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 کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
ایران در نشست علنی امروز سه شنبه )11 آذرماه 99( پارلمان مورد بررسی 

وکالی ملت قرار گرفت.
نهایتا پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان طرح، کلیات طرح اقدام 

راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با 251 رای موافق 
به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید.

نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات طرح مذکور، شعار اهلل اکبر، مرگ 
بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، 
حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست، ای رهبر آزاده آماده ایم 

آماده سردادند.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی بعد از تصویب کلیات 
طرح گفت: "با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان 

ایران اسالمی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است"
نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات طرح مذکور وارد بررسی جزییات 

آن خواهند شد.این طرح می تواند در نهایت به خروج ایران از برجام و توقف 
اجرای پروتکل الحاقی ختم شود.

در جریان تصویب کلیات در صحن مجلس، ابوالفضل عمویی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که طرح اقدام 

راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران چند هدف را 
دنبال می کند که هدف اول باز شدن قفل هایی است که بر صنعت هسته ای 
کشور وارد شده و احیای این برنامه پیگیری هدف های شهدایی مانند شهید 
فخری زاده، شهید شهریاری و سایر شهدای هسته ای است که برای پیشرفت 

و توسعه کشورمان جانشان را فدا کردند.
عمویی ادامه داد: برنامه هسته ای کشور بایستی طبق نیازهای کشورمان 

پیش رفته و انتظار داریم بعد از تصویب این طرح تقویت شده و توسعه پیدا 
کند و روند آن سرعت داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره هدف 
دوم این طرح خاطرنشان کرد: مقابله با تحریم هایی که از سوی کشورهای 

غربی به جمهوری اسالمی اعمال می شود دیگر هدف این طرح است که 
باید این اقدام آنان را هزینه مند کنیم؛ تحریم علیه ملت ایران رفتاری 

بی هزینه ای نخواهد بود ضمن اینکه تغییر محاسبات دشمنان هدف طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است و بایستی به نحوی پیش برویم که 

نه فقط اعمال تحریم را برای آنها هزینه مند کنیم بلکه نشان دهیم تخریب 
امنیت مردم و کشتن شهدای دانشمندمان و مقام سیاسی معاون وزیر دفاع 

رفتار بی هزینه ای نخواهد بود.
وی همچنین در جریان تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها عنوان کرد: دشمنان فکر نکنند که اگر دست به اقدام تروریستی 
بزنند بدون پاسخ خواهند بود بخشی از پاسخ مجازات قطعی آنها در خارج 

از این مجلس و در دستگاه های امنیتی و نظامی پیگیری خواهد شد که 
البته این مطالبه مجلس است اما وظیفه مجلس آن است که راه این شهدا 
برای احیای برنامه هسته ای و مسیر پیشرفت و توسعه کشور تقویت شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که محاسبات غلط دشمن 

بایستی تغییر کند.

بر اساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه 
پس از تصویب این قانون، ساالنه به میزان حداقل 12۰کیلوگرم اورانیوم 

با غنای 2۰درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در 
داخل کشور ذخیره کند. در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو 

غنی سازی، سازمان انرژی اتمی، مکلف است پس از تصویب این قانون، 
ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای 

متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل 
5۰۰کیلوگرم افزایش دهد.

در همین حال سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت ۳ماه عملیات 
نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای 
مناسب، با حداقل 1۰۰۰عدد ماشین m 2-IR در بخش زیرزمینی 

تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.
در صورت تصویب نهایی همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در 

همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با 
ماشین های IR-۶را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و 
عملیات غنی سازی را با حداقل 1۶۴ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را 

تا انتهای سال 1۳99به 1۰۰۰ماشین توسعه دهد.
سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور ۴۰مگاواتی آب سنگین 

اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، 
ظرف مدت ۴ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از 

طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.
دولت موظف است بر اساس بند های ۳۶و ۳۷برجام، ظرف مدت 2ماه از 

تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس 
برجام را متوقف کند.

پس از ۳ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان 
خرید نفت توسط آن ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته 
باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

معاون اول رییس جمهور:

بانک مرکزی برنامه ای دقیق برای حمایت از 
صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد

 بیش از ۱۹۲ واحد 
صنفی متخلف در گیالن 

پلمب شد

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

دستورالعمل نحوه رسیدگی 
به »قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی 

کشور« ابالغ شد

 چرا بانک ها تعطیل 
نمی شوند

پرهیز اصناف از اقدامات 
چراغ خاموش

نگاه روز
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دریچه

چنانچه پس از ۳ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل 
برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، 

دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به 
تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.

سخنگوی دولت: با مصوبه مجلس در لغو پروتکل الحاقی 
مخالف هستیم

در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری 
در پاسخ به پرسشی درباره طرح نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریم ها گفت: در 

جلسه روز یکشنبه دولت جناب آقای امیری معاون پارلمانی 
رییس جمهور طرح نمایندگان محترم را در دولت مطرح 
کردند. اعضای محترم دولت در رابطه با موضوع بحث و 

بررسی کردند.
وی ادامه داد: به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی 

امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم درباره برجام 
و برنامه های هسته ای براساس اصل 1۷۶قانون اساسی 

فراقوه ای بوده است، هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند 
خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس 

هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای 
نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و 

به محدودیتهای قانونی، مالحظات و مصلحت های ملی توجه 
خواهد شد.

ربیعی گفت: آنچه در عنوان طح نمایندگان محترم آمده، 
برداشتن تحریم ها است. انباشت اورانیوم با غنای 2۰درصد 

و همینطور عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن 
تحریم ها می شود، در اینصورت به مذاکرات هسته ای و 
برجام نیازی نمی بود. ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را 

اجرا نمی کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای 2۰درصد 
در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سخت ترین تحریم های 
چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. بنابراین 

اگر هدف از طرح آنطور که در عنوان آن آمده اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها باشد، بر اساس تجربه های پیشین، این 

طرح شامل کیفیت غنی سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، 
کمکی به لغو تحریم ها نمی کند.

ربیعی یادآور شد: امروز بیش از ۳تن اورانیوم غنی شده 
در اختیار داریم و ماهانه بین 25۰تا ۳۰۰کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده تولید می کنیم که این میزان تقریبا و حدودا با 
ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می کند. بنابراین 

برجام تاثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم 
نداشته است. به این ترتیب، هیچگونه جای نگرانی نیست. 

امیدواریم هر تصمیمی گرفته می شود، همه جوانب آن 
سنجیده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن از پیشرفت 
فیزیکی طرح های نیمه تمام تولیدی بین ۶۰تا 99درصد 

خبر داد و گفت: این طرح هابا بهره برداری و ورود به عرصه 
تولید و صادرات می توانند تحولی در این بخش ایجاد کنند.
آرش فرزام صفت در گفت و گو با ایرنا افزود: طرح های نیمه 
تمام در گیالن از سال ها قبل شروع شده اند که در صورت 
بهره برداری می توانند ما را به شعار جهش تولید در بازه 

زمانی کوتاه یک ساله نزدیک کنند.
وی با اشاره به 92پروژه هدف گذاری شده جهش تولید در 
استان اظهار داشت: ابتدای امسال پروژه های جهش تولید 
را از دستگاه های اجرایی که به طور معمول دستگاه های 

تولیدمحور هستند، جمعبندی کردیم.
وی با بیان اینکه هدف ما در مجموع اجرای 92پروژه جهش 
تولید در استان است، افزود: این طرح ها با تسهیالت حدود 

یک هزار و 1۰۰میلیارد تومان و ایجاد اشتغال حدود سه 
هزار و ۴۰۰نفر اجرا می شود که البته این مشاغل هنوز 

به طور کامل ایجاد نشده و در مرحله هدف گذاری و ایجاد 
است.

