
اقتصـــــــــادملی . دوشنبه . 23 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4646 . توســــــعهو

اعالم جدول زمان بندی برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری 

بــراســاسجــدولزمانبنــدیبرگــزاریانتخابات
ریاستجمهوری،اسامینهاییداوطلبانانتخاباتدر
روزهــای۵و۶خــرداداعــاموتبلیغــاتهــمازروز۷ 

خردادآغازمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، جــدول زمــان بنــدی انتخابــات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ که ازســوی وزارت کشــور اعالم 

شده است به شرح زیر است:
۱. صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزیر کشور به 

فرمانداران ۲۱/ ۲ /۱۴۰۰
۲. تشــکیل هیات هــای اجرایــی ازســوی فرمانداری هــا از 

تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۴۰۰ تا ۲۳/ ۲/ ۱۴۰۰
۳. ثبت نام داوطلبان ۲۱/ ۲ تا ۲۵/ ۲

۴. رســیدگی بــه صالحیــت داوطلبــان از ســوی شــورای 
نگهبان از ۲۶/ ۲تا ۳۰/ ۲

۵. تمدیــد مهلــت رســیدگی به صالح داوطلبان از ســوی 
شورای نگهبان ۳۱/ ۲ تا ۴/ ۳

۶. انتشــار اســامی داوطلبان از ســوی وزارت کشــور ۵/ 
۳ تا ۶/ ۳

۷. تبلیغات انتخابات ۷/ ۳ تا ۲۶/ ۳
۸. ممنوعیت تبلیغات ۲۷/ ۳ اخذ رای ۲۸/ ۳

۹. انجام مرحله دوم )در صورت نیاز( در تاریخ ۴/ ۴

 اتحادیه اروپا:

آمریکا، فریز تعرفه های 
واردات را طوالنی تر کند

اتحادیــهاروپــاپیشــنهادکــردهاســتایــنبلــوک
وآمریــکاتعرفههایــیکــهرویوارداتکاالبــهارزش
میلیاردهــادالروضــعکــردهانــدرابــهمدتشــشماه

معلقکنند.
به گزارش ایســنا، نشــریه اشــپیگل آلمان این خبر 
را بــه نقــل از والدیــس دومبرووســکیس، رییس تجارت 
اتحادیه اروپا نوشت. مدت پیشنهاد شده فراتر از چهار 
مــاه تعلیــق تعرفه هــای واردات اســت کــه مــاه میــالدی 
گذشــته مــورد توافــق دو طــرف قــرار گرفته بود و نشــان 
مــی دهــد بروکســل بــه دنبــال مصالحــه در اختــالف ۱۶ 
ساله با آمریکا بر سر یارانه های اعطا شده به شرکتهای 

هواپیماسازی است.
رییــس تجــارت اتحادیــه اروپــا به ایــن مجله خبری 
گفــت: مــا تعلیــق همــه تعرفه هــای دو جانبــه بــه مــدت 
شــش مــاه را پیشــنهاد کردیــم تــا بــه راهــکاری در ایــن 
خصــوص دســت پیــدا کنیم. این امر فضــای تنفس الزم 

را برای صنایع و کارکنان هر دو طرف فراهم می کند.
اتحادیه اروپا و آمریکا در مارس برای تعلیق چهار 
ماه همه تعرفه های آمریکا روی واردات اتحادیه اروپا به 
ارزش ۷.۵ میلیارد دالر و همه تعرفه های اتحادیه اروپا 
روی واردات کاالهــای آمریکایــی بــه ارزش چهار میلیارد 
دالر به توافق رســیدند. این تعرفه ها نتیجه پرونده های 
طوالنــی پیگیــری شــده از طریق ســازمان جهانی تجارت 
بر ســر یارانه هایی بوده اند که شــرکتهای هواپیماسازی 

ایرباس و بویینگ دریافت کرده بودند.
هواپیماهــا،  واردات  شــامل:  آمریــکا  تعرفه هــای 
قطعــات هواپیمــا، شــراب و مربــای فرانســه و آلمــان، 
زیتــون اســپانیا، قهــوه آلمــان، پیــچ گوشــتی و ابزارهای 
دیگــر، لیکــور، پنیــر و گوشــت خــوک از اتحادیــه اروپــا 
بــود. اروپــا هــم واردات هواپیماهــا، قطعــات هواپیمــا، 
تجهیــزات  ودکا،  زمینــی،  ســیب  آجیــل،  دخانیــات، 
ژیمناســتیک، میزهــای کازینــو، تراکتــور و ماشــین آالت 
مــورد اســتفاده در ســاختمان ســازی از آمریــکا را هدف 

