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مدتی اســت که بحث بازگشــت 
ایرانی های ساکن خارج کشور به ایران 
گرم شده است. در این رابطه مقامات 
زیادی صحبت کرده انــد و به افرادی 
که خارج از کشــور زندگی می کنند 
اطمینان داده اند که مشــکلی برای 
بازگشت آن ها به کشور پیش نخواهد 
آمد. کارشناســان زیادی هم در این 
رابطه اظهارنظر کرده اند و از ایرانی های 
ســاکن خارج از کشــور درخواست 
کرده اند برای سرمایه گذاری به کشور 
برگردند. از سوی دیگر دولت و دستگاه 
قضایی چنان که رؤســای این دو قوه 
اعالم کرده اند، عزمی جزم برای حل 
مشکل دستگیری ایرانیان در بدو ورود 
به ایران دارند. این عزم جزم البته باید 
در عمل دیده شود. شهروندان عادی 
ایران، برای بازگشــت به کشور شاید 
راحت مشکلشان حل شــود، اما این 
میان افراد سیاسی یا خواننده و بازیگر 
هســتند که خود تمایل به بازگشت 
دارنــد، اما درعین حال، در کشــور با 
پرونده سیاســی، امنیتی یا فرهنگی 

مواجه خواهند شد. 
 ایرانیان بدون ترس 
به کشور بازگردند 

چنــد مــاه پیــش حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران با 
بیان این که »ایران هراسی« به معضلی 
در میان ایرانیان خارج از کشور مبدل 
شده است، تأکید کرد بحث ایرانیان دو 
تابعیتی باید یک بار برای همیشه حل 
شود. به گفته او، ایرانیان خارج از کشور 
با مراجعه به ســامانه ای که برای این 
کار ساخته شده می توانند اطمینان 
حاصل کنند که مشکلی برای »ورود و 

برگشت« ندارند.
او با اشاره به ســکونت نزدیک به 
پنج میلیون ایرانی در خارج از کشور 
تأکید کرده که در دولت سیزدهم به 
دنبال تصویب قانون جامع حمایت از 
ایرانیان در سراسر جهان هستیم. این 
صحبت ها در حالی مطرح و رسانه ای 
شده است که در ســال های گذشته 
تعداد زیــادی از افــراد دو تابعیتی 
به محــض ورود به ایران بازداشــت و 

دستگیر شده اند. 
پیش از وزیر امور خارجه ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور روز ۳۱ خرداد 
و در اولین نشست خبری با اصحاب 
رسانه تأکید کرد: »همه زمینه ها را 
برای بازگشت ایرانیان خارج به کشور 
فراهم می کنیم و دولت همچنانی که 
نسبت به حقوق ایرانیان داخل کشور 
وظیفه دارد، نسبت به ایرانیان خارج 
از کشــور نیز خود را موظف می داند. 

این عزیــزان هم ایرانی هســتند و 
ما نســبت به آن ها هم مســئولیت 
داریم فلــذا بایــد ورود ایرانیان به 
کشور تســهیل شــود.« او فراتر از 
استقبال برای بازگشــت ایرانیان به 
کشور، ســرمایه گذاری آن ها را هم 
تضمین و بلکه در اولویــت قرار داد: 
»ســرمایه گذاری در کشور توسط 
ایرانیان خارج از کشور باید در اولویت 
باشــد و ایرانیانی که خارج از کشور 
درآمد دارند، بدانند که ایران بهترین 
و امن ترین مکان برای سرمایه گذاری 
اســت و امنیت برای سرمایه گذاری 
وجود دارد و همه سرمایه گذاران در 
سراسر دنیا بدانند که امروز جمهوری 
اسالمی جزو امن ترین مکان ها برای 
سرمایه گذاری اقتصادی است و دولت 
نیز این امنیــت را برای همه تضمین 

می کند.«
آن هایی که ممنوع الخروج 
بوده اند، بازداشت نمی شوند

از ســوی دیگر رئیس قوه قضاییه 
هم گفته اســت که »هیچ ایرانی ای 
که تبعه ایــران و اکنــون در خارج از 
کشور اســت، ممنوع الورود نیست و 
منعی برای بازگشت به کشور ندارد. 
اتفاقاً مواردی هست که اگر این افراد 
بیاینــد و در اینجا به مســائل آن ها 
رسیدگی شود، به نفع آن هاست و از 
وضعیت بالتکلیفی خارج می شوند. در 
حال حاضر افرادی در خارج از کشور 
هســتند که اموال و امکانات آن ها در 

