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 6درس تحریمی برای مسئوالن
ایستادگی جمهوری اسالمی ایــران بر مواضع
درست و منطقی خود در زمینه استیفای حقوق
هسته ای و ضرورت رفع تحریم ها در ازای هر
گونه تعهد برجامی که با قانون هسته ای مجلس
همراه شد ،نشانه هایی از عقب نشینی تحریمی
طرف مقابل را نمایان کرده است  .دیدار سفرای
کشورهای کره و ژاپن با رئیس کل بانک مرکزی
نشان دهنده احتمال پوست اندازی الیه نازکی
از فشار آمریکاست .از فضای نفت نیز خبرهای
مثبتی مبنی بر تقویت احتمال حضور مجدد و
رسمی ایران در این بازار است .البته تا این جا این
ها فقط خبر و حتی احتمال است و این که این
عقب نشینی ها تا چه حد ،تا کجا و چقدر واقعی
خواهد بود ،موضوعی است که باید در عمل و در
روزهای آینده آن را رصد کرد.
اما آن چه واضح است ،این است که از هم اینک
باید سناریوهای بــرخــورد با فضای احتمالی
کاهش تحریم ها در کشور را در نظر داشــت.
سیستم اقتصادی کشورما در دوران تحریم ها
عم ً
ال از مدل اتکا به درآمدهای نفتی به مدل اتکا
ً
به منابع سالم که اتفاقا کمتر تحریم پذیر نبودند
تغییر جهت داد .با این حال ،هم اینک بیم آن می
رود که برداشتن فشارها به بازگشت به دوران
قبل منجر شود .در این زمینه مروری بر وقایع رخ
داده در سال های اخیر لزوم کاربست حداقل 6
درس توسعه ای از تحریم ها را آشکار می کند.

ما که نظارتی ندیدیم !
همیشه در وقت گرانی و ارزانی ،در مواقع خاص
و اعیاد بـرای تهیه گـزارش راهـی بازار می شـدم
تـا گزارشـی از وضعیت قیمـت هـا و  ...تهیه کنم.
ایـن بـار هـم قصـد همـان بـود امـا بـا یـک تفـاوت،
اتـو کشـیده و مرتـب تـر از همیشـه راهـی بـازار
میشـوم .وارد کفـش فروشـی مـی شـوم ،نمـی
دانم قیمـت ها چگونـه اسـت .اما مدیر فروشـگاه
یک لحظه هم سـکوت را جایز نمیدانـد و با آب و
تاب از اجناسـش می گوید .پـس از ختم کالمش
مـی گویم:چـرا اجناسـتان هیـچ کـدام برچسـب
قیمت ندارد؟ خسـته نمی شـوید بخواهید برای
هر جنـس یک به یـک به مشـتری قیمـت بدهید.
بـرای لحظـه ای مکـث مـی کنـد و میگویـد :نـه
مشـکلی نیسـت .درابتـدای صحبـت هایـش
وقتی قیمت را جویا می شـوم ،قفسه ای از کفش
هـا را نشـان مـی دهـد و مـی گویـد :از ایـن قفسـه
بیشترشـان فـروش رفتـه و همیـن یـک جفـت
مانـده اسـت .فـروش قبلـش همـه بـاالی 120
هـزار تومـان بود امـا االن چـون تـک افتـاده اند به
نـرخ  70هـزار تومـان مـی فروشـم !...راهی یک
لبـاس فروشـی می شـوم و...مشـروح گـزارش را
در  khorasannews.comبخوانیـد.

 -1فناوری خریدنی نیست :دوران تحریم نشان
داد که رویای تصاحب فناوری و پیشرفت فناورانه،
با خریدن آن محقق نمی شــود .نمونه آن را از
همکاری چندین ساله با خودروسازان نه چندان
مطرح پژو و سیتروئن هم می توان مشاهده کرد.
صنعتی که خوشبختانه هم اینک و در غیاب
خارجی ها به تولید خــودرو با  5ستاره کیفی
دست یافته است .یا می توان به صنایع تولید لوازم
خانگی اشاره کرد ،جایی که در غیاب یا کمرنگ
شدن سلطه ال جی و سامسونگ بر بازار داخل،
شاهد رشد قابل توجه تولید در آن هستیم.البته
بدیهی است بحث بر سر اتکای صرف نداشتن به
آن هاست وگرنه چه بهتر از این که انتقال فناوری
انجام شود نه فقط مونتاژ.