تعرفه قرار داده بود.
دومبرووســکیس  رویتــرز،  گــزارش  اســاس  بــر 
همچنیــن گفــت: اتحادیــه اروپا بــه دقــت قوانین دولت 
سیاســت  دربــاره  آمریــکا  رئیس جمهــوری  بایــدن،  جــو 
ایــن  تحــت  کنــد.  مــی  رصــد  را  بخریــد«  »آمریکایــی 
سیاست، قراردادهای دولتی آمریکا به صورت انحصاری 
به شرکت های آمریکایی داده می شود. وی به اشپیگل 
گفت: هدف ما ورود به بازارهای تدارکات اســت که در 

سراسر جهان باز هستند.

قالیباف: اصالحیه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده از 

فرار مالیاتی جلوگیری می کند
رئیــسمجلــسشــورایاســامیاصاحیهقانون
مالیــاتبــرارزشافــزودهموجــبشــفافیتاطاعــات
اقتصــادی،دریافــتعادالنهمالیاتوجلوگیریازفرار

مالیاتیمیشود.
بــه گــزارش ایرنــا،  محمــد باقــر قالیبــاف در جلســه 
علنــی روز یکشــنبه مجلــس و در پایــان رســیدگی بــه 
گــزارش کمیســیون اقتصــادی در مورد الیحــه مالیات بر 
ارزش افــزوده  اعــاده شــده از شــورای نگهبان،گفــت: 
و  مــادر  قوانیــن  از  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون 
اساسی است که می تواند در اصالحات اقتصادی کشور 

تاثیرگذار باشد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
موجــب  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون  اصالحیــه 
شــفافیت اطالعــات اقتصــادی، دریافــت عادالنه مالیات 
و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی می شــود، افــزود: در ایــن 
اصالحیــه ممیــز محــوری حــذف و ســامانه محــوری مبنــا 
قرار گرفته اســت. همچنین رســیدگی به حل اختالفات 
بخــش  بــه  اینکــه  عادالنــه می شــود. ضمــن  و  شــفاف 
خصوصــی و تولیــد کننده ها در حــوزه پرداخت مالیات و 

استرداد مالیات نیز توجه شده است.
و  اقتصــاد  وزارت  دولــت،  از  قدردانــی  بــا  وی 
نماینــدگان و کمیســیون اقتصــادی مجلس خاطرنشــان 
کــرد: امیدواریــم ایــن قانــون بتوانــد در موضــوع کســری 
بودجــه، امــکان تامیــن هزینه هــای دولــت از درآمدهای 
مالیاتــی و گمرکــی را فراهــم کنــد و ما بــا تصویب چنین 

قوانینی به سمت اصالحات اقتصادی گام برداریم.

اخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهوریباتاکیدبراینکهحمایتاز
بازارســرمایهبهمعنیهدایتدســتورینیست
یــادآورشــدکــهدرشــرایطجنگاقتصــادیباید
همــهبــاحساســیتومراقبتدرزمینهمســائل
سیاســی فعــاالن و کننــد اظهارنظــر اقتصــادی
نبایداظهارنظراقتصادیرابااظهارنظرسیاسی

یکسانبپندارند.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت 
در  روحانــی  حســن  حجت االســالم  جمهــوری، 
دویســت و شــانزدهمین جلسه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت پــس از گزارش رییس ســازمان 
برنامــه و بودجــه از پیشــرفت و تکمیل پروژه های 
زیربنایــی و خدمــات عمومــی کشــور، بــا تاکید بر 
عــزم و التــزام دولــت به اتمــام پروژه هــا گفت: از 
و  یازدهــم  دولت هــای  در  تصمیمــات  مهمتریــن 
دوازدهــم اتمــام پروژه هــا در موعــد مقــرر بوده و 
بر این اســاس تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی 
همواره تالش کرده اند پروژه های کشور براساس 
زمــان بندی هــا و برنامه ریزی ها بــه نتیجه و اتمام 