داخل سرپرســت ندارد و برخی افراد 
ذی نفع آن ها را برای بازگشت به کشور 
می ترسانند، اما اگر این افراد برگردند، 
مســائل مالی آن ها در یک تحقیق و 
بررسی ساده و دقیق روشن می شود.«

رئیس قوه قضائیــه فراتر از این به 
کسانی هم که ممنوع الخروج بوده و 
اکنون به خارج رفته اند، اطمینان داد 
هنگام ورود بازداشــت نخواهند شد. 
»افرادی هســتند که بــه دلیل آنکه 
ممنوع الخروج بوده اند نگرانی دارند 
که به محض ورود به مرز دســتگیر و 
راهی زندان شوند و به اتهامات آن ها 
رسیدگی نشود که این افراد می توانند 
با هماهنگــی با سیســتم قضایی و 
بدون آنکه بازداشت شوند، به کشور 

بازگردند.«
اعتمادسازی به جای وعده دادن

در رابطــه با ایــن صحبت رئیس 
قوه قضاییــه مبنی بــر اینکه »هیچ 
ممنوع الورودی نداریــم«؛ برخی از 
وکال گفته اند اصوالً در قوانین کشور 
ما چیزی به نام ممنوع الورودی وجود 
ندارد و اتباع ایرانی هر زمان که اراده 
کنند می توانند به کشور وارد شوند؛ 
اما مشــکل ایرانیان خارج نشــین، 
ممنوع الورودی به کشور نیست بلکه 
ضبط گذرنامه در موقع ورود به کشور 
و یا ممنوع الخروجی احتمالی ایشان 
پس از ورود به کشور و وجود مصادیق 
متعددی از افراد است که پس از ورود 
به ایران بازداشت و یا با اتهامات متعدد 

مواجه شــده اند و همیــن امر باعث 
می شود بسیاری از ایشــان تاکنون 
علیرغم عالقه وافر به وطن، درخصوص 

بازگشت به موطن خود مردد باشند.
بنابراین کاری که مســئوالن باید 
انجام دهند این است که اعتماد افرادی 
که به هر دلیل از کشور خارج شده اند 
را به دست آورند. نمی توان از ایرانیان 
مقیم خارج از کشور دعوت کرد که به 
ایران بازگردند اما هم زمان، هماهنگی 
الزم با نهادهای امنیتی برای تسهیل 
این اقدام صورت نگیرد. بدیهی است 
وقتی که نهادهای امنیتی گزارشــی 
درخصوص ایرانی خارج نشینی که به 
کشور بازگشته تقدیم مراجع قضایی 
می کنند، الجرم فرایند تعقیب کیفری 
فرد آغاز می شود و ممکن است منتهی 
به صدور حکم محکومیت او شــود. 
بنابراین چنین اقداماتی باید صورت 
گیرد تا افرادی که سال هاست از کشور 

خارج شده اند و تمایلی هم به بازگشت 
و ســرمایه گذاری دارند بدون ترس 
و واهمه با خیالی آســوده وارد کشور 
شوند و صرفاً گفتن اینکه هیچ مشکلی 
برای کسی ایجاد نمی شود نمی تواند 

چندان اعتمادسازی کند.
ایران توان فراهم کردن بستر 

سرمایه گذاری را دارد؟
در ســال های پــس از انقالب، اما 
بسیاری از دانشــجویان و افراد عادی 
بار ســفر بســته و برای همیشــه به 
کشــورهای دیگر مهاجرت کرده اند. 
گروه بزرگی از آن هــا در آنجا زندگی 
خود را ساخته اند و به موفقیت هایی 
هم دست پیداکرده اند. حاال به گفته 
مقامات بهتر اســت این افــراد تمام 
سرمایه های خود را بردارند و به ایران 
بیاید و در اینجا سرمایه گذاری کنند. 