معاون استاندار گیالن خاطرنشان کرد: سازمان برنامه 
و بودجه کشور سه درصد یارانه سود تسهیالت را برای 
واحدهایی که در بخش جهش تولید نیازمند تسهیالت 

هستند، اختصاص داده است.
فرزام صفت با بیان اینکه تحقق جهش تولید در بازه زمانی 
یکساله تنها با افزایش ظرفیت واحدهای موجود و به پایان 

رساندن طرح های نیمه تمام قابل تحقق است، افزود: تعدادی 
از واحدهای تولیدی استان از جمله برخی از واحدهای شهر 
صنعتی رشت با ظرفیت 1۰۰درصد در حال فعالیت هستند 

ولی برای رسیدن به جهش تولید نیاز به توسعه دارند.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه افزایش جذب 

سرمایه گذاری خارجی و داخلی خاطرنشان کرد: بستر 
اصلی قانونی است و باید قوانین مزاحم و مخل کسب و کار 

شناسایی و حذف شده و قوانین موازی نیز ادغام و ساده 
شوند که اکنون این موضوع نیز در مجلس در حال پیگیری 

است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن با بیان اینکه 
در بخش اجرایی باید شاهد کاهش بوروکراسی و ساده سازی 

فرآیند شروع کسب و کار باشیم، تصریح کرد: افزایش 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی عالوه بر کاهش بوروکراسی 

نیازمند تداوم حمایت های بخش قضایی و برخورد با 
نابسامانی های حوزه تولید است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیالن:

 طرح های نیمه تمام 

گیالن بین ۶۰تا ۹۹درصد 
پیشرفت دارد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از اختصاص ۳9 
مرکز منتخب خدمات سرپایی در گیالن خبر داد.

دکتر آبتین حیدرزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به 
منظور جلوگیری از مراجعات غیر ضروری موارد مشکوک 

به بیمارستان ها و نیز دسترسی به موقع بیماران سرپایی به 
دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، ۳9 مرکز منتخب به 

صورت شبانه روزی و یا در دو شیفت صبح و عصر آماده ارائه 
خدمات به عموم است.

وی افزود: خدمات قابل ارائه در مراکز منتخب شامل ویزیت 
بیماران مشکوک به کووید - 19، انجام تست تشخیصی

PCR، ارائه دارو به بیماران سرپایی بر اساس پروتکل های 
درمانی، ارجاع بیماران نیازمند به بستری به بیمارستان ها و 

همچنین آموزش، غربالگری، پیگیری بیماران و اعضای خانواده 
آنها است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن از هم 

استانی های درخواست کرد در صورتی که فردی دچار عالئمی 
مانند تب، سرفه، تنگی نفس و سایر عالئم تنفسی و ... بود 
با شماره تلفن ۴۰۳۰ تماس گرفته و در صورت نیاز سریعاً 
به مراکز منتخب 1۶ ساعته کرونا مراجعه و از خدمات این 

مرکز بهره مند شوند.حیدرزاده مشارکت و همراهی مردم را در 
کنترل و مقابله با کرونا ویروس موثر دانست و گفت: با توجه 
به افزایش موارد ابتالء، به هموطنان توصیه می شود هشدارها 
را جدی بگیرند، ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی حتماً از 

ماسک استفاده نموده و رعایت بهداشت فردی و فاصله گذاری 
اجتماعی و عدم حضور در تجمعات را مد نظر قرار دهند.

اختصاص ۳۹ مرکز ارائه خدمات 
سرپایی به مراجعان مشکوک 

کرونا در گیالن 
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معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن با اشاره به سه 
هزار و 2۳۶ مورد بازدید انجام شده از ابتدای آذرماه تاکنون 
از پلمب 192 واحد صنفی بدلیل رعایت نکردن محدودیت 

های اجرایی در مقابله با کرونا خبر داد.
سرهنگ مجید رسول زاده فرساد در گفت و گو با ایرنا 
افزود: در قالب این بازدیدها به یک هزار و ۸۴۶ واحد 

صنفی متخلف نیز تذکر و 5۸2 واحد اخطار پلمب داده 
شده و از ۸22 واحد صنفی نیز تعهد رعایت دستورالعمل ها 

اخذ شده است.
وی تصریح کرد: در این راستا 1۳۸ گشت مشترک اماکن 
نیروی انتظامی با دستگاه های نظارتی از جمله بهداشت، 

فرمانداری، اصناف و صنعت و معدن و تعزیرات انجام شده 
است.

وی خاطر نشان کرد: در ابتدا تذکرهای شفاهی و 
اخطاریه های کتبی به واحد ابالغ می شود و در وهله بعد 
در صورت عدم توجه با تشکیل پرونده و درخواستی که 

توسط دستگاه های نظارتی به پلیس ارائه می شود واحدهای 
متخلف پلمب می شوند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گیالن با بیان اینکه 
عمده اصناف دستورالعمل ها را رعایت می کنند از صاحبان 

مشاغل خواست تا با تداوم همکاری و همراهی در این 
مدت به قطع زنجیره کرونا و حفظ سالمتی خود، خانواده و 

جامعه کمک کنند.
مشاغل در چهار گروه تعریف شده اند که گروه اول که 
مایحتاج و نیازهای ضروری مردم به آنها وابسته است 
شامل؛ داروخانه ها، سوپر مارکت ها و میادین میوه که 

می توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند و بقیه صنوف 
در سه گروه دیگر مشمول محدودیت ها و تعطیل هستند.
مشاغل گروه دوم شامل پاساژها و مراکز خرید و مال های 

فروش غیرمواد غذایی، تمرین و انجام مسابقه های ورزشی، 
مراکز متبرکه و زیارتگاه ها، مساجد و مصلی ها، قنادی یا 

شیرینی فروشی، آب میوه و بستنی فروشی، مراکز تهیه و 
طبخ غذا با پذیرش مشتری، آرایشگاه مردانه، بازار فروش 

خودرو، مراکز شماره گذاری اتومبیل، فرش و موکت 
فروشی، اسباب بازی فروشی، فروش لوازم خانگی، خدمات 
چاپ دیجیتال، تزئینات داخلی ساختمان، کادویی فروشی، 

عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشی، 
آتلیه و عکاسی، مشاور امالک، پرده سرا، فروش مبلمان، 

فروش کیف و کفش، فروش لوازم التحریر، خیاطی، خرازی، 
فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، شیرینی پزی، خشکبار و 

آجیل فروشی می شوند.
مشاغل گروه سوم شامل دانشگاه ها، مدارس، حوزه های 

علمیه، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و زبان سراها و سایر 
آموزشگاه ها و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای 

سرپوشیده، سینما و تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه، 
تاالرهای پذیرایی، آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی 

هستند.
گروه چهارم نیز شامل برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی، 

مذهبی و همایش ها، باشگاه های ورزشی برای ورزش های 
پر برخورد از جمله کشتی و کاراته و جودو، مدارس شبانه 
روزی، کافه، قهوه خانه و چای خانه با عرضه مواد دخانی، 

باغ وحش و شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی می باشند.
حدود 11۰ هزار واحد صنفی در گیالن فعالیت می کنند که 

۴۰ هزار واحد آن در رشت مستقر هستند.
براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از اول آذرماه به 
غیر از مشاغلی که جزو گروه اول قرار گرفته اند، فعالیت 

سایر واحدهای صنفی به مدت 2 هفته ممنوع است.