برسد.
منفــی  اثــرات  یــادآوری  بــا  رئیس جمهــوری 
طوالنی شــدن دوره ســاخت پروژه های ناتمام در 
رونــد توســعه کشــور، اظهــار کرد: دولــت تدبیر و 

امیــد تــالش دارد به پدیــده پروژه هــای ناتمام که 
خــود متأســفانه میــراث دار آن بــوده پایان دهد و 
دولــت آینــده را بــا مشــکالت ناشــی از آن مواجه 
نکند، از این منظر همانطور که بارها در جلسات 
گوناگــون تأکیــد و تصریح شــده همه دســتگاه ها 
موظفنــد پروژه هــای در دســت اجــرا را در زمــان 

مقرر تمام و بهره برداری کنند.
رئیــس دولــت دوازدهم با بیان اینکه شــعار 
جهــش تولیــد در ســال گذشــته نیــز بــا اهتمــام 
مطابــق  و  مقــرر  موعــد  در  پروژه هــا  اتمــام  بــر 
برنامه ریزی هــا تحقق یافت، افــزود: در چارچوب 
تأکیــد و توصیه هــای مقــام معظــم رهبــری همــه 
دســتگاه ها بایــد بــه وظایــف خــود در ایــن زمینــه 
عمــل کننــد و ایــن دولــت تــا آخریــن روز فعالیت 
و مســئولیت خــود ایــن موضــوع را ســرلوحه کار 
خــود قرار داده و هیچ دســتگاهی نباید در زمینه 

تکمیل و اتمام پروژه ها تعلل یا اهمال کند.
در ایــن جلســه همچنیــن گــزارش تحلیلــی 
راهکارهــای  و  ارائــه  ســرمایه  بــازار  نوســانات 
بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت 
کــه رئیس جمهــوری پــس از ارائــه ایــن گــزارش، 
بــا بیــان اینکه سیاســت مســتمر دولــت حمایت 
از بــازار ســرمایه بــوده اســت، گفــت: در ســال 

از  مانع زدایــی  و  پشــتیبانی  ســال  کــه  جــاری 
تولیــد نامگــذاری شــده اســت، ســعی دولــت بر 
این اســت تا موانع رشــد بازار ســرمایه را مرتفع 
کنــد و تــالش خواهــد کــرد همــراه بــا آموزش ها 
و ایجــاد تمهیــدات الزم، مــردم را بــرای ورود بــه 

بازار ســرمایه تشویق کند.
روحانــی بــا بیــان اینکــه دولــت در راســتای 
چابک ســازی و اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
به ویژه هدایت نقدینگی به ســوی اشــتغال مولد 
و در مجمــوع بــرای مــردم  محــور کــردن اقتصاد و 
شفاف ســازی اقتصــادی، از بازار ســرمایه حمایت 
بنگاه هــا و مؤسســات دولتــی  می کنــد و ســهام 
اظهــار  داد،  خواهــد  ادامــه  و  کــرده  عرضــه  را 
کــرد: حمایــت از بــازار ســرمایه به معنــی هدایت 
دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی 

و نظارت خود عمل می کند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه در شــرایط 
جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت 
در زمینه مسائل اقتصادی اظهارنظر کنند، گفت: 
فعــاالن سیاســی نبایــد اظهارنظــر اقتصــادی را با 

اظهارنظر سیاسی یکسان بپندارند.
روحانــی تصریح کــرد: ایجاد فعالیت نهادها 
و ابزارهــای مالی در بازار ســرمایه و نقش آفرینی 

کامل و اثربخش آنها مقوله ای است که با آگاهی 
و ارزیابی، تنظیم و اجرای مؤثر و کامل قوانین و 

مقــررات اجرایی و نظارتی و همچنین ایجاد ســاز 
و کارهای یک بازار کارا می تواند مفید باشد.

