق در ســال 86 رخ داد، البتــه معتقــدم 
کــه ایــن کار توطئــه آمریکایی هــا بــرای حضــور در 
شــمال اقیانــوس هند بــود. اما شــاهد بودید که 
ناوگروه هــای مــا در ایــن مناطق و منطقــه تحرک 
دزدان دریایــی حضــور یافــت و چنــد گــروه را هــم 
دســتگیر کردیم. بــه نحوی که امروز اثــری از آن ها 
نیســت. ناوگروه های ما به صورت مستمر از سال 
86 در شــمال اقیانــوس هنــد حضــور یافتنــد و 
منافع جمهوری اسالمی ایران و امنیت مسیرهای 

تجارت دریایی را تامین کرده ایم.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ری،  تهران،  مردم  نماینده 
توضیحاتی  بیان  به  شمیرانات 
صدور  تسهیل  طرح  درباره 
در  که  کسب وکار  مجوز های 
شورای  مجلس  کار  دستور 

اسالمی است، پرداخت.
علــی خضریان با تاکید بر ضرورت ســاماندهی 
فرآینــد اخــذ مجوز هــای کســب و کار هــا گفــت: 
تعــداد زیادی از طرح های اعالم وصول شــده در 
مدتی که از شــروع فعالیت هــای مجلس یازدهم 
اقتصــادی  بحث هــای  بــه  اختصــاص  می گــذرد، 
داشته اســت که همین رویکرد نشــان از اهمیت 
ویــژه مباحث اقتصادی در نظــر نمایندگان مردم 
دارد. یکــی از موضوعاتــی کــه اخیــرا در مجلــس 
رای بــه فوریت بررســی آن داده شــده، طرحی با 
موضــوع تســهیل صدور مجوز های کســب وکار و 
رفــع انحصــار از فرآینــد صــدور برخــی مجوز های 
کســب وکار اســت کــه در حــال حاضــر در ســایه 
انحصــار ایجــاد شــده در فرآینــد اعطــای برخــی 
مجوز های کســب وکار در کشــور، عالوه بــر اینکه 
افزایــش  بازار هــا  ایــن  هزینــه خریــد خدمــت در 
یافته، بازار ســیاه خرید و فــروش این مجوز ها را 

نیز افزایش داده است.
خضریان ادامه داد: الکترونیکی شــدن فرآیند 
صدور و تعییــن درگاهی یکتا بــرای پیگیری انواع 
مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص 
کــردن مدارک و اســتعالمات الزم برای هر عنوان 
مجــوز، تســهیل حداکثــری شــرایط اخــذ و ایجاد 
فضای رقابتی ســالم، همگی از عواملی هســتند 
رفــع  زمینــه  می تواننــد  تحقــق،  صــورت  در  کــه 
انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال زایی 

بســیاری از جوانان را فراهم نمایند.
ایــن نماینــده مجلس شــورای اســالمی بیان 
نمــود: یکــی از عوامــل مؤثــر در رشــد اقتصادی 
یک کشــور، میزان ســهولت راه اندازی کســب وکار 
اســت که متاسفانه کشــور ما در شاخص جهانی 
در زمینه ســهولت در راه اندزای یک کسب وکار در 
بیــن 198 کشــور در رتبــه 178 قرار گرفته اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه طبــق مــاده 22 قانون 
برنامه پنج ســاله ششــم توســعه، دولــت مکلف 
بوده اســت تــا رتبه کشــور را در شــاخص مذکور 
هرســاله 10 رتبــه ارتقــا دهــد و در پایــان اجــرای 

قانون برنامه، به کمتر از 70 برســاند.

پیش روی  موانع  مهم ترین  و  اصلی ترین   
کسب وکار ها فعالین 

خضریــان تصریح کرد: از ســوی دیگــر مطابق 
بــا آخرین گزارش پایش محیط کســب وکار ایران، 

غیرقابل پیش بینــی بودن و تغییــرات قیمت مواد 
اولیــه و محصوالت، بی ثباتی سیاســت ها، قوانین 
و مقــررات و رویه هــای اجرایی ناظر بر کســب وکار، 
در  موانــع  بانک هــا،  از  مالــی  تأمیــن  دشــواری 
فرآیند هــای اداری و اخذ مجوز های کســب وکار در 
دستگاه های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد 
از مقام و موقعیت اداری در دســتگاه های اجرایی 
پیــش روی  موانــع  مهم تریــن  و  اصلی تریــن  جــز 

فعالین کسب وکار ها احصاء شده است.
عضــو هیئــت رییســه کمیســیون اصــل نــود 
مجلــس افــزود: فقــدان رویکــرد کارشناســی در 
تعییــن مدارک مــورد نیاز و مراحــل و هزینه های 
صــدور هر مجــوز، فرآیند هــای کاغــذی و زمان بر 
اجرایــی،  دســتگاه های  و  مجــوز  صــدور  مراجــع 
فضــای ناســالم اداری و فســاد آشــکار و پنهــان 
در فراینــد صــدور مجوزهــا، اعمــال محدودیــت 
و ســختگیری های بی ثمــر، موجــب تشــدید عدم 
پیش بینی پذیری اقتصاد کشــور و افزایش ریسک 
شــده  آن  مولــد  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 
اســت. به طور مثال، بــرای اخذ مجــوز راه اندازی 
مــدرک   184 بــه  صنعتــی،  گاوداری  واحــد  یــک 
فیزیکی و استعالم از 134 نهاد و مرکز نیاز است. 
این در حالی اســت که متقاضی به منظور پیگیری 
درخواســت خــود، بایــد بــه فهرســتی طوالنی از 
نهاد هــا و مراجع ذی ربط مراجعــه نموده و روند 
کاری هــر یــک را جداگانــه طی کنــد. درنهایت این 
زمــان  ســال   2 حــدود  در  طاقت فرســا،  فرآینــد 
خواهــد بــرد و در طول این مــدت، جهش قیمت 
مــواد اولیــه و افزایــش سرســام آور هزینه هــای 
بنــگاه داری ســرمایه اولیــه فعال اقتصــادی را از 

بین خواهد برد.

