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ربیعی:

همه گزینه ها درباره واکنش  به 
آمریکا روی میز است

بش��ار اسد تنها یک رئیس جمهور نیست، او 
جبهه مقاوم��ت را در خط مقدم نیز رهبری 
می کند. درد مشترک آمریکا و صهیونیست ها 
همین اس��ت که س��وریه در مح��ور جبهه 
مقاوم��ت قرار دارد به همی��ن خاطر بحرانی 
که به این کشور تحمیل شده برای سرنگونی 
دولت قانونی س��وریه اس��ت تا بازوی جبهه 
مقاوم��ت قطع ش��ود. آمریکا برای س��وریه 
برنامه های زیادی داش��ت که ب��ا ورود ایران 
و روس��یه به هم خورد، اکنون اگر در فضای 
رسانه ای س��عی دارد به دروغ از توافق ایران 
و روسیه بر سر کناره گیری اسد خبر بدهد، 
ضمن این که آروزهای دس��ت نیافتنی خود 
را مط��رح می کند،  در انتظ��ار واکنش تهران 
و مس��کو به این ش��ایعات و دروغ پردازی ها 
است که البته از سوی هر دو طرف به اندازه 
کافی که متوجه بشوند پاسخ داده شده است. 
بشار اسد رئیس جمهور سوریه اکنون که بر 
تروریس��ت های تکفیری برانداز پیروز شده 

چرا باید از ریاست جمهوری استعفا دهد؟!
رئیس جمهور سوریه می توانست پس از آن 
که تروریست های تفکیری وهابی وارد خاک 
این کشور شدند، سوریه را رها کند و برود و 

مردم کشورش را تنها بگذارد!
اگر بش��ار اسد چنین تصمیمی را اجرا کرده 
ب��ود حتی از ایران و روس��یه هم دیگر کاری 
بر نمی آمد چرا که سراسیمگی و سرگشتگی 
همراه ب��ا هرج و مرج داخلی س��رعت عمل 
تروریست ها را افزایش می داد و در کمترین 
زمان ممکن س��وریه به طور کامل به دست 

داعش می افتاد و کار تمام بود.
این که آینده سوریه و منطقه پس از استقرار 
داعش در این کش��ور چگونه رقم می خورد، 
روشن است، پس از سوریه نوبت عراق بود و 

سپس کشورهای دیگر و حتی ایران.
اکنون اخباری منتش��ر می ش��ود که ایران و 
روس��یه توافق کرده اند بش��ار اسد از ریاست 
جمهوری سوریه استعفا دهد و کناره گیری 
کند! چه دلیل و منطق��ی برای این تصمیم 
وجود دارد؟ چرا باید ایران و روس��یه به این 

نتیجه رسیده باشند؟
ماهی��ت حمایت ایران و روس��یه از س��وریه 
حف��ظ تمامیت ارضی و دولت قانونی بش��ار 
اسد بود و اکنون که بحران فروکش کرده، باز 
هم بشار اسد است که می تواند سوریه را اداره 
کند و در این ش��رایط حتی زمان مناس��بی 
برای برگزاری انتخابات در س��وریه نیس��ت. 
آغاز جنگ در سوریه با هدف سرنگونی دولت 
قانونی بش��ار اسد آغاز ش��د، چرا که دمشق 
در خط مقدم جبهه مقاومت قرار دارد و پل 
ارتباطی ایران با لبنان اس��ت. از سوی دیگر 
سوریه تنها کشور متحد بازمانده روسیه در 
منطقه اس��ت و از دس��ت دادن بش��ار اسد، 
حکم از دست دادن س��وریه را برای روسیه 
دارد. هم مقامات ایران و هم مقامات روسیه 
سیاست حمایت از بش��ار اسد را نمی توانند 
رها کنند، چرا که می دانند او در این شرایط 
جایگزینی ندارد و اگ��ر به چنین تصمیمی 
برس��ند، در واقع سوریه را در سینی طالیی 
تقدی��م آمری��کا و اس��رائیل کرده اند و همه 
هزین��ه های جان��ی و مالی که در س��وریه 
کرده اند از بین خواهد رفت. جریان س��ازی 
های رس��انه های غربی درباره توافق ایران و 
روسیه بر سر کناره گیری بشار اسد از ریاست 
جمهوری سوریه برای واکنش سنجی است، 
نوع واکنش مقامات و مس��ئولین دو کش��ور 
ایران و روس��یه در این بازی رسانه ای نشان 
می دهد که تهران و مس��کو تا چه اندازه از 
س��وریه حمایت می کنند. حتی اگر ایران و 
روس��یه هم بخواهند بشار اسد کناره گیری 
کند، چنین تصمیمی اشتباه بزرگ سیاسی 
این دو خواهد بود. اسد از حمایت های مردم 
س��وریه بهره م��ی برد و البت��ه ارتش نیز از 
رئیس جمهور دفاع می کند و این بزرگترین 
امتیازی اس��ت که او دارد، اگر مردم و ارتش 
در جری��ان بح��ران تروریس��ت های داعش 
از دول��ت خود حمای��ت نمی کردند، حتی با 
وجود حمایت های ایران و روسیه، بشار اسد 
نمی توانست مقاومت کند. در کنار حمایت 
مردم س��وریه از  بشار اس��د، وفاداری ارتش 