-2قدرتواقعیاقتصادیدرفناوریبومیاست:
ماجرای هسته ای با وجود شدیدترین نظام های
بازرسی و در عین حال ،اقناع ناپذیری دولتهای
غربی نسبت به نبود برنامه تولید بمب هسته ای
در کشورمان نشان داد که چالش غربی ها با
کشورما ،چیزی غیر از بمب است .به عبارت دیگر
دستاورد بسیار مهم تر از بمب در صنایع هسته
ای به روندهای آینده فناوری باز می گردد .جایی
که در آن نظام های تولید بر انــرژی های پاک و
تجدیدپذیربنامیشوندبنابراینکشورهایدارای
فناوری های بومی در این زمینه ،قدرت اقتصادی
به شمار خواهند آمد .بنابراین مشاهده شد هرگاه
عزم جدی برای ادامه مسیر هسته ای در این 10
سالشکلگرفتنظیرقانوناخیرمجلس،دشمن
حصار تحریم های اقتصادی را عقب تر برد .مثال
های متعدد دیگری از فناوری های بومی نظیر
تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا وجود دارند که از
هم اینک ویژگی ضد تحریم خود را عیان کرده اند.
 -3لــزوم متنوع و شبکه ســازی تبادالت مالی
خارجی :یکی از پایه های اصلی تحریم کشورما در
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دههاخیربرممنوعیتدسترسیبهچرخهجهانی
دالر بنا شده بــود .جایی که شبکه بینالمللی
سوئیفت و اینستکس به بزرگرا ههای انتقال
ارزی کشور تبدیل شده بودند .چرا که با استفاده
از آن ها به راحتی می شد ذی نفعان اقتصادی
را شناسایی و تحریم کرد .با این حال ،توصیه
کارشناسان که تا حدی به آن عمل شد ،تمرکز
زدایی از شبکه انتقاالت پولی ،اتکا به راهکارهای
ابتکاری نظیر تهاتر و پیمان های پولی دو جانبه
بود .اگر چه این توصیه ها در دوران تحریم ها به
حد تمام و کمال عمل نشد ،اما به طورعملی و تا
حد قابل قبولی توانست ،مسیرهای ضد تحریمی
جدیدی را پیش روی شبکه ارزی کشور قرار دهد.
 -4چــوب ادب بودجه را باید جــدی گرفت :به
جرئت می توان گفت امسال که تهدید کسری
بودجه شدید دولت در اقتصاد کشور لمس شد،
برای نخستین بار اصالحات اقتصادی از منظر
بودجه در کانون توجه قرار گرفت .اگر چه تا اتمام
این فرایند هنوز راه زیادی باقی است ،اما معلوم
شد بسیاری از مصیبت های کشور ،ریشه در نهاد
تنظیم گر بودجه و تصویب کننده و ناظر آن در
مجلس دارد .اصالح ساختار به رغم اسم مبهم آن،
یک تعریف ساده ملموس دارد و آن این است که
درآمدهای عملیاتی دولت مانند مالیات ،کفاف
هزینه های جاری دولت نظیر حقوق کارمندان
را بدهد .با این حال در سال های اخیر و با وجود
کسری های بودجه گسترده ،سهم هزینه های
عمرانی در بودجه هرچه نحیفتر ،سهم استقراض
و هزینه های جاری از بودجه بزرگ تر شدند .بدین
ترتیب مشخص شد که میدان دادن به درآمدهای
نفتی ،ایجاد حیاط خلوت بودجه ای برای شرکت
های دولتی و عافیت طلبی بودجه ای دولت با
پرهیز از درآمدهای به حق مالیاتی نظیر مالیات
بر مجموع درآمد و  ...چالش های جدی بودجه و

اقتصاد کشور هستند که اصالح آن ها موکدا
نباید در دوران گشایش های احتمالی ،ابتر
رها شود.