مجوز های  قطره چکانی  اعطای   
زده  هم  به  را  بازار  تقاضای  و  عرضه  کسب وکار 

است
از  بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی دیگــر  خضریــان 
مســایلی که در ســایه انحصار موجــود در فرآیند 
اخــذ برخــی مجوز هــای کســب وکار ایجــاد شــده 
اســت، بــازار ســیاه خریدوفــروش ایــن مجوز هــا 
اســت، گفــت: اعطــای قطره چکانــی مجوز هــای 
کســب وکار در برخی از بازار ها موجب شده است 
کــه تعــادل در بین عرضــه و تقاضــای موجود در 
ایــن بازار هــا برهم خــورده و هزینــه خرید خدمت 

به طــور چشــم گیری افزایــش یابــد. در ایــن بیــن 
عــالوه بــر اینکــه بــار اصلــی هزینه هــا بــه مــردم 
تحمیل می شــود، بازار ســیاه خرید و فروش این 
مجوز ها نیز شــکل گرفته و بسیاری از متقاضیان 
ورود بــه بــازار در ســودای درآمد هــای نجومــی، 
با صــرف هزینه هــای میلیاردی، نســبت بــه خرید 
مجوز در این بازار های ســیاه اقدام خواهند کرد. 
به طور مثال هم اکنون، بنا بر مشــاهدات میدانی 
انتشــاریافته،  آگهی هــای  بــا صاحبــان  و تمــاس 
قیمت مجوز ســردفتری اســناد رســمی در شــهر 
تهــران، به هفــت میلیارد تومان رســیده و مجوز 
راه انــدازی داروخانــه نیــز در ایــن شــهر، تــا چهار 

میلیارد تومان به فروش می رســد.
بــا  مرتبــط  قوانیــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
اجــرای  قانــون  کســب وکار،  مجوز هــای  بحــث 
اساســی  قانــون   44 اصــل  کلــی  سیاســت های 
قانــون  ایــن  در  موجــود  خالء هــای  کــه  اســت 
ســاماندهی  در  مشــکالتی  شــکل گیری  ســبب 
فرآیند اخذ مجوز های کســب وکار شــده اســت. 
به منظــور  و  راســتا  در همیــن  گفــت:  خضریــان 
ســامان دهی ســاز وکار راه اندازی کســب وکار ها 
کارآفرینــان،  و  اقتصــادی  از فعــاالن  و حمایــت 
عنــوان  تحــت  را  طرحــی  مجلــس  نماینــدگان 
کســب وکار  مجوز هــای  برخــی  صــدور  تســهیل 
مــاده  یــک  قالــب  ایــن طــرح در  تهیه کرده انــد. 
کــردن  برطــرف  و  اصــالح  هــدف  بــا  و  واحــده 

خالء های قانونی موجود تهیه شــده است.

 رویکرد نظارت پیشینی یکی از بزرگ ترین 
معضالت نظام مجوزدهی کشور

قانــون  نــود  اصــل  کمیســیون  ســخنگوی 
اساســی گفت: یکــی از بزرگ ترین معضالت نظام 
مجوزدهــی کشــور، رویکــرد نظــارت پیشــینی در 
اعطــای مجوز بــه متقاضیان ورود به کســب وکار 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه نظــام 
مجوزدهــی بســیاری از کشــور های پیشــرفته، بــر 
نظارت پســینی و اجرای قواعــد تنظیمی متمرکز 

شده اند.
خضریان خاطرنشان کرد: از دیگر سازوکار های 
پیش بینی شــده در ایــن طــرح، هویت بخشــی به 
درگاه ملــی مجوز های کشــور بــرای نقش آفرینی 
به عنوان پنجره واحد درخواســت و صدور مجوز 
اســت که در صورت تحقق این امــر، کلیه فعالین 
کســب وکار از بالتکلیفــی فعلــی رها شــده و برای 
اخــذ مجوز نیــازی بــه مراجعــه به دســتگاه های 
در  دیگــر  ســوی  از  داشــت.  نخواهنــد  متعــدد 
فرآیند فعلــی، تمامی مراجع صدور مجوز مکلف 
بودند تا شــرایط، مــدارک و ضوابط اخــذ تمامی 
مجوز هــای صــادره خــود را در موعد مشــخصی 
بــه هیئــت مقررات زدایــی ارائــه دهنــد. علی رغم 
دلیــل  بــه  گرفتــه،  صــورت  تالش هــای  تمامــی 
عــدم همــکاری نهاد هــا و مراجع صــدور مجوز و 

فقــدان ضمانــت اجــرای الزم در قانــون فعلــی، 
ایــن امــر تاکنــون محقق نشــده اســت. امــا این 
خالء قانونی در طرح مورد اشــاره، چاره اندیشی 
شــده اســت و در صورتــی کــه هــر یــک از مراجع 
صدور مجوز تا ســقف زمانی مشــخصی مبادرت 
بــه تحویل شــرایط اخــذ مجوز های صــادره خود 
ننماینــد، عــالوه بــر پیگــرد قانونی فــرد متخلف، 
مجــوز مذکور بــه نــوع مجوز های اعالنــی، تغییر 

پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: از دیگر مشکالتی که پیش 
روی متقاضیــان اخــذ مجوز ها وجــود دارد، عدم 
بررســی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف 
زمانی توافق شــده اســت. زمان بر یودن بررسی 
شــرایط متقاضی، امری طبیعی بــوده که ممکن 
اســت بــه اقتضای برخــی مجوز ها پیــش آید. اما 
متأســفانه عــدم نظارت بــر مراجع صــدور مجوز 
و اعطــای اختیــارات بی قاعــده بــه آن هــا، اطالــه 
فرآیند بررســی و در پاره ای از مواقع عدم بررسی 
را مبدل به حربه ای برای فشــار به متقاضی جهت 
منصــرف نمودن وی کرده اســت. نکتــه ای که در 
طــرح مذکــور لحاظ شــده و با ایجاد ســازوکاری، 
عــدم اظهــار نظــر مرجــع صادرکننــده مجــوز در 
ســقف زمانی مورد توافق، به عنــوان موافقت با 

درخواســت متقاضی در نظر گرفته شده است.
خضریــان در ادامــه تشــریح ایــن طــرح گفت: 
یکــی دیگــر از نقــاط قــوت در ایــن طــرح، ارائــه 

جمــع آوری  منظــور  بــه  مناســب  ســازوکاری 
مجوز هــای کاغــذی، حــذف امضا هــای طالیــی و 
نظــارت برخــط بــر ایــن مجوزهاســت. موضوعی 
که در بســیاری از کشــور های پیشــرفته تمهیدات 
الزم برای آن را در قالب ایجاد و تخصیص شماره 
شناسایی مجوز ها اندیشــیده اند. اختصاص یک 
کــد شناســایی به هر مورد مجــوز و فراهم کردن 
امــکان اســتعالم برخــط و مشــخصات عمومــی 
دارنــده و اعتبــار آن، عــالوه بــر اینکــه می توانــد 
موجب جلوگیــری از جعل مجوز، سوءاســتفاده 
از مجوز ســایر افراد، افزایش نظارت های مردمی 
و کاهش امکان سوءاســتفاده از قدرت شود؛ از 
رفتار های ســلیقه ای یا مفاسد احتمالی ضابطین 
قضایی نیز جلوگیری خواهد نمود. برای حل این 
موضوع در طرح تسهیل صدور مجوز های کسب 

و کار به خوبی تدبیر شــده است.
نقــاط  بزرگ تریــن  از  دیگــر  یکــی  افــزود:  وی 
ضعــف قانون فعلــی، عدم وجــود تعریف دقیق 
و متقــن از کســب وکار اســت. در واقــع در متــن 
فعلــی قانون، اصــًال تعریفی از کســب وکار وجود 
نــدارد و همیــن مــورد زمینه ای را فراهــم نموده 
اســت کــه بســیاری از انحصارگران خــود را خارج 
از دایره شــمول قانون اجرای سیاســت های کلی 
اصل 44 بدانند. از ســوی دیگــر، برخی از مراجع 
صــدور مجوز با پافشــاری بر این امــر که در زمره 
همــواره  نمی شــوند،  محســوب  کســب وکار ها 
ســعی می کننــد تا با تمســک به توجیه و تفســیر 
بــه رأی قانــون، از بارگذاری اطالعــات مجوز های 
صادره خــود در پایــگاه اطالع رســانی مجوز های 
کســب وکار اســتنکاف نمایند. این در حالی است 
که ســرانه پایین عرضه کنندگان خدمت و شکاف 
ایجــاد شــده بیــن عرضــه و تقاضای موجــود در 
بازار، ســبب شــکل گیری تعرفه هــای بی قاعده و 
نجومی شــده اســت. این موضوع سبب خواهد 
شد تا برخی از خدمات مهم و تأثیرگذار به تدریج 
از ســبد مخــارج اکثریــت جامعــه حذف شــوند و 
خــالء آن ها در درازمــدت موجب بروز مشــکالتی 

به مراتب بزرگ تر خواهد شد.
خضریــان در پایان گفــت: نهایتا بایــد گفت که 
مســایل پیش بینی شــده در این طــرح، می تواند 
زمینــه بهبــود قوانیــن موجــود را فراهــم کرده و 
به عــالوه در جــذب ســرمایه های در گــردش بــه 
ســمت بخش های مولد و توســعه کارآفرینی نیز 
توفیقاتــی را حاصــل نماید. در حــال حاضر طرح 
مذکور برای بررســی با قید فوریت به صحن علنی 
مجلس ارائه شــده است و در دستور جلسه این 
هفتــه صحن علنی قــرار دارد. طرحی که تصویب 
آن بیــش از پیــش بــه پویایــی فضــای اقتصــادی 

کشور کمک خواهد نمود.

یکایی ها را به چالش کشید یایی ارتش، آمر وی در وه 75 نیر ناوگر

دریادارکاویانی

دریــادار کاویانــی با بیــان اینکه در تنگه های پر تــردد جهان حضور پیداکرده ایــم، اظهار کرد: در 
زبوگ کــه هم پیمــان ما در این عرصه اســت  وســیه و ســنت پتر دریــای شــمال، خلیــج فنالند، ر
حضور پیدا کرده ایم و نشــان داده ایم که قدرتمند و اهل حضور هســتیم. ملت ایران به واسطه 
و مدافــع منافع ملت  داشــتن ســربازان والیتمــدار منافع خــود را از دریا پیگیــری می کنند و از این ر

جمهوری اسالمی ایران هستیم.