خبر کوتاه

نماینده ولی فقیه در گیالن، با بیان اینکه روحانیون در طول تاریخ به 
ویژه در دوران دفاع مقدس با خون خودشان اسالم و ارزش های اسالمی 
را زنده نگه داشتند، خاطرنشان کرد: روحانیت شیعه هرگز دفاع از حریم 

دین و مردم را رها نکرده است.
آیت اهلل رسول فالحتی در یادواره تلویزیونی روحانی شهید میرزا کوچک 
جنگلی و 152شهید روحانی استان، با اشاره به عالقمندی خود به میرزا 
از دوران نوجوانی و مطالعه پیرامون نهضت جنگل، اظهار کرد: از همان 
دوران شیفته میرزا و راه و روش او شدم و بعد از ورود به حوزه علمیه، 

مطالعه و تحقیق عمیق پیرامون این شخصیت ممتاز را دنبال کردم.
وی با بیان اینکه با مطالعه تاریخ دو قرن اخیر در ایران شاهد ظهور 

قهرمانان مذهبی عالقمند به سرنوشت امت در چهار سوی کشور 
هستیم، گفت: قیام های ستارخان و باقرخان، رئیس علی دلواری، شیخ 

محمد خیابانی، زکریای شیرازی و میرزا کوچک جنگلی با محوریت 
روحانیت بسیار مقدس بود.

امام جمعه رشت، با اشاره به پاک بودن و مقدس بودن قیام میرزا، عنوان 
کرد: همه انسان ها به دنبال الگو هستند و براساس آیه »لََقْد َکاَن لَُکْم 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة«، خداوند پیامبر اسالم)ص( را اسوه و الگو  فِی َرُسوِل اهللهَّ

معرفی می کند.
آیت اهلل فالحتی، با بیان اینکه الگوها مایه رشد و تعالی انسان هستند، 

تصریح کرد: میرزا کوچک خان یک قهرمان مذهبی و مدافع ارزش های 
اسالمی بود و خود را فدای ملت کرد لذا این شخصیت بزرگ جزو مفاخر 
دنیای بشر محسوب می شود، چراکه بسیاری از کشورهای اسالمی تاریخ 
نهضت جنگل را به عنوان بخشی از واحدهای علوم سیاسی در دانشگاه 

می گذرانند.وی میرزا را الگوی جوانان مسلمان و ملت های مبارز و آزاده 
جهان دانست و خاطرنشان کرد: برای معرفی این الگوهای ممتاز باید در 
عرصه مطالعه و بازخوانی تاریخ معاصر پیشگام باشیم. متاسفانه غبارهای 

سیاسی در دوره های مختلف تاریخی موجب شده برخی از گروه ها به 
دنبال تصاحب نهضت جنگل باشند و باید این فرصت را به آنان ندهیم.

نماینده ولی فقیه در گیالن، با توصیه نسل معاصر به مطالعه عمیق 
و دقیق پیرامون تاریخ نهضت های یکصد سال اخیر، تصریح کرد: 

نهضت جنگل یک نهضت مذهبی است که در راس آن یک روحانی 
درس خوانده در حوزه علمیه قرار دارد.

وی با بیان اینکه صدا و سیما به عنوان دانشگاه نقش اثرگذاری در 
معرفی شخصیت های برجسته و قهرمانان مذهبی به نسل های امروز و 
آینده دارد، گفت: میرزا با نهضت خود ملت را از استبداد صغیر و کبیر 
نجات داد، اما دشمنان با به راه انداختن جنگ های ادراکی و ترکیبی 

می خواهند مردم را از این شخصیت های بومی و ملی دور کنند.
آیت اهلل فالحتی، با اشاره به عالقمندی عامه مردم برای شناخت مفاخر 
ملی و مذهبی خود، اضافه کرد: وظیفه دانشگاهیان و حوزویان ماست 

 بیش از ۱۹۲ واحد صنفی 
که به معرفی زیبا، درست، منطقی و هوشمندانه چهره ها و متخلف در گیالن پلمب شد

شخصیت هایی همچون میرزا برای مردم بپردازند.
امام جمعه رشت، با بیان اینکه میرزا به عنوان یک شخصیت 
عرفانی جهاد علیه استبداد داخلی و دشمنان خارجی را آغاز 
کرد، متذکر شد: دشمن با عرضه عرفان های کاذب به دنبال 

معرفی الگوهای جایگزین است.
وی با بیان اینکه روحانیون در طول تاریخ به ویژه در دوران 
دفاع مقدس با خون خودشان اسالم و ارزش های اسالمی را 

زنده نگه داشتند، خاطرنشان کرد: روحانیت شیعه هرگز دفاع 
از حریم دین و مردم را رها نکرده است. در دوران دفاع مقدس 
نیز شاهد نقش آفرینی روحانیون هم در عرصه میدانی و نبرد با 

دشمنان و هم در محراب نماز و منبر تبلیغ هستیم.
نماینده ولی فقیه در گیالن، با اشاره به راز و رمز مانایی 

نهضت های پاک و الهی با محوریت روحانیت، یادآور شد: عالمان 
دین انسان های حامی مردم بودند و شجاعت داشتند و در مسیر 

علم و دانش تالش می کردند و وابسته به هیچ قدرتی نبودند و 
نسبت به توده مردم احساس مسئولیت می کردند. از مقابله با 

امتیاز رویتر و نهضت تنباکو و جهاد علیه انگلیسی ها تا نهضت 
مدرس و قیام میرزا شاهد انقالب های مانایی بودیم که در نهایت 

به انقالب امام خمینی)ره( منتهی شد که در راس آن مرجع 
دینی قرار دارد.

وی انقالب اسالمی را بزرگترین انقالب دینی بعد از بعثت انبیا 
دانست و اظهار کرد: بی تردید نهضت میرزا بسترساز انقالب 

اسالمی بوده و این انقالب خواهند ماند، زیرا شاهد افول 
قدرت های جهانی هستیم. مردم نیز در طول تاریخ نشان دادند 

همواره قدرشناس و پشتیبان عالمانی هستند که دلسوزانه و 
مجاهدانه در راه دفاع از ارزش های دینی و ملی تالش می کنند.

پیام استاندار گیالن به مناسبت سالروز شهادت سردارجنگل
استاندار گیالن نیز در پیامی به مناسبت فرارسیدن 11 آذرماه 

سالروز شهادت سردارجنگل، اعالم کرد:بی تردید نهضت جنگل، 
یک قیام ملی و میرزاکوچک، یک قهرمان ملی و مذهبی است؛ 

هم در صیانت از مرزهای سرزمینی ایران در مقابل بیگانگان 
ایستادگی کرد و هم بر اساس دغدغه ای اجتماعی که برخاسته 

از مرام او بود؛ نهایت اهتمام خود را برای آگاهی بخشی به مردم 
زمانه خویش انجام داد.

ارسالن زارع، استاندار گیالن با انتشار پیامی فرارسیدن 11 آذر 
سالروز شهادت میرزاکوچک خان جنگلی را گرامی داشت. متن 

پیام استاندار گیالن به شرح زیر است:

یازدهم آذرماه هر سال مناسبت شهادت بزرگ مردی از خطه گیالن 
است که با بنیان نهادن جنبشی علیه استبداد داخلی و استعمار 

خارجی، پرچم حق طلبی را به اهتزاز درآورد و شعار عزتمندی و احیاء 
شریعت اسالمی را در قامت یک روحانی آگاه، هوشیار و شجاع، به 

شیوایی سر داد و در تاریخ گیالن و ایران ماندگار شد.
تشکیل مینیاتوری از مردم ساالری دینی در پهنه جغرافیایی گیالن 

عزیز توسط میرزاکوچک قهرمان، ماندگاری یاد و نام او و همرزمانش 
را با وجود گذشت یک قرن از شهادتش، به دنبال داشته و یادآور 

سلحشوری های دلیرانه او در راه دین، میهن و ملت است.
مرام و منش این بزرگمرد را همانا جزئی از ساختار فکری و هویتی 
گیالن می دانم؛ اندیشه ای که سراسر وطن دوستانه و البته بر مبنای 

دیانت استوار بود.
بی تردید نهضت جنگل، یک قیام ملی و میرزاکوچک، یک قهرمان ملی 

و مذهبی است؛ هم در صیانت از مرزهای سرزمینی ایران در مقابل 
بیگانگان ایستادگی کرد و هم بر اساس دغدغه ای اجتماعی که برخاسته 

از مرام او بود؛ نهایت اهتمام خود را برای آگاهی بخشی به مردم زمانه 
خویش انجام داد.