 -5از نــان شب واجــب تر استقالل و امنیت
غذایی :تحریم ها نشان داد که بی توجهی به
خودکفایی غذایی تا چه حد می تواند تالطم
اقتصادی و اجتماعی به بار بیاورد .چرا که در
آن شرایط نرخ ارز با همه تالطم های ممکن
خود و به عنوان عامل موثر در تامین مواد اولیه
غذایی ،به طورمستقیم به سفره مردم گره زده
می شود .نمونه آن را در جریان تاثیر تغییرات
نرخ ارز بر واردات نهاده ها و قیمت محصوالت
پروتئینی،همگانمشاهدهکردند.بااینحال،
دولت تازه به فکر تولید بومی و اصالح زنجیره
ارزش این محصوالت افتاده است که البته باید
منتظر ماند و دید تا چه حد جدی است.
 -6لزوم کنترل شدید سالمت نظام بانکی:
دردوران تحریم و افت درآمدهای نفتی،
بحران زایی نظام بانکی از منظر دمیدن دایم
بر نقدینگی و تورم به وضوح لمس شد .این
مسئله ضرورت پیگیری اصالح نظام بانکی
را که بارها مطرح شده ،اما به کناری گذاشته
شــده یا در سطح حداقلی پیگیری شده
،آشکار می کند .به عنوان نمونه هم اینک
روشن شده است که ناسالم بودن ترازنامه
بانک ها ،آن ها را از معقول ترین راه های
کسب درآمــد یعنی تسهیالت مسکن دور
کرده است .قدرت خرید تسهیالت کنونی
مسکن که در بهترین حالت فقط چند متر
را می تــوان با آن ها خرید  ،نمونه بــارز این
مسئله است .باید توجه داشت این مسئله
به نوبه خود به معطل ماندن بخش بزرگی از
ظرفیت های اشتغال و تولید در کشور منجر
شده است.

مسئول گروه نظارت بر آزمایش های بالینی واکسن ایرانی کرونا تشریح کرد :

مرحله اول آزمایش واکسن « ُکوو ایران برکت» هیچ عارضه ای نداشت
فــائــقــه انــــوار -مــســئــول گــــروه نــظــارت بر
آزمایشهایبالینیواکسن ُ
«کووایرانبرکت»با
بیان این که در انتهای فاز اول پژوهش این
واکسن قــرار داریــم اظهار کــرد  :جمع بندی
نتایج این مرحله ،به عنوان تیم پژوهش ،ایمن
بــودن واکسن است و ما آمــاده آغــاز فاز دوم با
تایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت
هستیم.دکترسید حامد حسینی در گفت وگو
با خراسان با اشاره به این که ۵۶داوطلب دو
مرحله واکسن خود را دریافت کردند ،گفت:
نمونه خون این افراد  ١۴اسفند گرفته و نتیجه
آن به سازمان غذا و دارو ارائه می شود.در این
مرحله داوطــلــب دیــگــری اضــافــه نمیشود و
مطالعه از نظر مــا بــه پــایــان رســیــده اســت.
مــدیــر مــرکــز کــارآزمــایــی بالینی دانــشــگــاه
علوم پزشکی تهران با اشــاره به این که نتایج
مرحله دوم این مطالعه در اردیبهشت سال
آیــنــده نهایی مــی شــود ،افـــزود :در فــاز یــک و
دو مطالعات متعددی روی رده سنی  18تا
 50ســال و همزمان کــارهــای مطالعاتی در
رده سنی  50تا  75سال را انجام می دهیم

.اگــر نتایج فازهای یک و دو تایید شــود ،اجازه
آغــاز فــاز ســوم در گــروه سنی  18تــا  75سال
نیز از سوی سازمان غذا و دارو صادرمی شود.
حسینی درایــن باره که داوطلبان فاز اول هیچ
عارضه ای نداشتند ،تصریح کرد :از نظر علمی ،
باید برای هر فاز تولید واکسن آستانه موفقیت
مطالعه تعریف شود .عــوارض واکسن در جهان
به صورت استاندارد به 4گرید (درجــه) تقسیم
می شود.آستانه مطالعه ما ایــن بــود که درجه
 3کمتر از  15درصــد باشد و درجــه  4اصال رخ
ندهد.خوشبختانه طبق نتایج به دست آمده از
واکسن روی ایــن  56داوطــلــب ،تمام عــوارض
از قبیل درد ،قرمزی  ،تــورم و تب خفیف و...
درجه یک تلقی می شود و از نظر ما به عنوان تیم
پژوهشی ،توانسته ایم این مرحله را بگذرانیم
اما نتایج باید به سازمان های رگوالتوری ارسال
شــود تا سازمان غــذا و داروی وزارت بهداشت
تایید کند و امیدوارم این موضوع محقق شود.