ح تسهیل صدور مجوز های کسب وکاِر مجلس هدف طر

عضو هیئت رییسه 
کمیسیون اصل نود مجلس 
ویکرد  ود: فقدان ر افز
کارشناسی در تعیین 
مدارک مورد نیاز و مراحل 
و هزینه های صدور هر 
مجوز، فرآیند های کاغذی و 
زمان بر مراجع صدور مجوز 
و دستگاه های اجرایی، 
فضای ناسالم اداری و فساد 
آشکار و پنهان در فرایند 
صدور مجوزها...

علیخضریان
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کنید مرا اسکن 

کریمی بیرانوند، هدف 
از تشکیل ستاد جذب و 

ارتقای سرمایه انسانی را در 
وهای  درجه اول ارتقای نیر

متخصص و متعهد در 
مجموعه وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی را دانست و 
گفت: از طرف دیگر استفاده 

از تجربیات موفق افرادی 
که در سال های متمادی 

در مجموعه وزارتخانه 
در قسمت های مختلف 

حضور داشته و دارای 
تجارب موفقی بودند 

مدنظر قرار می گیرد. جذب 
وهای  و به کارگیری نیر

متخصص، جوان و انقالبی 
در زیرمجموعه های مربوط 

به وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از دیگر اهداف این 

ستاد است.

این ستاد با هدف ایجاد 
زیرساخت های فناورانه 

الزم در حوزه آی تی، 
ایجاد توسعه سامانه های 

ونیکی مردمی و  الکتر
مدیریتی برای توسعه کسب 

و کارها، کمک به برقراری 
عدالت و رفاه اجتماعی، 
برقراری شفافیت، مبارزه 
با فساد و تعارض منافع، 

افزایش کارآمدی، ارائه 
خدمات بهتر و کارآمدتر و 

ونیکی کردن فرایندها  الکتر
و پرهیز از کاغذبازی های 

مرسوم بنا شده است.
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قیمتگذاری
دستوری

مصوباتی به نفع دالالن 

کاسه صبر خودروسازان 
لبریز شد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
درحالی که انتظار دو ساله خودروسازان 
به  دستوری  قیمت گذاری  توقف  برای 
رقابت  شورای  مصوبه  نرسیده،  نتیجه 
صبر خودروسازان را لبریز کرده و یکی از 
خودروسازان گفته تا اطالع ثانوی پیش 

فروش نخواهد کرد.
بیــش از دو ســال اســت کــه بــازار خودروی کشــور 
بــا پدیــده ای به نام »قرعه کشــی« آشــنا شــده اســت 
کــه اگرچــه وزارت صمت در نظر داشــت با این شــیوه 
فــروش، آشــفته بازار خــودرو را کنتــرل و عرضــه ایــن 
دهــد  اختصــاص  واقعــی  خریــداران  بــه  را  محصــول 
امــا قیمــت گــذاری دســتوری موجــب شــده هــر یــک 
دســتگاه خــودروی تولیــدی بــه ســهم خود، بــه زیان 
انباشــته خودروســازان اضافــه کند و بــه همین دلیل 
رونــد  زیــاد،  بــا تولیــد  خودروســازان حاضــر نیســتند 

افزایش زیان انباشــته خود را تشدید کنند.
قیمت گــذاری دســتوری به دور باطلی تبدیل شــده 
که از یک ســو منجر به کاهش تولید شــده و از ســوی 
دیگر به دلیل کاهــش تولید، عرصه برای دالالن جهت 
جــوالن در بــازار را فراهــم کــرده اســت. دالل هایی که 
سودشــان از هــر خودرو گاهی بــه 100 میلیون تومان 
هــم می رســد و معمــوًال بیــش از ســودی اســت کــه 

می برد. خودروساز 
ضمــن اینکــه بــه دلیــل کــم بــودن میــزان تولید و 
عرضــه در قالــب پیش فــروش، مکانیــزم پیش فروش 
بــه عرصــه ای واقعــی از بخــت آزمایی تبدیل شــده که 
مصــرف کنندگان واقعی را برای رســیدن به خودرو به 

است. انداخته  مشقت 
قیمت های سرسام آور و جوالن دالالن در بازار که با 
هــر خبــر کوچک و بزرگی، آشــفتگی را در بازار دوچندان 
می کننــد، نه تنها موجــب خروج مصــرف کننده واقعی 
از بــازار شــده بلکــه بازارهــای دیگر همچون الســتیک، 

قطعه و … را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت.

 دالالن تنها برنده قیمت گذاری دستوری
جــای  بــه  خــودرو  صنعــت  متولیــان  بیــن  ایــن  در 
اصــالح فراینــد، بــا تصمیمــات خــود، بــازار را بیــش از 
بــه  بایــد  آخریــن نمونــه  آشــفته می کننــد؛ در  پیــش 
مصوبه ششــم شهریور ماه شورای رقابت اشاره کرد. 
مصوبــه ای که اگرچه قصــد حمایت از مصرف کننده را 
دارد امــا بــی توجه به شــرایط تولید، بیش از گذشــته 

پای بر گلوی خودروســاز می فشارد.
رقابــت،  شــورای  اخیــر  مصوبــه  اســاس  بــر 
مصرف کننــده بــا توجــه بــه مبلــغ پیش پرداختــی کــه 
بــه شــرکت های خودروســازی  بــه ازای خریــد خــودرو 
پرداخــت می کنــد در قیمت تمام شــده خودرو ســهیم 
می شــود؛ یعنــی اگــر کســی بــرای یــک خــودروی 100 
پرداخــت داده  پیــش  50 میلیــون  تومانــی،  میلیــون 
اســت مطابــق مصوبــه شــورای رقابــت نصــف مبلــغ 
خــودرو را پرداخــت کرده و باید متناســب بــا نرخ تورم 
فقــط مابقی قیمــت خودرو را پرداخت کنــد. همچنین 
طبــق ایــن مصوبــه، خودروهایی که قیمــت آن تعیین 