گفــت رئیسجمهــوری حقوقــی معــاون
کــههرچنــددربارهتاییــدیاتاییدنشــدنلوایح
مرتبــطبــاFATFدرمجمــعتشــخیصمصلحت
نظامنمیتواننظرقاطعانهداد،اماباتوجهبه
کارشناسانهترشدنفضایبررسیFATF،این

امیدواریبرایتاییداینلوایح،وجوددارد.
لعیــا جنیــدی در گفت وگــو بــا ایرنــا گفــت: 
تایید یا تایید نشدن این لوایح واقعا قابل پیش 
بینــی نیســت و نمی تــوان قاطعانــه نظــر داد امــا 
فضا در مقایسه با فضای تند اولیه تعدیل شده 
و بیشتر به فضای بحث کارشناسی تبدیل شده 
است. نمایندگان دولت و اعضای مجمع در این 
نشست ها دالیل و نظرات خود را بیان می کنند 
می شــود،  کارشناســانه تر  نظــرات  هرچــه  و 

امیدواری بیشتر می شود.
گفــت:  رئیس جمهــوری  حقوقــی  معــاون 

از  تقریبــا  را   FATF بــا  مرتبــط  لوایــح  دولــت 
اواخــر دولــت یازدهــم و اوایــل دولــت دوازدهــم 
بــه مجلس ارســال کــرده بود.البته ایــن لوایح از 
حــدود ۱۲ ســال پیــش همــواره در دســتور قــرار 
داشــته اســت و نظراتــی از همــه قوای ســه گانه 

گرفته شــده بود و این سوابق موجود است.
وی با یادآوری فرایند بررسی این لوایح در 
مجلس شــورای اســالمی افزود: مجلس شــورای 
اســالمی ایــن لوایــح را تصویــب کــرد و در ادامــه 
ایراداتــی ازســوی  شــورای نگهبــان مطــرح شــد. 
البتــه ایــرادات شــورای نگهبــان در مــورد پالرمو، 
کامــال رفــع شــد و ایــرادات هیــات نظــارت باقــی 
مانــد. در مــورد CFT برخــی از ایــرادات شــورای 
نگهبــان را مجلــس دهــم از نظر خــودش اصالح 
کــرد و در نهایــت ایــن دو الیحــه بــه عنــوان امــر 
اختالفــی بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 

ارجاع شد.
جنیــدی، بــا دربــاره تعییــن نکــردن تکلیــف 
ایــن لوایــح در مجمــع در مــدت یک ســال گفت: 
مســئله  مجمــع  اعضــای  دغدغــه  بیشــترین 
تحریم هــا بــود و این نگرانی وجود داشــت که با 
الحــاق بــه این معاهدات ممکن اســت که برخی 
از اطالعــات مربــوط به اقدامات مــا برای کاهش 
آثــار تحریــم افشــا شــود و همیــن امــر مانــع از 

تصمیم گیری درباره این معاهدات بود.
بیــان  بــا  رئیس جمهــوری  معــاون حقوقــی 
اینکه این لوایح مبنای توفیق ما در فعالیت های 
تجــاری و اقتصــادی اســت، یادآورشــد: تعییــن 
تکلیــف ایــن لوایــح صــادرات ما را تســهیل کرده 
و عواید ناشــی از صادرات ما را به دلیل کاهش 
هزینــه انتقال وجــوه، افزایش می دهد، در واقع 
این لوایح برای تحقق جهش تولید، پشتیبانی از 

تولید و مانع زدایی ها که شعارهای سال گذشته 
و امسال ما هستند، ضرورت دارد.

وی یادآورشد: به همین دلیل و با توجه به 
الزاماتی که ذکر شــد،  قرار شــد تا کارشناســان 
 FATF لوایــح  بررســی  نشســت های  در  دولــت 
حضــور یابنــد و با ارائــه نظرات کارشناســی روی 

این موضوع بحث و بررسی کنند.
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بررســی 
دو الیحــه پیوســتن ایــران به کنوانســیون مبارزه 
بــه  موســوم  فراملــی  ســازمان یافته  جرایــم  بــا 
»کنوانســیون پالرمــو« و الیحــه الحــاق ایــران به 
کنوانســیون مقابلــه بــا تامیــن مالــی تروریســم 
موســوم به )CFT(، به درخواســت دولت و تایید 
رهبــر معظــم انقالب مجددا در دســتور کار خود 
قرار داده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اسفند ماه سال گذشته در نشست خبری 

از بررســی ایــن لوایــح در جلســه های  فروردیــن 
ماه این مجمع خبرداده بود.

معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری در پاســخ 
به این پرســش که آیا در تعریف رجل سیاســی، 
از حیــث حقوقــی »رجــل« فقــط بــه مــرد اتــالق 
می شــود گفــت: مــن اعتقــادی نــدارم کــه رجــل 
سیاســی معطــوف به مرد اســت. کلمــه رجل در 
فرهنــگ سیاســی به معنی »شــخصیت اســت« 
و منطــق ســاده اقتضــا می کنــد کــه در فعالیــت 
ریاســت  انتخابــات  مثــل  سیاســی  حرفــه ای 
جمهوری این کلمه حمل بر همین معنی شود.