اینمحققتاکیدکرد:دراینمرحله،تیمپژوهشبا
دقت تمام ،عوارض را با جزئیات برای اثبات ایمنی
و قابل اطمینان بودن محصول ضبط و ثبت کرده

اند.وی درتشریح دوران حضور داوطلبان در
هتل محل اقامت شان نیز گفت  :برخالف
تصور،بیش از صد هزار نفر از سراسر کشور
در سامانه  4030آمــادگــی خــودشــان را
بــرای حضور در ایــن فــاز اعــام کــردنــد .به
عنوان یکی از اعضای پــژوهــش ،قــدردان
ایــن اطمینان و همکاری ملی هستیم .
حسینی افزود :این داوطلبان در گروه های
مختلف  ،دو دوز مختلف واکــســن تزریق
کردند .هشت نفر هم واکسن نما دریافت
کردند .بعد از هر تزریق و برای اطمینان از
این که عارضه ای وجود دارد یا خیر ،هفت
روز در هتل تحت نظر پزشک بودند و عالیم
آن ها دایم چک میشد .بعد از گذشت 28
روز از تزریق واکسن ،بــرای اثبات ایمنی
واکسن و تولید و افزایش آنتی بادی چندین
نوبت از داوطلبان خون گرفته شد .اگر نتایج
فازهای یک و دو تایید شود ،فاز سه که بخش
اصلی کار است روی حدود  20هزار نفر در
 10تا 12مرکز استان با جمعیت متنوع تری
انجام می شود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• آیا کسـی به فکـر کارگران سـر گذر هسـت؟
صبح تا شب در سرمای زمسـتان کنار خیابان
مـی نشـینند تـا یـک نفـر پیـدا شـود و آن هـا را
سـرکار ببـرد .آن هـا جـرم شـان چیسـت کـه
مسـئوالن ...نمـی تواننـد از نیـروی آمـاده کار
اسـتفاده کنند؟ مسـئوالن اگر لیاقت داشتند
این قدر شـعار توخالی برای اوضاع اقتصادی
و بیـکاری نمی دادنـد .کاش یـک نفـر واقعا به
فکر مـردم باشـد!
•• یـک جـوک واقعـی بگـم؟ در خانـه مشـغول
تماشـای تلویزیـون بـودم کـه پیامـک جریمـه
در سـاعت منـع تـردد برایـم ارسـال شـد .بـه
خانـواده گفتـم مـن کـه داشـتم در این سـاعت
تلویزیـون نگاه مـی کردم ،نـوه کوچکـی دارم،
گفت بابا شـاید وقتی سـطل زباله رو بردی دم
در جریمـه ات کردنـد!
•• آقایـان! کانکـس هـای زلزلـه چنـد سـال
پیـش کرمانشـاه کجـا رفـت؟ آن هـا کـه خانـه
سـاختند و به داخل خانـه هایشـان رفتند چرا
کانکـس هـا را در زلزلـه سـی سـخت اسـتفاده
نمی کنیـد؟ مگـر نمـی دانیـد کـه ایـران زلزله
خیـز اسـت؟!
••مخابـرات بـرای ۶۰۰تومـان قبـض ماهانـه
کـه دو روز تاخیر داشـته ،اخطار قطـع می ده.
یـک هفتـه اسـت ۱۰متـر کابـل رو دزد بـرده،
مـی گـه دو هفتـه باید صبـر کنیـد .حتی شـاید
بیشـتر! خسـته نباشـی آقـای مدیـر کل.
•• ایـن روزهـا بـه لطـف پلیـس راهـور ،تعـدادی
از هموطنـان بـه مرحلـه طـی االرض رسـیده
انـد! یعنـی در حالـی کـه در مشـهد بـه تماشـای
تلویزیـون مشـغول انـد همزمـان پیامـک ثبـت
تخلف از کرمانشـاه برایشان ارسـال می شود.
••یادداشت آقای سید خلیل سجادپور درباره
جــوالن سارقان در مشهد درد دل بسیاری
از مردم مشهد است که نمی دانند برای چه
کسی بازگو کنند.