نشــده حق پیش فروش نخواهند داشت.
این در حالی اســت که طی سال های گذشته قیمت 
گذاری دســتوری موجب شــده خودروســاز در حاشیه 
زیــان قرار گیرد و به نظر می رســد با این مصوبه جدید 
نیز فشــار مضاعفی بــه خودروســازان وارد و منجر به 

انباشته شود. زیان  افزایش 
کــه  حالــی  در  رقابــت  شــورای  مصوبــه  ایــن 
خودروســازان دو ســال اســت چشــم امید به دولت و 
مجلس دارند تا با اصالح سیاســت گذاری های صنعت 
خودرو، چاره ای اساســی برای قیمت گذاری دســتوری 
بیاندیشــند، عمــًال کاســه صبــر خودروســازان را لبریــز 
و آنهــا را وادار بــه واکنش کــرد. اواخر هفته گذشــته، 
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروســازی ســایپا اعالم 
کــرد تا زمــان تعیین تکلیف مصوبه شــورای رقابت، در 
ســال جاری هیچ محصولی پیش فروش نخواهد شــد 
و برنامه فروش محصــوالت صرفا فروش فوق العاده 
خواهــد بــود. ایــران خــودرو هنــوز واکنشــی بــه ایــن 

است. نداشته  مصوبه 
طبیعتــا اگــر وزارت صمت بــرای این مســاله چاره ای 
بــه  نیندیشــد، توقــف فــروش فوق العــاده می توانــد 
تحرک دالالن در بازار و روند رشــد قیمت ها دامن بزند.

نکته ای کــه مورد غفلت مســئوالن شــورای رقابت 
قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه هــر چــه قیمــت گــذاری را 
دســتوری تــر از قبــل کنند، ایــن موضوع نــه کمکی به 
تولیدکننــده می کنــد و نه به نفع مصرف کننده اســت 
چراکــه تولیدکننــده تــوان مالــی خــود بــرای افزایــش 
تیــراژ تولیــد را از دســت می دهــد و مصرف کننــده نیز 
کــه از خریــد کارخانــه ای جا مانــده مجبور اســت مبلغ 
مضاعف تری نســبت به قبل بــرای خرید خودرو از بازار 
بپــردازد زیرا ایــن نحوه قیمــت گذاری فقــط فرصت را 
بــرای ســوداگران بــرای افزایــش هر چه بیشــتر ســود 

فراهم می کند. داللی 
بــه نظــر می رســد متولیــان از جملــه وزارت صمــت 
بایــد هــر چه ســریع تر تکلیــف صنعت خودروســازی را 
مشــخص کنند و با اصــالح سیاســت ها، در اولین گام 
بــه گونــه ای تدبیــر کننــد کــه بــا حفــظ منافــع مصرف 
کننــده، قیمــت گــذاری دســتوری در صنعــت خــودرو 
متوقــف شــود. چــرا که لغــو قیمــت دســتوری، قطعا 
منجــر به رونــق تولید و کاهش قیمــت در بازار خواهد 

شــد و مردم نیز از این سیاســت منتفع خواهند شد.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رفاه  قرارگاه  نایب رئیس  جهان: 
شامل  قرارگاه  این  گفت:  مردم 
کار  ستاد  هر  که  است  ستاد   1۴
تخصصی  حوزه  در  را  ویژه ای 
انجام می دهد که در ستاد کارت 
رفاه مردم به دنبال ایجاد ابزاری 
جامعه  به  معیشتی  کمک های  رساندن  برای 

مخاطب خدمات است.
جزئیــات  دربــاره  بیرانونــد  کریمــی  محمــود 
قــرارگاه رفاه مــردم اظهار کرد: دکتــر عبدالملکی 
وزیــر تعاون،کار و رفــاه اجتماعی خود به عنوان 
رئیــس ایــن قــرارگاه فعالیــت می کند و قــرارگاه 

شامل 14 ستاد است.
وی ادامــه داد: هــر ســتاد یــک دبیــر و یــک 
نایب رئیس دارد. دبیر قرارگاه، حلقه واســط بین 
ظرفیت های بیرونی و ماموریت های درونی است 
کــه هم بایــد ظرفیت هــای بیرونــی را فعــال کند 

وهم حلقه واسط با نواب رئیس باشد.
نایب رئیــس قــرارگاه رفــاه مردم گفــت: نواب 
رئیــس هــر ســتاد، حلقــه وصــل ایده هــا و امور 
تحولی هســتند کــه در قــرارگاه تبییــن و تدوین 
می شــوند و طبیعــی اســت که در ایــن صورت با 
توجــه به عناویــن مختلفی که برای هر ســتاد در 
نظــر گرفته شــده اســت، نایب رئیس ســتاد باید 
مســئولیت مســتقیم در آن حــوزه داشــته و در 

داخل مجموعه وزارتخانه باشد.