اینجانب با گرامیداشت یاد روحانی سلحشور میرزاکوچک جنگلی و 
پاسداشت طالب، روحانیون و علمای شهید گیالن و آرزوی علو درجات 

برای آن شهدای واالمقام؛ از پژوهشگران، محققان و اندیشه پژوهان 
انتظار می رود تا در راستای استمرار سیره و مشی این قهرمان ملی 

بر تحقیقات خود درباره معرفی هرچه بیشتر نهضت عدالت طلبانه او 
بیفزایند تا نسل های امروز و فردا، با ابعاد شخصیتی و اندیشه های او، 

بیشتر از قبل آشنا شوند.

 نماینده ولی فقیه در گیالن در یادواره تلویزیونی میرزا کوچک جنگلی: 

 میرزا با نهضت خود ملت را از استبداد صغیر و کبیر نجات داد

حدود ۳۰ خانوار حوزه شهری رضوانشهر ساکن در مناطق 
خیابان مرادخانی، همچنان از آب آشامیدنی محروم هستند.

فقدان آب لوله کشی در برخی مناطق شهری شهرستان 
رضوانشهر موجب شده تا آنها برای شست و شو و برداشت آب 
آشامیدنی از آب رودخانه ها و چاه های غیر بهداشتی استفاده 

کنند اما این اقدام برای مردم این مناطق همواره دشوار و 
خطرآفرین بوده و آنان را در معرض انواع بیماری قرار داده است.

عده ای از ساکنان این مناطق در گفت و گو با خبرنگار ایرنا و 
بیان مشکالت موجود و نبود آب شرب لوله کشی خواستار توجه 

بیشتر مسئوالن و مدیران شهری به مطالبات آنان شدند.
هوشنگ محمدبیگی از افراد ساکن در خیابان مرادخانی 

رضوانشهر می گوید: چندین سال است که مشکالت و خواسته 
های خودمان را فریاد می کنیم ولی کسی صدای مظلومیت ما را 

نمی شنود.
وی افزود: وقتی برای ساخت منزل شخصی ام از شهرداری 

پروانه ساخت دریافت می کنم و هزینه های مربوطه را شهرداری 
دریافت می کند باید در مقابل خواسته های ما نیز متعهد باشند.

یک عضو شورای اسالمی شهر رضوانشهر در همین رابطه در پاسخ به 
خبرنگار ایرنا گفت: مشکالت آن مناطق بدلیل وجود اشکاالت و نحوه 

مدیریت شهری به دوره های قبل بر می گردد.
زهرا عسگرپور افزود: در دوره های قبلی مدیریت شهری حدود 9۰ هکتار 

اراضی شهری را از نقشه جامع شهرداری خارج کردند و همین موضوع 
موجب بالتکلیفی ساکنان این مناطق شد.

وی بیان کرد: با پیگیری های صورت گرفته از سوی شهرداری و اقدامات 

محرومیت ۳۰ خانوار رضوانشهری از آب شرب شهری
خوبی که بعمل آمد، این میزان از اراضی شهری مجدد به نقشه جامعه 
شهرداری رضوانشهر الحاق شد و در حال رفع مشکالت مردم هستیم.

عضو شورای اسالمی رضوانشهر گفت: حل مشکل آب شرب و بهسازی 
روکش آسفالت جاده ای از مهمترین مطالبات مردم این منطقه محروم 
به شمار می رود و کاماًل به این موضوعات واقفیم و برای رفع مشکالت 
آب شرب در این مناطق، انتقال آب شرب با تانکر برای مردم بصورت 

روزانه صورت می گیرد.
همچنین اعضای گروه جهادی بسیج رسانه با همکاری معاونت فضای 
مجازی سپاه ناحیه رضوانشهر با حضور در بیگزاد محله رضوانشهر در 

اردوی جهادی یک روزه جهت انعکاس مشکالت مردم و پیگیری از 
مسئوالن خواستار توجه به این موضوع مهم شدند.

رئیس اداره آب و فاضالب رضوانشهر نیز در این راستا گفت: هنوز 
اعتبارات الزم برای رفع محرومیت آب شرب ساکنان این منطقه پیش 

بینی نشده است و به محض تأمین بودجه الزم اقدام به لوله کشی 
خواهیم کرد.بهزاد نوربخش افزود: درخواست های مردمی برای رفع 
مشکالت موجود در حال رسیدگی و پیگیری است و درصدد تأمین 

اعتبار الزم برای جبران این عقب ماندگی هستیم.

معاون اول رییس جمهور:
بانک مرکزی برنامه ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد

جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رییس 
برگزار شد. جمهور 

ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از توسعه صادرات به 
عنوان موتور محرک بخش تولید یاد کرد و گفت: توسعه صادرات 

از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید است؛ چرا که وقتی بازار 
صادراتی برای یک محصول وجود داشته باشد، انگیزه سرمایه گذاری 

و تولید برای آن محصول ایجاد می شود.
معان اول رییس جمهور افزود: در حال حاضر برخی محصوالت 

تولیدی کشور از بازار محدودی برای عرضه برخوردار هستند که 
اگر بسترهای الزم برای صادرات این محصوالت و اتصال به بازارهای 

بزرگتر فراهم شود، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید، بهبود 
قیمت و ارتقاء کیفیت این دست محصوالت خواهیم بود.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات می تواند جهشی مثبت در تولید 
رشته های صنعتی و کشاورزی ایجاد کند، اظهار داشت: البته الزم 
است با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، 

این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه ای 
و اعمال محدودیت های ناگهانی، خللی در برنامه ریزی های تولیدی 

و صادراتی آنها ایجاد نمی شود.
جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از سوی بانک 

بانک  مرکزی و دیگر دستگاههای مرتبط، خاطرنشان کرد: 
مرکزی باید برنامه ای دقیق برای حمایت از صادرکنندگان 
بازارهای هدف داشته باشد تا امکان رقابت صادرکنندگان 

ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در جذب بازارهای 
هدف فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رویکرد جدی 
دولت حمایت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزی است، 

افزود: باید سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیقی برای 
صادرات محصوالت کشاورزی توسط دستگاههای ذیربط 

تدوین تا ضمن تامین بازار داخلی، سازوکار مشخصی برای 
نحوه تولید و صادرات محصوالت کشاورزی فراهم شود.
وی خواستار شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای اصلی 

صادرات محصوالت کشاورزی شد و گفت: باید برنامه ای 
جدی و دقیق برای حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی 

و نیز تکمیل زیرساختهای صادرات این محصوالت داشته 
باشیم به گونه ای که آثار مثبت آن در کوتاه مدت قابل 

باشد. مشاهده 
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و 

دارایی و نمایندگان عضو کارگروه از مجلس شورای اسالمی 

و قوه قضائیه نیز حضور داشتند، برخی احکام و پیشنهادات وزارت 
جهاد کشاورزی برای جهش تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و مقرر شد دستگاههای ذیربط دستورالعمل و برنامه ای 
دقیق برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، نحوه حمایت 

بانک مرکزی از صادر کنندگان و راهکارهای تحقق جهش تولید 
در بخش کشاورزی تدوین و در جلسات آتی کارگروه مطرح کنند.
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معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیالن گفت: اصناف 
از هرگونه اقدامات چراغ خاموش نظیر نیمه باز کردن 

واحدهای صنفی پرهیز کنند.  
مهدی نقدی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: نظارت بر 
تعطیلی اصناف همچنان ادامه دارد و تشدید هم خواهیم 

کرد.
وی افزود: البته همچنان تخلفات به صورت موردی مشاهده 
می شود، اما در مجموع همکاری اصناف برای مقابله با کرونا 

بسیار خوب است.
نقدی با اشاره به اینکه عالوه بر نظارت های سخت افزاری 
باید نظارت ها در حالت نرم افزاری را نیز بهبود ببخشیم، 