جنیــدی تصریــح کرد: شــورای نگهبان هیچ 
وقــت اینطــور نگفته که معنــای لغوی رجل، مرد 
اســت؛ عــالوه بــر ایــن اساســا کلمــات در حــوزه 
حقــوق در معنــای لغــوی صــرف مــورد توجه قرار 

نمی گیرند.

مرکــزپژوهشهــایمجلــسبــاتاکیــدبــر
اینکــهرویکــردحقوقــیِصرفوتــاشبرایرفع
حقوقیتحریمهایکخطایراهبردیبودهوبه
هیجوجه،نمیتواندزمینهانتفاعاقتصادایران
ازناحیهرفعتحریمهارافراهمکند،اعامکرد
کهراستیآزماییواقعیرفعتحریمهاحداقل۳ 

تا۶ماهزماننیازدارد.
شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
اســالمی با انتشــار گزارشــی با عنوان »الزامات و 
شــاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها 
در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایــران«، ضمــن تاکید بر اینکه عالوه بر پافشــاری 
بــر روی رفــع حقوقــی تحریــم، باید شــاخص های 
عملیاتی و سنجش پذیر )رویکرد ایجابی( نیز در 
موضــوع انتفــاع از رفــع تحریم هــا طراحی شــود، 
اعــالم کــرد: راســتی آزمایی واقعــی رفــع تحریم ها 
و تحقق شــاخص های ســنجش پذیر ارائه شده از 
طــرف ایــران، در چنــد ســاعت و چنــد روز ممکــن 

نبوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد.
در ابتــدای بخــش »چکیده« گــزارش بازوی 
کارشناسی مجلس آمده است: »بر اساس ماده 
۶ قانــون »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریم ها و 
صیانــت از منافــع ملت ایران« مصــوب ۱۳۹۹ در 
موضــوع رفــع تحریــم و انتفــاع اقتصــاد ایــران از 
محل آن، چند شــاخص کلی مطرح شــده اســت؛ 
ایــن شــاخص ها عبارت اند از: عادی شــدن روابط 
کامــل بانکــی، رفع کامل موانع صــادرات، فروش 
کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشــت 

کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش.
قانــون، دولــت  ایــن  مــاده ۷  همچنیــن در 
موظف شــده اســت گزارش اقدامات انجام شــده 
در موضــوع رفــع تحریم هــا را به مجلــس گزارش 
منتخــب  کمیســیون های  آن،  از  پــس  و  کــرده 
مجلــس، ارزیابــی خــود را در رابطــه بــا گــزارش 
دولت تدوین کنند. تجمیع محتوای این دو ماده، 
داللــت بــر آن دارد که رفــع تحریم های ایران باید 
مالزم با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید 
به صورت دقیق مورد راستی آزمایی قرار گیرد.«

تاشصرفبرایرفعکاغذی
تحریمهایکخطایراهبردی

است
این مرکز پژوهشــی در پاســخ به این ســوال 
کــه »راســتی آزمایــی انتفــاع اقتصــادی ایــران از 
محــل رفــع تحریم هــا باید براســاس چــه معیارها 
و شــاخص هایی انجــام شــود«، ضمــن پرداخــت 
بــه اینکــه در گــزارش دیگــری توضیح داده اســت 
کــه ایــاالت متحــده آمریــکا، ابزارهــای اقتصــادی، 
سیاســی و حقوقی متعــددی را به کار می گیرد که 
حتــی در صــورت رفــع حقوقــی تحریم هــا، باز هم 

بتوانــد مانــع از انتفــاع اقتصاد ایران شــود، اعالم 
کرد: »نکته مهم آن اســت که در شــرایط حاضر، 
کاربست رویکرد حقوقیِ صرف و تالش برای رفع 
حقوقــی تحریم هــا )رویکــرد ســلبی( در شــرایطی 
که ایاالت متحده به دلیل اراده نداشتن جدی در 
رفــع تحریم ها تــالش میکند بــا ابزارهای مختلف 
ریســک همــکاری اقتصــادی بــا ایــران را افزایــش 
دهــد، یــک خطای راهبردی بــوده و به هیج وجه، 
اتخاذ این رویکرد، نمی تواند زمینه انتفاع اقتصاد 
ایران از ناحیه رفع تحریمها را فراهم کند. تدوین 
فهرســت های عریض و طویل از تحریم های وضع 
شــده ازســوی آمریــکا علیــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی ایرانی و پافشــاری ِصــرف بر رفع حقوقی 
این تحریم ها، نشانه هایی از اتخاد رویکرد سلبی 