سمت  به  تعاون؛حرکت  احیای  ستاد   
تحقق سهم 25 درصدی

وی با اشــاره به وظایف و ماموریت های ستاد 
احیــای تعــاون تصریــح کــرد: این ســتاد با هدف 
تقویت و توســعه کســب و کارهای تعاون محور، 
تشکیل شده  است، حرکت به سمت تحقق سهم 
25درصدی بخش تعاون از تولید ملی کشــور که 
در قانون اساســی به آن اشــاره شــده، افق بلند 
مدت این ســتاد اســت، این هــدف از طریق احیا 
فرهنگ تعاون و تسهیل محیط کسب و کار برای 

شرکت های تعاونی پیگیری می شود.
از  هــدف  مــردم  رفــاه  قــرارگاه  نایب رئیــس 
تأسیس ستاد اشتغال را استفاده از ظرفیت های 
نهادهــای موثــر و بعضــا مــوازی دانســت که در 
حال حاضر در فضای کســب و کار اشتغال کشور 

اثرگذاری قابل تاملی دارند.
کریمی بیرانوند تأکید کرد: نهادهایی همچون 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، نهادهــای زیر 
مســتضعفان،  بنیــاد  برکــت،  بنیــاد  مجموعــه 
ارتبــاط  بــا حــوزه اشــتغال  وزارتخانه هایــی کــه 
مستقیمی دارند همچون وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت صمــت از جملــه نهادهــای تاثیرگــذار در 

این حوزه به شمار می آیند.
وی، اهــداف دیگر تشــکیل ســتاد اشــتغال را 
ایجــاد هماهنگــی کامــل بیــن نهادهــای متولی 
حوزه اشــتغال، بهبود فضای کسب و کار و مانع 
زدایی از قواعد و مقرراتی که مانع اشتغال پایدار 
هســتند عنوان کرد و افزود: مســئله اشتغال به 
عنوان یک فرایند در نظر گرفته می شــود و میان 
نهادهایی که در این حوزه متولی و موثر هستند 

تقسیم کار جدی ایجاد می شود.

 ستاد تأمین مالی رفاه و تأمین اجتماعی؛ 
جذب ظرفیت های غیر فعال و فراموش شده

ســتاد  بــه  مــردم  رفــاه  قــرارگاه  نایب رئیــس 
اشــاره  اجتماعــی  تامیــن  و  رفــاه  مالــی  تأمیــن 
کــرد و توضیــح داد: در کنــار اســتفاده از ظرفیت 
منابــع اجتماعــی بودجــه عمومــی کشــور، برای 
زیــر  از  خدمــات  دریافت کننــدگان  رفــاه  ارتقــاء 
مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
شناســایی ابزارهای تأمین مالی برای دست یابی 
منابــع جدیــد نیاز اســت. ایــن منابع با اســتفاده 
شــده  فرامــوش  و  فعــال  غیــر  ظرفیت هــای  از 
وزارتخانــه جذب خواهد شــد و تالش این اســت 
کــه بــار مالی جدیــد به کشــور و جامعــه تحمیل 

نشود.
ایــن ابزارهــا در  از  وی تأکیــد کــرد: اســتفاده 
کشــورهایی با نظامات تأمین اجتماعی پیشرفته 

امری معمول و پذیرفته شده است.
کریمی بیرانوند، هدف از تشــکیل ستاد جذب 
و ارتقای ســرمایه انســانی را در درجه اول ارتقای 
نیروهــای متخصص و متعهد در مجموعه وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی را دانســت و گفت: از 
طــرف دیگر اســتفاده از تجربیات موفــق افرادی 
که در ســال های متمادی در مجموعه وزارتخانه 
در قســمت های مختلــف حضور داشــته و دارای 
تجــارب موفقــی بودنــد مدنظــر قــرار می گیــرد. 
جــذب و به کارگیــری نیروهــای متخصص، جوان 
و انقالبــی در زیرمجموعه هــای مربوط به وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از دیگــر اهداف این 

ستاد است.

 ستاد ساختارها و فرایندها؛ چابک سازی 
و چاالکی فرایندها

نایب رئیــس قــرارگاه رفــاه مــردم دربــاره ســتاد 
ســاختارها و فرایندهــا گفــت: وزارت تعــاون کار و 
رفاه اجتماعی از ادغام ســه وزارتخانــه بزرگ ایجاد 
شده اســت و بعضا ســاختارها و فرایندهای آن در 
راســتای تحقــق ماموریت های محوله نیســت، به 
همیــن منظور این ســتاد با هدف کمــک به انجام 
اصالحات عمیق در ساختارها و فرایندها، کمک به 
ایجاد یک نظام اداری و عملکردی با حداکثر چابکی، 
چاالکی، انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی و حذف 
یا ادغام ساختارهای معیوب و توسعه ساختارها و 

فرایندهای سودمند ایجاد شده است.
وی به ســتاد فناوری اطالعات و زیرســاخت ها 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســتاد بــا هــدف ایجاد 
زیرســاخت های فناورانــه الزم در حــوزه آی تــی، 
ایجاد توســعه ســامانه های الکترونیکی مردمی 
و مدیریتــی بــرای توســعه کســب و کارهــا، کمک 
بــه برقــراری عدالــت و رفــاه اجتماعــی، برقــراری 
شــفافیت، مبــارزه بــا فســاد و تعــارض منافــع، 
افزایــش کارآمدی، ارائه خدمات بهتــر و کارآمدتر 
از  پرهیــز  و  فرایندهــا  کــردن  الکترونیکــی  و 

کاغذبازی های مرسوم بنا شده است.
بــه گفتــه کریمــی بیرانونــد، ســتاد کارت رفاه 
مــردم بــه دنبــال ایجــاد ابــزاری بــرای رســاندن 
کمک های معیشــتی به جامعه مخاطب خدمات 

وزارتخانه است.
وی تصریــح کــرد: منظــور از »کارت«، تمامــی 
ابزارهایی است که هدف را تأمین می کند و صرف 

کارت مد نظر نیست. به نظر می رسد طراحی این 
ابزارها با توجه به تنوع و تعدد امکانات در اختیار 

این وزارتخانه دور از دسترس نباشد.