ادامه داد: ما به سختی هایی که بر اصناف در طی تعطیلی 
واحدهایشان به آنها وارد می شود، واقف هستیم و امیدواریم 
مسئولین ذیربط حمایت های بیشتری از بازاریان استان ما 

داشته باشند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیالن در خصوص 

مغازه هایی که کره کره ها را نیمه باز می گذارند، تصریح کرد: 
اصناف باید از هرگونه اقدامات چراغ خاموش این چنینی 
بپرهیزند، برخورد قانونی در این خصوص صورت خواهد 

گرفت.
وی یادآور شد: ادامه همکاری هایی خوبی که بخش عمده 

صاحبان صنفی شهرهای قرمز دارند و همچنین رعایت 
پروتکل های بهداشتی از سوی مردم و جلوگیری از ترددهای 

غیر ضروری موجب خواهد شد که رنگ کرونا در این 
شهرستان ها تغییر کند و با بهبود اوضاع وضعیت کرونا، 

شاهد دوباره فعالیت اصناف در روزهای آتی باشیم.
نقدی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجبور به تمدید تعطیلی 
اصناف نشویم و روزشماری اصناف برای بازکردن واحدهای 

صنفی شان به پایان برسد.
وی گفت: اصناف از ابتدای شیوع کرونا تاکنون مشکالت 

زیای را در کسب و کارهایشان داشتند و در این ایام تعطیل 
مجبورند تا بهای اجاره مغازه، قبوض آب و برق و .. علیرغم 
تعطیالت پرداخت کنند و از طرفی نیز حواسشان به حفظ 

اشتغال کارگران واحدهایشان نیز است و در چنین موقعیتی 
انتظار داریم تا بانک ها همکاری بیشتری داشته باشند و 

حداقل از برگشت زدن چک های اصناف خودداری کنند.   

پرهیز اصناف از اقدامات 
درحالی با شیوع کرونا و تعطیلی ادارات دولتی و اصناف، درخواست چراغ خاموش

بانک ها برای تعطیلی شعب بانکی از ستاد ملی کرونا رد شده است که 
برخی استانداری ها از کارمندان بانک ها خواسته اند که نایلون ها را نیز از 

باجه ها بردارند!
همزمان با دور جدید شیوع گسترده ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با 
کرونا با ابالغ سیاست های جدید و اعمال محدودیت ها در رفت وآمدها، 

تصمیم به تعطیلی ادارات دولتی و بخش خصوصی و اصناف گرفت.
بر همین اساس نیز از اول آذرماه محدودیت های کرونایی در کشور 

اجرایی شد و از هشتم آذرماه نیز با تصمیم دولت، تمام ادارات دولتی 
به مدت یک هفته تعطیل شدند.

تعطیلی ادارات دولتی، اصناف و... درحالی ادامه دارد که شبکه بانکی 
بدون هیچ تعطیلی باید مانند قبل کرونا به فعالیت خود ادامه دهد؛ البته 
قبل از اعمال محدودیت های جدید کرونایی، "کانون بانک ها و مؤسسات 

اعتباری خصوصی" و "شورای هماهنگی بانک ها " در دو نامه جداگانه 
خطاب به فرمانده و سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خواستار تعطیلی 

دوهفته ای بانک ها شده بودند ولی جوابی به این نامه ها داده نشد.
نامه بی جواب بانک ها به ستاد ملی مبارزه با کرونا

در بخشی از این دو نامه که خطاب به رحمانی فضلی و علیرضا رئیسی 
نوشته شده؛ آمده است: با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر خدمات 

بانکی به صورت غیرحضوری و به صورت اینترنتی و آن الین ارائه می شود، 
تعطیلی بانک ها وقفه ای در زندگی مردم نخواهد داشت.

گفتنی است، اعضای "کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی" 
و "شورای هماهنگی بانک ها" مدیرعامالن تمامی بانک ها و مؤسسات 

اعتباری ایران هستند و ارسال این 2 نامه به اعضای ستاد ملی مبارزه با 
کرونا به معنای موافقت تمامی بانک های ایران با تعطیلی دوهفته ای شبکه 

بانکی است.
اما ابالغ سیاست های جدید از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ادامه 
فعالیت بانک ها نشان داد که ستاد مخالف تعطیلی بانک هاست و شاید 
اعضای ستاد بر این باور باشند که با تعطیلی بانک ها رسماً اقتصاد هم 
تعطیل خواهد شد ولی حداقل ستاد کرونا می توانست به شبکه بانکی 

اجازه دهد که مانند تعطیالت نوروز شعب کشیک معرفی کنند تا امور 
بانکی واحدهای اقتصادی نیز روی زمین نماند.

تسنیم در ارتباط با چرایی عدم تعطیلی بانک ها گفت وگویی با محمدرضا 
جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی داشت؛ 
او دراین باره می گوید: هیچ پاسخی به نامه بانک ها داده نشده است و ما 

مجبوریم در اوج کرونا هم به فعالیت خود ادامه دهیم.
جمشیدی گفت: احتماالً یکی از دالیلی که با تعطیلی بانک ها مخالفت 

می شود، تعهداتی است که بین مردم برای امور تجاری وجود دارد و 
برخی از فعاالن اقتصادی نیز تعهدات خارجی دارند که باید از طریق 

بانک ها امور خود را پیش ببرند.
وی با تأکید بر اینکه کارمندان بانک ها مانند کادر درمان در معرض 

بیشترین خطر هستند، اضافه کرد: این درحالی است که هر روز 
تماس هایی را از بین خانواده های کارمندان بانکی داریم که به شدت 

نگران وضعیت سالمتشان هستند و خواستار کم شدن ساعات و روزهای 
کاری می باشند.

دبیرکل کانون بانک های خصوصی راجع به کاهش شعب در بانک های 

خصوصی تأکید کرد: از آنجایی که فاصله شعب بانک های خصوصی با 
یکدیگر زیاد است نمی توانیم شعب را کاهش دهیم و به همین دلیل نیز 

تمام شعب باید فعال باشند ولی با حضور 5۰ درصد از پرسنل.
وی می گوید: اگر شعب بانک ها را کاهش دهیم،  تراکم در سایر شعب 

به شدت باال می رود و خطر ابتالی کارمندان و مشتریان بانک ها در آن 
شعب باالتر می رود؛ به همین دلیل به شعب گفته ایم که مراقبت های 
الزم را انجام دهند و اگر داخل شعب شلوغ شد، به مشتریان بگویند 

بیرون شعبه منتظر بمانند تا داخل شعب ازدحام ایجاد نشود.
دخالت های عجیب برخی استانداری ها

یکی از اقداماتی که بانک ها برای محافظت از کرونا انجام داده اند، 
کشیدن نایلون مقابل باجه هاست؛ این اقدام در سایر ادارات و اصناف نیز 

انجام شده است تا حفاظی برای کارمندان در مقابل ویروس باشد.
به گفته جمشیدی، برخی از استانداری ها در نامه نگاری هایی که با بانک ها 

داشته اند خواستار برداشتن این نایلون ها شده اند و گفته اند "باید این 
نایلون ها را از باجه ها بردارید"!