•• گرانی و تـورم کاری کرده کـه دیگر خجالت
مـی کشـیم بـه جوانـان مـان بگوییـم بیاینـد
ازدواج کننـد .بچـه هـای طفلـی مگـر مغـز خر
خورده انـد که بـا این هزینـه هـا ازدواج کنند؟
بی خیـال عشـق و احسـاس خوشـبختی .چرا
بایـد آن ها زیـر بار گرانی کمرشـان خم شـود؟
مـا خودمـان تـوی گل گیـر کـرده ایـم .نمـی
خواهیم بچه هایمـان این قدر عذاب بکشـند.
••چـرا اسـتقاللی هـا هنـوز نفهمیـده انـد کـه
جنـاب وزیر قبـل از وزارت یـک انسـان ،آن هم
از نـوع پرسپولیسـی اش و صـد آتیشـه اسـت؟
••جوانـی کـه صاحبخانـه اش اجـاره را کـرده
سـه میلیـون بـه بـاال از کجـا داره بیـاره؟ مگـر
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چقـدر درآمـد داره؟ خـرج زندگـی را از کجـا
بیـاره؟ بـه قـول خـودش بچه مـی خواهیـم چه
کار بـا ایـن گرانـی هـا؟
•• بنده می خواسـتم به این وزیر جـوان و نپخته
کـه دربـاره تیـم هـا کـری مـی خونـه بگـم بهتره
شما وظیفه ات را خوب انجام بدی .حدود پنج
ماهـه کـه کابـل تلفـن ثابـت منـزل را به سـرقت
بردن ولـی هیچ کس جـواب گو نیسـت .به فکر
مردم بـاش تا طرفـدار تیمـی خاص!
•• دیگـر روزنامه نمـی خرم .نـه به خاطـر گران
شـدنش بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه دروغ سـر هـم
مـی کنیـد و مشـکالت مـردم را نمی نویسـید.
•• چطـور می شـه بعضی حـوادث رو (قتـل ها)
مـی نویسـید و بعضـی هـا رو نه؟ آیـا از خانواده
حادثـه دیـده اجـازه میگیریـد بـرای چـاپ؟
چـاپ حادثـه بـه چـه قیمتی؟!
••دانشـگاه پیـام نـور شـرم نمـی کنـه حقـوق
اسـتادان حـق التدریـس رو یک سـاله نـداده؟
•• وقتی مـی بینیم دولت در مدیریـت زلزله در
یک شـهر کوچـک مانند سـی سـخت ایـن قدر
بـد و منفعالنـه عمـل مـی کنـد ،دعـا مـی کنیم
حداقل تـا پایان کار ایـن دولت حادثـه دیگری
در کشـور اتفـاق نیفتد.
•• دولـت و بانـک مرکـزی بـه دروغ در روزنامـه
خراسـان اعالم مـی کننـد کـه وام هـای قرض
الحسـنه فرصـت امهـال دو ماهـه بـرای آذر و
دی  99شـامل افراد می شـود .درصورتی که
شـعبه بانـک در جـواب مـان مـی گویـد چنیـن
بخـش نامـه ای اعلام نشـده اسـت!
•• از بولـوار پیـروزی رد شـدم .مـردان کارگـر
کنـار بولـوار نشسـته بودنـد .در جاهـای دیگـر
هـم دیـدم .کاش شـهرداری و آسـتان قـدس
بـه ایـن هـا کاری بدهنـد .ایـن هـا نـه معتادنـد
و نـه اهـل دزدی! مـی خواهنـد از راه حلال
زندگـی کننـد.
•• من خـودم تومغازه همسـایه دیـدم قندها رو
انبـار کردنـد و بـه مـردم نمـی دهنـد .اعتراض
کردم ،گفت برو بـه هرکی دوسـت داری زنگ
بـزن! واقعا یک شـیرمرد پیـدا نمی شـه جواب
ایـن هـا رو بده؟
•• دیگـر اصطلاح وزیرجـوان را بـرای آقـای
جهرمـی بـه کار نبریـد ،شـاید باعـث بـه وجـود
آمدن اعتماد به نفس کاذب در او شـود .ضمنا
از نظـر پزشـکی و طـب سـنتی انسـان تـا 35
سـالگی جـوان و از  35تـا  60سـالگی میـان
سـال و از  60سـالگی بـه بعـد هـم کهـن سـال
نامیـده مـی شـود .صحیـح آن اسـت کـه بـرای
ایشـان از واژه میان سـال اسـتفاده کنید .زیرا
او االن تقریبـا  40سـاله اسـت.