نادرست است.
برخــی از دالیــل موفقیــت نداشــتن و خطــا 
بــودن کاربســت رویکــرد حقوقــی ِصــرف در رفــع 

تحریم ها عبارتست از:
بهانه جویی هــای  و  ســنگ اندازی ها  الــف( 
حقوقــی ایــاالت متحــده در مســیر رفــع واقعــی 

تحریم ها:
- تکمیــل زیرســاخت های حقوقــی مرتبــط با 

تحریم و ماهیت غیرزمان دار آنها
- درهم تنیــده شــدن تحریم هــای هســته ای 
جهــت  در  قاعده گــذاری  و  غیرهســته ای  و 

تفکیک ناپذیری تحریم های مرتبط با ایران
- اذعــان رســمی و دوحزبــی مقامــات آمریکا 

مبنی بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران
انتفــاع  از  متحــده  ایــاالت  ممانعــت  ب( 

اقتصادی ایران از ناحیه رفع تحریم ها:
- بازنگــری کامــل در فهرســت های تحریمی؛ 

پیش شرط انتفاع از محل رفع تحریم
- امــکان ایجــاد اختالل در یکی از حلقه های 

زنجیره تعامل برون مرزی اقتصاد ایران
حداقلــی  امتیازهــای  بزرگنمایــی  امــکان   -
)رفــع نمایشــی برخــی تحریم هــا( و امتیازنمایــی 
و  مــوردی  معافیت هــای  )اعطــای  ضدامتیازهــا 

زمانمند به جای لغو تحریم ها(،
امکان باال بردن ریسک سیاسی و اقتصادی 
تعامــل بــا ایــران از طریــق لفاظی هــای رســمی، 

هجمه های رسانه ای و فشارهای غیررسمی
درمجمــوع کاربســت نگاه صرفــاً حقوقی در 
شــرایط فعلــی، به هیچوجــه نمی توانــد زمینــه را 
برای راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها و انتفاع 

اقتصاد ایران در عمل فراهم نماید.«

ایرانبایدشاخصهایعملیاتی
 وسنجشپذیردربارهانتفاع

ازرفعتحریمهاارائهدهد
ادامــه  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 

توضیحاتــی دربــاره رویکــرد مطلــوب و همچنیــن 
شــیوه راســتی آزمایی واقعــی رفع تحریمهــا، ارائه 
داده که عبارتســت از: »لذا به صورت مشــخص، 
عــالوه بر پافشــاری بــر روی رفع حقوقــی تحریم، 
پذیــر  ســنجش  و  عملیاتــی  شــاخص های  بایــد 
)رویکــرد ایجابــی( نیــز در موضــوع انتفــاع از رفع 
تحریم ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی 
بــه مفــاد تعهــدات و پیش شــرط اجــرای اقدامات 
هســته ای جمهوری اسالمی ایران معرفی شوند؛ 
مواردی نظیر مطالبه و اطمینان از انجام صادرات 
امــکان  و  فــراورده  و  نفــت  از  ســطح مشــخصی 
تراکنــش آزادانــه بــر منابــع مالــی حاصــل، تحقق 
ســطح مشــخصی از تراکنــش ماهیانــه و عملیات 
بانکــی ازســوی بانکهــای خارجی هــدف و بازنگری 
عملیاتــی در قواعــد مرتبــط بــا تعامــل اقتصــادی 
بین المللی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی.