البته این اقدامات در حالی از سوی این استاندارها انجام می شود که در 
برخی دیگر از شهرها شاهد هستیم که استانداری به دلیل گستردگی 

شیوع کرونا، تصمیم به تعطیلی بانک های آن شهر هم گرفته است.
دبیرکل کانون بانک های خصوصی همچنین گفت: در برخی از شهرها،  

استانداری ها به شعب نامه زده اند که اجازه ندارند چک ها را برگشت 
بزنند! مگر اختیار این اقدام در دست بانک هاست؟ مگر بانک می تواند 

خالف قانون عمل کند؟! اگر قرار است مقرراتی برای عدم برگشت 
خوردن چک ها در ایام کرونا وضع شود باید از سوی بانک مرکزی به 

سیستم بانکی ابالغ شود نه استانداری ها!
علت اصلی مراجعات مردم به بانک ها چیست

درحالی که امروزه از طریق بانکداری الکترونیک و همراه بانک امکان 
انجام بیش از ۷۰ درصد امور بانکی برای مردم وجود دارد ولی باز هم در 
اوج همه گیری کرونا شاهد مراجعات مردمی در شعب بانکی هستیم، این 
درحالی است که بارها از مردم خواسته شده است از مراجعه غیرضروری 

به شعب بانکی خودداری کنند.
بانک مرکزی برای کاهش نیاز مردم به مراجعه در شعب بانکی در هفته 
اخیر، مصوبات افزایش سقف کارت به کارت و... را به بانک ها ابالغ کرد؛ 

براین اساس سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدأ 
هر کارت به 1۰ میلیون تومان در هر روز افزایش یافت، ضمن اینکه 

سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از یک 
میلیون تومان به ۳ میلیون تومان با حصول اطمینان از انطباق شماره 
ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش 

قابل افزایش است.
همچنین بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده که امکان تمدید تاریخ 

انقضای کارت های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان 
سال 99 و به مدت یک سال بالمانع است.

ضوابطی هم برای افتتاح حساب بانکی به بانک ها ابالغ شده است تا 
مشتریان فرم های مربوطه را به صورت غیرحضوری و اینترنتی تکمیل 

کنند و فقط به منظور احراز هویت به شعب مراجعه کنند تا زمان حضور 
مشتری در شعب کاهش یابد.

با این حال اما حجم مراجعات مردم در بانک ها همچنان باالست؛ 

 چرا بانک ها تعطیل نمی شوند

خبرنگار تسنیم از جمشیدی دبیرکل کانون بانک های 
خصوصی پرسید "مردم این روزها برای انجام چه کارهایی به 
بانک ها مراجعه می کنند؟" پاسخ جمشیدی قابل تأمل بود! 
او گفت: واریز اقساط، برداشت پول، تمدید کارت بانکی و... 

مهمترین دلیل مراجعات مردم است درحالی که این کارها را 
غیرحضوری هم می توانند انجام دهند.

جمشیدی با تأکید بر اینکه مردم برای انجام کارهای 
عقب افتاده شان به شعب بانکی می روند، گفت: باتوجه به 

تعطیلی ادارات و... اکثر مردم فراغ بالی پیدا کرده اند تا کارهای 
عقب افتاده بانکی شان را انجام دهند درحالی که نیازی به 

مراجعه حضوری ندارند.
او می گوید: شاید برخی از مردم بلد نباشند که امور بانکی را 
از درگاه های اینترنتی بانک ها انجام دهند و برخی دیگر نیز 

اطمینان ندارند و می گویند "حتماً باید در شعب کارهای مان را 
انجام دهیم"!

جمشیدی اضافه می کند: باتوجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد 
خدمات بانکی به صورت اینترنتی نیز قابل ارائه است می توانند 
برای انجام امور خاص به شعب کشیک بانک ها اجازه فعالیت 

دهند و با تعطیلی بانک ها موافقت کنند.
ابتالی 25هزار کارمند بانک به کرونا

فعالیت بانک ها درحالی در برخی شعب با 1۰۰ درصد پرسنل 
ادامه دارد که از ابتدای شیوع کرونا تا کنون 125 نفر از 

کارمندان بانک ها به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست 
داده اند و 25 هزار نفر از کارمندان شبکه بانکی در کشور تا 

کنون به کرونا مبتال شده اند که از این تعداد هم اکنون جمعی 
از کارمندان در بیمارستان ها بستری هستند و جمعی نیز در 

قرنطینه خانگی به سر می برند.
طبق اعالم علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی، در شهر های تک شعبه ای بانک ها با 1۰۰ 
درصد پرسنل، سایر شهر های مناطق قرمز 5۰ درصد شعب با 
1۰۰ درصد پرسنل فعالیت خواهند داشت، ضمناً در مناطق 
نارنجی نیز طبق روال گذشته تمام شعب با دوسوم پرسنل و 
مناطق زرد تمام شعب با صد درصد پرسنل فعالیت خواهند 

داشت.

 صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است
 معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 

آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ 
صادرکننده چک ملزم به ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و 

دریافت کننده چک هم به موظف اخذ استعالم و تطبیق اطالعات 
چک با اطالعات درج شده در این سامانه است.

فارس، آمنه نادعلی زاده، درباره اصالحیه قانون جدید چک، 
اظهارداشت: این قانون یک اصالحیه روی قانون قبلی است و رویکرد 
این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات 

پسینی را مدنظر قرار داده بود.
وی افزود: در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال های 

حل اتالف دیده شد بود اما در این اصالحیه از زمان تخصیص چک تا 
اندیشیده شده که بتواند تعدد  صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی 
صدور چک بالمحل را کاهش داد. این قانون همچنین اهداف مبارزه 

با پولشویی را پیگیری می کند و تمهید جدید دیگری که در این 
الکترونیکی است. اندیشیده شده بسترسازی برای صدور چک  قانون 
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: ضوابطی 

برای دارندگان چک های برگشتی وضع شده اعم از اینکه این افراد 

افتتاح  نمی توانند دست چک دریافت کنند، به راحتی 
حساب کنند و تسهیالت و ضمانت نامه دریافت کنند.

وی ادامه داد: در ماده 21 مکرر این قانون به عملیات صدور 
چک اشاره می کند و صادرکننده چک را ملزم به تکمیل 
عملیات صدور چک با ثبت در سامانه صیاد می کند. به 

عنوان مثال من به عنوان صادرکننده چک برگی را برای 
شما صادر می کنم و بعد از آن ملزم هستم همان اطالعاتی 

را که روی برگه چک صادر نوشته ام را در سامانه صیاد ثبت 
 کنم.

نادعلی درخصوص نحوه ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد، 
گفت: دسترسی به سامانه صیاد به این صورت است که 

دارنده دسته چک باید به بانک مربوطه مراجعه کند و بانک 
راه های دسترسی به سامانه صیاد را از طریق سامانه های 

پرداخت  اپلیکیشن های  یا  الکترونیک  بانکداری  مانند  نوین 
در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

با عنوان  اپلیکیشن ها گزینه ای  وی اضافه کرد: بعضی 
ثبت چک صیادی و مدیریت چک دارند. زمانی که این 

اپلیکیشن ها رونمایی رسمی شوند، دارندگان چک در جریان 
فرایند ثبت آن قرار می گیرند.

نادعلی با بیان اینکه در ماده 21 مکرر این قانون صراحتا قید 
شده صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ماه ممنوع است و چک 

باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود، گفت: در سامانه صیاد 
هم حتما باید نام دریافت کننده چک قید شود؛ البته ذینفع یا 
دریافت کننده چک می تواند در سامانه صیاد به ذینفع مشخص 

دیگری این چک را منتقل کند.

اعالم میزان ذخیره سازی 
آب سدهای سفیدرود و 

شهربیجار

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن از ایمنی و پایداری 
کامل سدهای در حال بهره برداری استان در مقابله با 

سیالب های احتمالی خبر داد.
وحید خرمی در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه با توجه 

به بارش های مناسب در حوضه های آبریز سد سفیدرود و 
شهربیجار، شاهد افزایش ورودی به سدهای  مذکور بودیم.
وی حجم مخزن سد سفیدرود را ۳۷5 میلیون متر مکعب 
اعالم کرد و افزود: ورودی سدسفیدرود در حال حاضر ۸۰ 

متر مکعب برثانیه و و خروجی آن ۶ مترمکعب برثانیه است.
خرمی در خصوص وضعیت آبگیری سد شهربیجار گفت: 

ذخیره کنونی سد آیت اهلل بهجت)ره( شهربیجار، ۷5 
میلیون متر مکعب معادل ۷۳ درصد ظرفیت سد می باشد 

و ورود آن ۴2 مترمکعب است.
وی تصریح کرد: سدهای در حال بهره برداری استان کامال 

ایمن و پایدار بوده و تمهیدات الزم برای کنترل سیالب 
های احتمالی و مدیریت و ذخیره سازی آب در مخازن 

سدها اندیشیده شده است.
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دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون »حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی«، از 

سوی رئیس قوه قضاییه ابالغ شد.
میزان - بنا بر گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قانون »حداکثر استفاده 

از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« که با 
عنوان طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در 
تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده)1۰۴( 

قانون مالیات های مستقیم به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود، 
در جلسه علنی روز یکشنبه 15 اردیبهشت 9۸ مجلس، تصویب شد 

و در دوم خرداد 9۸ به تأیید شورای نگهبان رسید و  15 خرداد سال 
گذشته نیز توسط رئیس جمهور ابالغ شد.