تعارض  رفع  و  مفاسد  با  مبارزه  ستاد   
و  حقوقی  ساختارهای  و  فرایندها  منافع؛اصالح 

قانونی
نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم به ســتاد مبارزه 
بــا مفاســد و رفــع تعــارض منافع ســتاد، اشــاره 
کــرد و گفت: هــدف اصلی از تشــکیل این ســتاد، 
اصالح فرایندها و ســاختارهای حقوقی و قانونی 
اســت کــه خودشــان سرمنشــا فســاد هســتند، 
بایــد در مرحله اول، فرایندها و ســاختارهایی که 
باعث بروز فســاد می شــوند و افراد فاسد از این 

فرایندها خارج شوند.
کریمــی بیرانونــد ادامــه داد: در وهلــه دوم، 
فعالیت های ســالم بسیار زیادی در سراسر کشور 
چــه دولتــی و چــه بخــش خصوصی وجــود دارد 
کــه در رکود قرار دارند، با مبارزه با سرمنشــأ های 
ســاختاری و قانونی فســاد، فعالیت های سالم از 
رکود خارج و خود به خود، عامل مبارزه با فســاد 

می شوند.
بــا  برخــورد  ســوم،  وهلــه  کــرد:  اضافــه  وی 
مفاســد و منافعی اســت که به صــورت همزمان 
با فعالیت های حاکمیتی تعارض دارند که در این 
زمینــه نیــز این ســتاد فعالیــت قابــل مالحظه ای 

خواهد داشت.

صندوق ها؛  و  شرکت ها  مدیریت  ستاد   
مدیریت منابع

نایب رئیــس قــرارگاه رفــاه مــردم دربــاره ایــن 
ســتاد توضیــح داد: ســتاد مدیریــت شــرکت ها و 
صندوق ها به صورت مشخص به دنبال مدیریت 
منابع صندوق های بازنشستگی و یافتن راه حلی 
برای عبور از وضعیت فعلی اســت، در این مســیر 
افزایــش اتــکا بــر درآمدهــای حاصــل از ســرمایه 
گذاری صندوق ها در شرکت های وابسته از طریق 
افزایــش بهره وری و اصول حاکمیت شــرکتی مد 

نظر خواهد بود.
کریمــی بیرانوند تأکید کرد: ایجاد نظامی برای 
شایسته گزینی و استفاده مناسب از ظرفیت این 
شرکت ها و نیروی انســانی جوان و متخصص در 

دستور کار قرار دارد.

بــه گفته وی، حجــم عظیم مقــررات و ضوابط 
همچنین تمرکــز تمام تصمیم گیری ها و مجوزها 
در ســطح ستاد کشوری، مانعی برای رشد کسب 
و کارهــا و همچنیــن عملکــرد کارآمــد وزارتخانــه 
و ســازمان های وابســته شــده اســت. برهمیــن 
اســاس، ســتاد مقــررات زدایــی و تمرکــز زدایــی 
بــا هــدف کمــک بــه اصــالح و کاهــش قوانیــن و 
ضوابط موجود، اطالع رســانی جامع و هدفمند 
از قوانیــن و ضوابط، ایجاد اختیارات بیشــتر برای 
دستگاهای اجرایی در سطح استان و شهرستان 

ایجاد شده است.
مــردم،  رفــاه  قــرارگاه  نایب رئیــس  گفتــه  بــه 
نظــام جامــع تأمیــن اجتماعــی تدویــن ســاز و 
حوزه هــای  در  تحولــی  طرح هــای  اجرایــی  کار 
مختلــف درمان،بیمــه پایــه اجتماعــی همگانــی 
و  بهزیســتی  کار،  و  کســب  از  فراگیر،حمایــت  و 
هوشمندسازی حمایت های رفاهی در این ستاد 

پیگیری می شود.

رشد  اجتماعی؛  و  فرهنگی  ارتقای  ستاد   
فرهنگ کار و تولید

وی رشــد فرهنــگ کار و تولیــد را هــدف اصلی 
ایــن ســتاد عنوان کــرد و گفــت: این ســتاد، چند 
هــدف را دنبــال می کنــد که می تــوان بــه ارتقای 
فرهنــگ کار و تولید از طریق بهره گیری از ظرفیت 
و  ســاز  تدویــن  مردمــی،  و  خــودش  نهادهــای 
کارهــای اجتماعــی و کاهش تدریجــی پایدار این 
آســیب ها، ارتقاء منزلــت کار و کارگــر و کارآفرین 

اشاره کرد.
نایب رئیس قرارگاه رفاه مردم آمایش بیکاری، 
اشــتغال، تعــاون و رفــاه منطقه ای را نخســتین 
ماموریت این ستاد دانست و تصریح کرد: تعریف 
و تعییــن مناطق الگو برای ایجاد رفاه در سراســر 
کشــور، تقویت و توسعه ارتباط نمایندگان مردم 
در راستای رفع مسائل منطقه ای از دیگر اهداف 

اصلی این ستاد است.
بــه گفته کریمی بیرانوند، ســتاد همســویی و 
رفاه کارکنان ســه هــدف اصلی، ایجــاد همفکری 
وزارتخانــه،  بدنــه  بیــن  در  فکــری  یکپارچگــی  و 
تقویــت انگیــزه هــا، اشــتیاق عمومــی و ایجــاد 
همدلــی و حداکثر هماهنگــی در انجام وظایف و 
ماموریت ها یا به عبــارت بهتر ایجاد هم رفتاری را 

دنبال می کند.

پیش ثبت نام برای اعزام به اربعین حسینی 
از دوشنبه آغاز می شود

صورت  به  و   samah.haj.ir آدرس  به  سماح  سامانه  طریق  از  دوشنبه  روز  صبح  از  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
غیرحضوری، پیش ثبت نام اعزام به اربعین حسینی انجام می شود.