راستیآزماییواقعیرفع
تحریمهاحداقل۳تا۶ماه

زماننیازدارد
بدیهی اســت کــه راســتی آزمایی واقعی رفع 
ســنجش پذیر  شــاخص های  تحقــق  و  تحریم هــا 
ارائــه شــده از طــرف ایــران، در چنــد ســاعت و 
چنــد روز ممکــن نبــوده و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان 
نیــاز دارد. همچنین ضروری اســت تــداوم انتفاع 
اقتصــاد ایــران از محــل رفع تحریمهــا در بازه های 
زمانــی معیــن )بــرای مثال هــر ۶ ماه یکبــار( مورد 

راستی آزمایی قرار گیرد.
بــر ایــن اســاس، برمبنــای سیاســت قطعــی 
جمهــوری اســالمی ایــران و تأکیــد مقــام معظــم 
بــر  راســتی آزمایی  تقــدم  ضــرورت  بــر  رهبــری 
اســت  ایــران، ضــروری  ازســوی  اقدامــات  ایفــای 
انتفــاع اقتصــاد ایــران از رفــع تحریمهــا برمبنــای 
شاخص های کمّی و عملیاتی مورد راستی آزمایی 
از اتخــاذ رویکــرد صرفــاً حقوقــی  قــرار گرفتــه و 
)تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم ها بدون توجه 
بــه اینکــه آیــا اقــدام صــورت گرفتــه در عمــل نیــز 
موجــب رفــع تحریــم و انتفاع اقتصاد ایران شــده 
است یا خیر( که ممکن است به دلیل تفوق نگاه 
سیاســی کوتاه مــدت بــر منافع ملــی و بلندمدت، 
در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید.«

در پایــان بخــش »چکیــده« گــزارش بــازوی 
کارشناســی مجلس آمده اســت: »نقش مجلس 
شــورای اســالمی در راســتی آزمایــی واقعــی رفــع 
تحریم هــا و تحقــق شــاخص های انتفــاع اقتصــاد 
ایــران از محــل رفــع تحریم ها، حیاتــی و غیرقابل 
خدشــه اســت؛ بررســی نــص صریــح و روح مــاده 
۷ قانــون »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریمها و 
صیانــت از منافــع ملت ایران« و همچنین تدقیق 
در مشــروح مذاکــرات مجلــس شــورای اســالمی 

در رونــد تصویــب قانــون مــورد بحــث، دال بر آن 
اســت کــه بازگشــت ایران بــه اقدامات هســته ای 
تحقــق  و  تحریم هــا  رفــع  از  پــس  برجــام،  ذیــل 
شــاخص های ســنجش پذیر، متوقــف بــر تعییــن 

تکلیف مجلس شورای اسالمی است.«

چرااستفادهازراستیآزمایی
واقعیمبتنیبرشاخصهای
سنجشپذیراجتنابناپذیر

است؟
و  »جمع بنــدی  بخــش  ابتــدای  در   
نتیجه گیــری« گــزارش این مرکز پژوهشــی ضمن 
تاکید مجدد بر این موضوع که در شرایط حاضر، 
کاربســت رویکــرد حقوقــی ِصــرف بــه مقولــه رفع 
تحریم هــا و راســتی آزمایی مبتنــی بــر آن خطایــی 
ایــن رویکــرد، منافــع  راهبــردی اســت و اساســاً 
فراهــم  ایــران  اقتصــاد  بــرای  خاصــی  اقتصــادی 
نخواهــد کــرد، آمــده اســت: »پیشــنهاد اکیــد آن 
اســت که رویکرد راســتی آزمایی واقعی مبتنی بر 
شــاخص های ســنجش پذیر، در دستور کار کشور 
قــرار گیرد؛ اتخاذ این رویکرد، تطابق صددرصدی 
بــا سیاســت قطعــی حاکمیتــی جمهوری اســالمی 
ایــران در موضــوع برجــام و مفــاد قانــون »اقــدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریمهــا و صیانــت از منافع 

ملت ایران« دارد.
ایــن  رویکــرد  ایــن  اتخــاذ  بــر  اصــرار  دلیــل 
اســت کــه بــا توجه به تجربــه دوره برجــام و پس 
ایــاالت متحــده در  اراده نداشــتن جــدی  از آن، 
رفــع تحریم هــا و اســتفاده از ابزارهــای مختلــف 
سیاسی، اقتصادی و امنیتی در راستای جلوگیری 
از انتفــاع ایــران از ناحیــه رفــع تحریمهــا، باید در 
تحریم هــا،  حقوقــی  رفــع  جــدی  مطالبــه  کنــار 
شــاخص های عملیاتــی و ســنجش پذیــر در رفــع 
تحریم هــا و انتفــاع واقعــی اقتصــاد ایــران مــورد 
مطالبــه و راســتی آزمایی قرار گرفتــه و تحقق این 
شــاخص ها، بــه عنــوان شــروط تــداوم اقدامــات 

ایران مطرح شود.