در همین زمینه، دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 

کاالی ایرانی، از سوی رئیس قوه قضاییه ابالغ شد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی مصوب 1۳9۸ مجلس شورای اسالمی که از 

این پس به اختصار »قانون« نامیده می شود و با هدف حمایت از تولید 
داخلی، »دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی« به شرح مواد آتی است.

ماده 1- سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطالع از جرائم مذکور 
در قانون، به ویژه ماده 21 آن مراتب را فوراً به مقام ذی صالح جهت 

تعقیب متهمین اعالم نماید.
ماده 2- هیات نظارت، موضوع ماده 19 قانون چنانچه در انجام وظایف 
قانونی خود با جرمی مواجه شود بالفاصله مراتب را به دادستان حوزه 

قضایی مربوط اعالم، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی الزم صورت 
گیرد.

ماده ۳- در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستانها اقدامات زیر را 
معمول دارند:

الف - اتخاذ تدابیر الزم و قانونی توسط دادستانها در جهت پیشگیری از 
اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم

ب - آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم 
مندرج در قانون توسط دادستانهای مراکز استان با همکاری فرماندهی 

نیروی انتظامی استان
پ - در مواردی که برابر ماده 21 قانون، عمل ارتکابی جرم محسوب 

می شود، از قبیل عدم رعایت مواد ۳ ، ۴ ، 5 و 1۷ و 1۸قانون، تعقیب 
متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و 

در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای عالی امنیت 
ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و جهاد 
کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت 
کیفری می باشند. لذا الزم است دادستان های حوزه های قضایی در 

ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸9 قانون آیین 
دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی 
یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای الزم معرفی نماید و با حضور 

آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان 
مجوزی از مبادی ذیربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی 

انجام شود.
ماده ۴- در اجرای ماده 22 قانون ، به منظور رسیدگی به جرایم 
موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده های مربوطه روسای کل 

دادگستری استان ها موظف اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از 
دادگاهها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و موثر 
توسط دادگاهها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص 

این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده ها به آن شعب نیست.
ماده 5 - مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل 

و اصالح سامانه مدیریت پرونده های قضایی )سمپ( براساس عناوین 
مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده ها صرفا بر اساس 

عناوین اعالمی صورت پذیرد.
ماده ۶ - معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های 

آموزش حضوری و غیرحضوری مورد نیاز قضات و کارکنان اداری، 
متناسب با حدود صالحیت شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده های 

موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷- این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ 99/9/5 به تصویب رئیس 

قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.
گفتنی است، مفاد مواد قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« مذکور در  دستورالعمل 

فوق الذکر به شرح ذیل است:
ماده21-عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب 
و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب 

موارد غیرعمدی)ناشی از اهمال و بی احتیاطی( مشمول حداقل 
مجازات های مقرر در این ماده و یا ماده)59۸( کتاب پنجم قانون 

مجازات اسالمی)تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب 2/۳/1۳۷5 
با اصالحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

الف ـ باالترین مقام مسؤول و یا مقام اجراءکننده قرارداد دستگاههای 
موضوع ماده)2(، در صورت عدم رعایت مواد)۳(، )5( و )1۷( این 

قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجه شش قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1/2/1۳92 یا جزای نقدی بر مبنای ارزش 

ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود:
1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره)1( ماده 
)۳( قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد)1۰درصد( ارزش ارجاع 

کار
2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره)1( 

ماده)۳( قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد)۸درصد( ارزش 
ارجاع کار

۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره)1( 
ماده)۳( قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد)5درصد( ارزش 

ارجاع کار
ب ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده)2(، در صورت عدم 
رعایت ماده)۴(، تبصره های)۷( و )۸( بند »ب« ماده)5( و ماده)1۸( 

این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات 
اسالمی خواهد بود.

ج ـ هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت 

ماده)5(، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از 
قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو 

محکوم می شوند:
1ـ بیشتر از دویست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع 

تبصره)1( ماده)۳( قانون برگزاری مناقصات به بیست 
درصد)2۰درصد( ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در 

سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، 
مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

2ـ از بیست تا دویست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع 
تبصره)1( ماده)۳( قانون برگزاری مناقصات به پانزده 

درصد)15درصد( ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در 
سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، 

مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
۳ـ کمتر از بیست برابر نصاب معامالت بزرگ موضوع تبصره)1( 
ماده)۳( قانون برگزاری مناقصات به ده درصد)1۰درصد( ارزش 

ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه 
موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت 

تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.
تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب 

محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن 
با محصول داخلی الزامی است.

ماده19ـبه منظور حسن اجرای این قانون:
الف ـ هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای 

موجود دستگاههای اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود:
1ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت)مسؤول و دبیر هیأت(

2ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع)بدون حق رأی(
5 ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

۶ ـ نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون 
عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران

۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده 
اتاق تعاون و یا اتاق اصناف

تبصره ـ مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و 
تجارت الزم االجراء است.
ب ـ وظایف هیأت نظارت:

1ـ هیأت عالوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت 
مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبه نخست، 

اخطار الزم برای اصالح روند)خاتمه یا اصالح قرارداد( را به 
دستگاه مربوطه موضوع ماده)2( این قانون اعالم کرده و در 

صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به 
انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری 
دستگاه مرکزی موضوع ماده)2( و یا هیأت تخلفات اداری نهاد 

ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق ماده)21( 
این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد به دادگاه ویژه موضوع 

ماده)22( این قانون ارجاع دهد.
2ـ به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسالمی، موارد تخلف 

احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به 
مجلس شورای اسالمی ارسال می شود.

۳ـ هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های 
نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانه موضوع 

ماده)۴( این قانون اطالع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی 

گزارش کند.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد 

هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده 
و یا افزایش صادرات کاالها و خدمات تولیدی در مشارکت 

ایرانی ـ خارجی توسط دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون، 
مشوقهای مرتبط با ماده)12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1۳9۴ و ماده)1۳2( قانون 
مالیات های مستقیم مصوب ۳/12/1۳۶۶ با اصالحات و الحاقات 

بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
ماده۳ـبه منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد 

زیر الزم االجراء است:
الف ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، خرید انواع کاال و 

خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات 
و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاههای موضوع ماده)1( 
قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/11/1۳۸۳ با اصالحات و 

الحاقات بعدی ، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب ـ تمام دستگاههای صدر موضوع ماده)2( این قانون در ارجاع 

کار)موضوع
ماده)5( این قانون(، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری 

مناقصات افزوده می شوند.
ماده۴ـالف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:
1ـ از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های 

موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های 
محصوالت داخلی ساماندهی کند.