این کشور را نیز نباید نادیده گرفت.

سوریه با بشار اسد 
ماندگار است
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محمد صفری

احمد توکلی:
گسترش مناطق آزاد بستر 

رانت خواری را گسترش می دهد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت:  هدف از تأس��یس 
مناطق آزاد تبدیل ش��دن این مناطق به سکوی صادرات بود، 
وقت��ی مناطق فعلی به این اهداف دس��ت پی��دا نکردند، عقل 
حکم می کند سیاس��ت گسترش مناطق آزاد و ویژه را با ایجاد 
مناطق جدید تکرار نکنیم. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام طی اظهارنظری با بیان اینکه گس��ترش مناطق 
آزاد بس��تر رانت خ��واری را گس��ترش می دهد، گف��ت: پس از 
پیشنهاد افزایش ۱۳ منطقه ویژه و آزاد از سوی دولت در قالب 
یک الیحه، کمیسیون اقتصادی تعداد این مناطق را در مجلس 

نه��م به ۱۰۱ منطقه رس��اند که از افزای��ش این چنینی تعداد 
مناطق آزاد و ویژه احساس شرم می کردم.

وی اف��زود: افزای��ش این چنینی تعداد مناط��ق آزاد و ویژه به 
معنای آن اس��ت که قوانین حاکم بر سرزمین اصلی کشورمان 

را مضر و مغایر با افزایش تولید و صادرات می دانیم.
 اگر قرار باش��د ب��رای اکثر نقاط کش��ور منطق��ه آزاد و ویژه 
تأس��یس کنیم، نیاز به بازنگ��ری در قوانین مالیاتی، گمرکی و 

حوزه اشتغال داریم.
توکلی ک��ه در گفت گو با برنامه رهیافت رادیو اقتصاد س��خن 
می گفت، با اشاره به کارنامه ناموفق مناطق آزاد قبلی در کشور 
با انتقاد از کیفیت ارائه الیحه دولت مبنی  بر گس��ترش مناطق 
آزاد و وی��ژه گفت: حتی یک برگ گزارش کارشناس��ی همراه 
با الیحه پیش��نهادی دولت برای گس��ترش مناطق آزاد و ویژه 

وجود ندارد.
 اج��رای چنین سیاس��ت های عجوالنه ای هم از س��وی دولت 

و هم از س��وی مجل��س برای مردم و اقتصاد کش��ور هزینه به 
همراه خواهد داشت. نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به 
ش��کل گیری رانت اطالعاتی در مناطق آزاد تصریح کرد: وقتی 
خبر از تأس��یس منطقه آزاد در گوش��ه ای از کشور می پیچد، 

قیمت زمین چندین برابر می شود.
 کس��انی که با رانت اطالعاتی از تأس��یس ای��ن مناطق مطلع 
هستند، با خرید قبلی اراضی این مناطق به قیمت های نازل، به 
سودهای هنگفت دست می یابند. البته شخص خاصی را متهم 
نمی کنم ولی بعید نیس��ت دلیل این قبیل تصمیمات عجوالنه 

نیز چنین نفع شخصی یا گروهی باشد.
توکلی با اش��اره به زمزمه های تأس��یس منطق��ه آزاد در بندر 
جاس��ک گفت: خبرهایی مبنی بر خرید بخش��ی از اراضی بندر 
جاسک از سوی پسر یکی از مدیران دولتی به دست ما رسید. 
ب��ه محض اطالع از این موضوع صراحتاً اعالم کردم، اگر چنین 
س��رمایه گذاری از سوی پس��ر این مقام مسئول صورت بگیرد، 