چرااکتفابهرفعکاغذی
تحریمهاتامینکنندهمنافع

ایراننیست؟
از  نشــان  پســابرجام  دوره  تجربــه  بررســی 
آن دارد کــه حتــی در ایــن دوره کــه احتمال وضع 
مجدد تحریم ها بســیار کم، تلقی میشــد باز هم 
ایــاالت متحــده با اســتفاده از ابزارهای سیاســی، 
رســانه ای و امنیتــی خــود، ســطح نااطمینانــی را 
علیــه فضــای کالن اقتصــاد ایــران افزایــش داده 
و بــه ایــن واســطه موانــع جــدی در مســیر انتفاع 

اقتصــاد ایــران از محــل رفع تحریم هــا ایجاد کرد. 
حــال، در شــرایط فعلــی کــه از یک طــرف، تجربه 
خروج آمریکا از برجام در ذهن کنشگران اقتصاد 
بین الملــل جاگیــر شــده و از طرف دیگــر، در چند 
ســال گذشته، حجم عظیمی از تحریم های جدید 
و مبتنــی بــر قواعد به شــدت ســخت گیرانه )نظیر 
تحریم های به اصطالح تروریستی( علیه اشخاص 
و نهادهای ایرانی وضع شــده اســت، نباید همان 
رویکرد شکســت خورده سلبی )رویکردی که تمام 
تالش خود را جهت رفع حقوقی تک تک تحریم ها 

صرف می کند( در دستور کار قرار گیرد.«
تاکیــد  مرکــز پژوهش هــای مجلــس ضمــن 
مجــدد بــر اینکــه توجــه صرف بــر به رفــع حقوقی 
تحریم ها بدون تعیین شاخص های سنجش پذیر 
در رفع تحریمها، در شرایط فعلی، خطایی بزرگ 
بــرای  را  زمینــه  نمی توانــد  به هیچ وجــه  و  اســت 
انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم ها فراهم 
کند، اعالم کرده اســت: »نکته مهم آن اســت که 
هــر چــه، مذاکره کننده ایرانی در شــناخت قواعد 
و قوانیــن تحریمــی متبحــر باشــد بــاز هــم طــرف 
مقابــل، ابزارهایــی در دســترس دارد که می تواند 
با استفاده از آنها و علی رغم رفع تحریم ها )حتی 
در تطابق کامل با خواســت مذاکره کننده ایرانی( 
موانــع جــدی در مســیر انتفاع ایــران از محل رفع 

تحریم ها ایجاد کند.«

مجلسجلویپایمالشدن
 منافعملیوبلندمدتکشور

درمذاکراترابگیرد
نتیجــه  و  بنــدی  »جمــع  بخــش  پایــان  در 
گیــری« گــزارش بــازوی کارشناســی مجلــس بــا 
یــادآوری اینکــه بررســی نــص صریــح و روح ماده 
۷ قانــون »اقــدام راهبــردی بــرای لغــو تحریمها و 
صیانــت از منافــع ملت ایران« و همچنین تدقیق 
در مشــروح مذاکــرات مجلــس شــورای اســالمی 
در رونــد تصویــب قانــون مــورد بحــث، دال بر آن 
اســت کــه بازگشــت ایــران به تعهدات هســته ای 
ذیل برجام، پس از رفع تحریم ها و انتفاع عملی 
اقتصــاد ایــران از آن محــل، متوقــف بــر تعییــن 
تکلیــف مجلــس شــورای اســالمی اســت، آمــده 
اســت: »توصیــه سیاســتی آن اســت کــه مجلس 
شــورای اســالمی در موضــوع نظــارت بــر حســن 
اجــرای مــواد )۶( و )۷( قانــون »اقــدام راهبــردی 
برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران« 
رویکرد عملیاتی را در دســتور کار خود قرار داده 
و اجازه ندهد کاربست رویکرد حقوقی در مرحله 
مذاکــرات )کــه ممکــن اســت به دلیــل تفــوق نگاه 
سیاســی بــر منافــع ملــی و بلندمدت، در دســتور 
کار قــرار گیــرد( منجــر بــه پایمــال شــدن منافــع 

کشور شود«.
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