2ـ با رعایت مواد )2( و )۳( قانون بهبود مستمر محیط کسب 
و کار مصوب 1۶/11/1۳9۰ با اصالحات و الحاقات بعدی و 

دریافت نظرات اتاقها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی 
ایران و دیگر تشکلهای سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف 

مدت چهارماه پس از الزم االجراءشدن این قانون به درج 
فهرست توانمندی های محصوالت داخلی، ظرفیت و اسامی 
تولیدکنندگان کاالها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران 

طراحی ـ ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه 
متمرکز موضوع جزء)1( این بند اقدام کند. اطالعات این سامانه 

باید به صورت مستمر روزآمد و در دسترس عموم باشد.
۳ـ عمق ساخت داخل محصوالت داخلی و نصب برچسب نشان 
دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصوالت را حداکثر 
طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء)1( این بند 

درج کند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق 

از سوی رئیس قوه قضاییه؛

دستورالعمل نحوه رسیدگی به »قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور« ابالغ شد
ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد)2( و )۳( قانون بهبود 

مستمر محیط کسب و کار مصوب 1۶/11/1۳9۰ با اصالحات و 
الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری 

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های نفت ، نیرو، 
جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت 

چهارماه پس از الزم االجراءشدن این قانون تهیه می شود و به 
تصویب هیأت وزیران می رسد.

۴ـ نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کاالها، عرضه 
کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه 

موضوع جزء)1( این بند که توسط مراجع ذی صالح قانونی غیر 
دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، 
اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صالح 
قانونی غیر دولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی اعم از 
طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط 

شامل سطح تحصیالت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق 
کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی 
انسانی متخصص تعیین می شود. آیین نامه اجرائی این جزء 

توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای 
اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاقها، سازمان های نظام مهندسی 

کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر 
ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون تهیه می 

شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره1ـ تشخیص صالحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و 
پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای)عمرانی(، 

موضوع ماده)22( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 
1۰/12/1۳51 با اصالحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع 

ماده)۳۴( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 
1۰/11/1۳95 با اصالحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش 

کارآمدی و اثربخشی طرح)پروژه (هایی که از وجوه عمومی 
استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و 

چهارم)۴۴( قانون اساسی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور 
است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می شود.
تبصره2ـ به منظور اجرائی شدن احکام ماده)5( قانون بهبود 

مستمر محیط کسب و کار مصوب 1۶/11/1۳9۰ با اصالحات 
و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعالم 

فهرست ملی تشکلهای اقتصادی، سه ماه پس از الزم االجراء 
شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با 

مشورت شورای گفت وگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به 
تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام 
اقدامات الزم جهت عضویت فراگیر فعاالن اقتصادی در این اتاق 
، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود 
ساالنه، موضوع ماده)1۳( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور، صادر کند.
ب ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون موظفند:

1ـ حداکثر یک ماه پس از تصویب طرحهای)پروژه های( خود 
در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در 

سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.
2ـ فهرست کاالها و خدمات خارجی مورد نیاز طرحهای)پروژه 

های( موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره 
برداری طرحهای)پروژه های( خود را با ذکر مشخصات فنی و 
استانداردهای مربوطه در سامانه موضوع این ماده اعالم کنند.

تبصره1ـ در مورد اقالم و نیازهای دفاعی و موارد خالف امنیت 
و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای)1( و)2( این بند طبق 

قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود.
تبصره2ـ خرید خارجی اقالم این جزء اعم از آنکه این خرید از 
بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه 

ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانه مذکور بارگذاری نشده 
باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت 

با درخواست باالترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.

۳ـ استاندارد مورد نظر کاال و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و 
در سامانه موضوع این ماده اعالم کنند و در صورت عدم وجود 

استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی 
استاندارد ارائه کنند.

۴ ـ محصوالت داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید 
صالحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره ـ در صورتی که دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون 
استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین 

کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی 
ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع 
می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذی نفع و سایر 

دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم 
نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع 

ماده)2( این قانون الزم االجراء است.
ماده5 ـبه منظور حمایت از کاال و خدمات تولیدی کشور، 

پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
الف ـ از تاریخ الزم االجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط 
دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون صرفاً به مؤسسات و 

شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در 
سامانه ماده)۴( این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز 
به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی)با سهم شرکت ایرانی 

حداقل پنجاه ویک درصد)51درصد(( ارجاع کار با پیشنهاد 
باالترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع 

ماده)19( این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع 
کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی )با سهم 

شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک درصد)51درصد(( میسر 
نباشد، با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه موضوع ماده)2( این 

قانون با ارائه مستندات الزم پس از تصویب در شورای اقتصاد، 
ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی)با سهم شرکت ایرانی 

کمتر از پنجاه ویک درصد)51درصد(( و یا شرکت خارجی 

بالمانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد 
موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون 

های ذی ربط مجلس شورای اسالمی ارائه شود.تبصره ـ چنانچه 
دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون پس از استعالم از شورای عالی 

امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در 
سامانه موضوع ماده)۴( این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور 

بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بالمانع است.
ب ـ دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون مکلفند کاالها و خدمات 
مورد نیاز طرح )پروژه( را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در 
سامانه موضوع ماده)۴( این قانون تأمین کنند. خرید کاالها و خدمات 

خارجی )اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند( که 
محصوالت با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی های داخلی مشابه 

آنها وجود دارد، ممنوع است.
تبصره1ـ چنانچه دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون، ضرورتی 

برای تأمین کاالها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند 
ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای باالترین مقام دستگاه مرکزی 
و با مستندات الزم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد 

وزارت جهاد کشاورزی اعالم کنند. در صورت تأیید باالترین مقام وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و 

رعایت حدنصاب تبصره)2( این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به 
تأمین کاالی خارجی اقدام کند.

تبصره2ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصوالت داخلی در این 
قانون پنجاه ویک درصد )51درصد( تعیین می شود و این نصاب ساالنه 
و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد 

هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره۳ـ در مواردی که سهم ارزش محصوالت داخلی طرح)پروژه( 
کمتر از نصاب تعیین شده در تبصره)2( این ماده باشد، مراتب باید 
توسط دستگاه مرکزی با مستندات الزم به شورای اقتصاد و هیأت 

نظارت اعالم شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک 
ماه سهم محصوالت داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در 
شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت شورای اقتصاد حداکثر 

ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند.
تبصره۴ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره)1( ماده)2( این 

قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده)19( این قانون است.
تبصره5 ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی 

محصوالت داخلی مورد استفاده در طرح)پروژه(، ساز و کار کشف قیمت 
در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت 

سه ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون مشخص می شود و به 
تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصره)2( این ماده، بدون 
در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می 

گیرد.
تبصره۷ـ دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون موظف هستند رعایت 

ماده)5( این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج 
کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم 

الزامی اعالم نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
تبصره۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء الینفک قرارداد محسوب می 
شود و دستگاههای موضوع ماده)2( این قانون موظفند این پیوست 

را در کلیه طرحها )پروژه ها( و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر 
»سند چشم انداز«، »نقشه جامع علمی کشور«، سیاست های »علم 

و فناوری« و »اقتصاد مقاومتی« تهیه و همراه با سایر مستندات فنی 
و اقتصادی طرح)پروژه( برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. 

باالترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست 
مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.

ماده1۷ـدستگاههای موضوع صدر ماده)2( این قانون و تبصره)2( 
آن عالوه بر الزام به خرید کاالها و خدمات از فهرست توانمندی های 

محصوالت داخلی موضوع بند»الف« ماده)۴( این قانون، در تدارک 
و تأمین کاالهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر 
طرحی)پروژه ای( مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصوالت داخلی و 
کاالهای ایرانی هستند. فهرست محصوالت داخلی و کاالهای ایرانی 

ساالنه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم خواهد شد. در موارد 
مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نظر این وزارتخانه 

دریافت و عیناً در این فهرست اعالم می شود.
ماده 1۸ـبه منظور حمایت از کاالی ایرانی موضوع این قانون، 

تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، 
مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، 

اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانه پخش کننده 
آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می 

شود.
ماده22ـقوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف 
مدت سه ماه از ابالغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را 

به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این 
قانون اختصاص دهد.