نس��بت به آن شفاف س��ازی خواهم کرد. وی اف��زود: این مقام 
مسئول با من تماس گرفت و خرید زمین در بندر جاسک را به 
دلیل تأسیس آزمایشگاه خاک عنوان کرد که البته خرید ۳۰۰ 

هکتار زمین با چنین کاربری هم خوانی نداشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: عدم شفافیت 
در مناط��ق آزاد و وجود درب های متع��دد ورود و خروجی در 
مناط��ق آزاد ک��ه گمرک صرفاً در یکی از این درب ها مس��تقر 
است، حکایت از شکل گیری فساد و سوءاستفاده از مشوق های 
مقرراتی دارد.  توکل��ی در پایان با فرض تصویب مجدد الیحه 
و طرح مربوط به گس��ترش مناط��ق آزاد و ویژه گفت: موضع 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و ش��ورای نگهبان نس��بت به 
گس��ترش این مناطق نیز اعالم شده است. در مناطق آزاد باید 
بنا بر صادرات باش��د؛ لذا با رویکرد فعلی اداره مناطق آزاد، هم 
ش��ورای نگهبان و هم مجمع تش��خیص مصلحت نظام مخالف 

گسترش این مناطق هستند.

محمدحس��ین زیرک ساز مدیرعامل شرکت سل تک فارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام بااعالم 
ای��ن خبر گفت:بعد از دس��تور مق��ام معظم رهبری مبنی بر بس��یج تمامی امکانات ب��رای مقابله با 
کرونا و دس��تورالعمل رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، کار تحقیق برروی درمان این ویروس ازطریق 
س��لول درمان��ی را آغاز کردیم و توانس��تیم با بکارگی��ری نیرو و دانش داخلی رون��دی را برای مهار 
ای��ن ویروس پیدا کنیم.  زیرک س��از افزود:این روش درمانی در دو مرحل��ه بر روی 22 بیمار مبتال 
به کرونا و باوضعیت وخیم بس��تری در آی س��ی یوهای بیمارس��تانهای مس��یح دانشوری، شریعتی 
و هاج��ر انج��ام گرف��ت و نهایتا موفق ش��دیم روند درمان این بیم��اران را 6 روز تس��ریع کنیم که 
موفقیت بزرگی در علم پزش��کی به حس��اب می آید. وی خاطرنش��ان کرد:تمام این مراحل تحقیقی 
 و درمان��ی ب��ا هزینه س��تاد اجرای��ی فرمان امام و بص��ورت رایگان ب��ر روی بیماران انج��ام گرفت.
مدیر عامل شرکت سل تک فارمد گفت: برنامه ریزی هایی برای اجرای فاز سوم این روند درمانی انجام 
ش��ده که بعد از دریافت مجوزهای الزم از سمت وزارت بهداش��ت این محصوالت دراختیار استفاده 

همگانی قرار خواهد گرفت. 
وی افزود: ش��رکت س��ل تک فارمد بزرگترین ش��رکت توسعه فرآورده های س��لولی غرب آسیا است 
و تاکنون موفق ش��دیم ده ها محصول مبتنی بر س��لولهای بنیادین در این ش��رکت تولید کنیم که 
تاکن��ون ۴ محصول دارویی مجوز GNP س��ازمان غذا و دارو را ب��رای مصارف دریافت کرده اند. وی 
 افزود:درمان بیماران فلج مغزی ازطریق سلول درمانی نیز یکی دیگر از دستاوردهای این شرکت است.
او با بیان اینکه مهم ترین محصول بانک س��لول های بنیادی تحت عنوان وارتوس��ل اس��ت که از بند 
جنینی بعد از احراز صالحیت اهدا کننده تولید ش��ده، اف��زود: درحال حاضر این محصول نیز آماده 

بهره برداری است.
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محققان ستاداجرایی فرمان امام موفق شدند ازطریق 
روش سلول درمانی، 22 بیمار کرونایی بستری را در زمانی 

کوتاه تر از روشهای قبلی درمان کنند

انتظار تمام نشدنی 
بازنشستگان  تامین اجتماعی
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رئیسی: 

شرایط بازار برای مصرف  کننده و 
تولید کننده مناسب نیست