کمیتــه اعــزام ســتاد مرکزی اربعین حســینی با صــدور اطالعیــه ای اعالم کرد: بدین وســیله بــه اطالع عموم 
هم وطنان عزیز می رســاند علی رغم زمان بسیار کوتاه باقی مانده تا ایام اربعین حسینی)ع(، تا این لحظه هیچ 
مجوز رســمی ای از ســوی دولت عراق برای شــرکت مشــتاقان ایرانی در مراســم اربعین حســینی صادر نشده و 

دستورالعملی نیز برای صدور روادید ابالغ نشده است.
لــذا بــا لحاظ فرصت انــدک باقی مانده، کمیته اعزام ســتاد مرکزی اربعیــن در نظر دارد از ســاعت 9 صبح روز 
دوشنبه مورخ 22/6/1400 به منظور آمادگی های الزم، از طریق سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir و به 
صورت غیرحضوری موقتا مبادرت به پیش ثبت نام از آن دســته از متقاضیانی نماید که فاقد بیماری زمینه ای بوده و براســاس 
شرایط منتشره در رسانه ها به نقل از دولت عراق و همچنین مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، هر دو دوز واکسن کرونا 
را تزریق کرده باشــند و با توجه به بســته بودن مرزهای زمینی صرفا مجاز به تشــرف از طریق هوایی خواهند بود؛ مضافا اینکه 

داشتن گواهی نتیجه منفی آزمایش PCR برای مسافرت مورد نیاز است.
بدیهی است ثبت نام قطعی براساس ظرفیت و شروطی که کشور عراق اعالم نماید انجام خواهد شد و در صورتی که تعداد 
افرادی که پیش ثبت نام کرده باشــند بیش از ظرفیت تعیین شــده توسط کشــور عراق باشد، در این صورت متناسب با ظرفیت 

اختصــاص یافتــه تصمیم گیــری و اطالع رســانی 
خواهد شــد. هم وطنان عزیز مســتحضر باشــند 
کــه اســتعالم های الزم برای اخذ تأییــد تزریق دو 
دوز واکسن کرونا از طریق وزارت بهداشت انجام 

می شود.
تأکید می شــود انجــام پیش ثبت نــام به هیچ 
وجــه به معنــای قطعیــت در تشــرف متقاضیان 
نیســت و تصمیم گیــری در ایــن خصــوص منوط 
بــه مجــوز رســمی دولــت عــراق و ســتاد مرکزی 
اربعیــن خواهد بود همچنین از تمام مشــتاقان 
درخواســت می شــود بــا توجه بــه بســته بودن 
مرزهــا، به هیچ وجــه به مرزهای کشــور مراجعه 

نکنند.

کاهش 18درصدی تولید برنج به دلیل خشکسالی
عرضه برنج خارجی برای تعدیل بازار ادامه خواهد داشت

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات برنج خارجی برای مدیریت بازار در 
صورت نیاز از سوی شرکت بازرگانی دولتی ادامه خواهد داشت، گفت: طی یک هفته گذشته شاهد بودیم که 

غ را کاهش داد. اعتماد به تشکل های بخش کشاورزی قیمت مر
ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیــر جهــاد کشــاورزی با اشــاره به نشســت صبــح روز یکشــنبه 21 شــهریور با 
جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی به ریاســت علــی نیکــزاد نایب رئیس مجلــس در خصوص 
موضوع تنظیم بازار کاالهای اساســی که در کمیســیون تلفیق برگزار شــد، گفت: در این نشســت گزارشــی 
از نحــوه تأمین و تنظیم بازار کاالهای اساســی بــه نمایندگان ارائه و دغدغــه نمایندگان در خصوص بازار 

کاالهای اساسی شنیده شد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی با بیان اینکــه تمام تالش وزارت جهاد کشــاورزی این اســت کــه به کمک انجمن ها و تشــکل های 
بخش کشــاورزی بتواند بازار را مدیریت کند، افزود: جلســه ای هم با تشــکل های بخش کشاورزی در همین راستا برگزار شد 
کــه ایــن جلســات را قطعا اســتمرار خواهیم داد؛ اعتقاد داریــم ظرفیت و قدرت تشــکل ها باید در تنظیم بازار بــه کار گرفته 

شود.
غ  وی تأکید کرد: طی یک هفته گذشــته نیز، اثر اعتماد به تشــکل های بخش کشــاورزی به ویژه در بحث تعدیل قیمت مر

را می توان مالحظه کرد.
ســاداتی نژاد تصریــح کرد: در بحــث برنج نیز 
کــه یکــی دیگــر از کاالهــای اساســی مهــم برای 
مردم اســت و یکــی از اصلی تریــن دغدغه های 
نیــاز  صــورت  در  بــود،  نیــز  نماینــدگان  امــروز 
همچنــان عرضــه برنج خارجی از ســوی شــرکت 
تــا  داد  خواهیــم  اســتمرار  را  دولتــی  بازرگانــی 

قیمت برنج در بازار کنترل شــود.
البتــه  شــد:  یــادآور  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
به دلیــل خشکســالی ها در تولید برنج ایرانی 18 
درصد کاهــش تولید را شــاهد خواهیم بود که 
طبیعتــا قیمت برنــج به دلیل وضعیــت عرضه و 
تقاضــا افزایــش داشــته اســت اما قیمــت برنج 

خارجــی را در بازار کنترل خواهیم کرد.

جزئیات فعالیت قرارگاه رفاه مردم اعالم شد
کارت رفاه مردم به دنبال ایجاد ابزاری برای کمک های معیشتی است
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سامانهسماح

ساداتینژاد