در این میان باید به این نکته توجه 
کرد که آیا بسترهای سرمایه گذاری 
برای این افراد در کشور آماده است؟ 
آن هــم زمانی که به دلیل نوســانات 
شدید و مشــکالت تورم بسیاری از 
کارآفرینان و سرمایه گذارهای داخلی 

هم با مشکالت شدید مالی مواجهند.
 قوانین دست و پاگیر برای فعالیت 
اقتصادی، فراهم نبودن فضای کسب 
و کار، تورم شــدید، مــوازی کاری و 
بی ثباتــی در تصمیم گیری ها، عدم 
ثبــات قوانین، ســخت گیری های 
بی مــورد و ... در ایران باعث شــده تا 
بسیاری رغبتی به ســرمایه گذاری 
در داخل کشور نداشته باشند. مردم 
در شــرایط امروز اطالعات وسیعی 
از شرایط دیگر کشــورها، ایده آل ها 
و امکانات دارنــد و نمی توان به لحاظ 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شرایطی 
برای آن هــا فراهم کرد کــه با دیده 
و شــنیده های آن ها متفاوت باشد. 
بنابراین بهتر است که مسئولین پیش 
از مطرح کردن این موضوعات به این 
فکر کنند که تا چه انــدازه می توانند 
بســترها را برای ســرمایه گذاری در 

کشور فراهم کنند. 
 پیش نیازهای 

بازگشت ایرانیان خارج نشین
بازگشــت هم وطنان به کشور اما 
قبل از هر چیز پیش نیازهایی دارد که 
مقامات، مسئوالن و کارشناسان باید 

به آن توجه کنند. 
بازگشت ســرمایه هاي فکري و 
متخصصــان و شــهروندان عادي به 
کشــور نیاز به کاهش سختگیري ها 
و ســوء تفاهم ها دارد. پیش ازاین کم 
نبوده اند مسئوالن کشور که وعده باز 
شدن درها را داده اند و حتي با خواهش 
و دعوت از ایرانیان مهاجر، خواســتار 
بازگشت آن ها شــده اند. اما در عمل 
برخوردهاي گزینشي، تهدیدها و سوء 
رفتارها در انتظار آنها بوده اســت. در 

بسیاری از موارد به دلیل تندروي ها یا 
امکان کار در ایران برای شان مهیا نشده 
یا اگر هم شده به دردسر افتاده و عطاي 

بازگشت را به لقایش بخشیده اند.
از سوی دیگر افرادی که در خارج از 
کشور زندگی کرده اند با شکل دیگری 
از زندگی آزاد مواجه شده اند. توجه به 
حقوق زنان، کم کردن محدودیت هاي 
دست  و پاگیر جوانان، امکان دسترسي 
بهتر به اینترنت، کم کردن سانسور و 
فیلتــر و بگیروببندهای رایج در تمام 
زمینه ها و مهمتر از همه رفاه و آسایش. 
آنها درقالب این کشورها با اصرار و ابرام 
بر ترویج شکل خاصي از زندگي و جا 
انداختن تفکر و ایدئولوژي رســمی 

مواجه نیستند.
براســاس جدیدترین آمار از هر 
سه ایرانی یک نفر تمایل به مهاجرت 
دارد. مسئوالن به خوبی می دانند که 
تعداد شــهروندانی که داخل کشور 
زندگی می کنند امــا رویای رفتن در 
ســر دارند؛ در حال افزایش اســت. 
می دانند که بســیاری از افراد داخل 
کشور ســرمایه های خود را تبدیل به 
دالر کرده اند که اگر الزم شد راحت تر 
بار سفر ببندند. می دانند که ایرانی ها 
رکورددار خرید ملک در ترکیه هستند 
و ترجیح می دهند سرمایه شــان در 
کشور دیگری هزینه شــوند چراکه 
هیچ کشــوری به اندازه ایران اقتصاد 

بی ثبات ندارد.
افــزون بــر مــوارد یادشــده، 
تحریم های اقتصادی و عدم پذیرش 
FATF اجــازه ایــن را نمی دهد که 
سرمایه گذاری در ایران جذاب باشد، 
چــه بــرای ایرانی هــای داخل، چه 
ایرانی هــای خارج و چه اتباع ســایر 
کشــورها. بنابراین پیش از هر چیز 
باید تحریم ها رفع شود و دولتمردان 
قبل از هر توصیه  و نشان دادن در باغ 
ســبزی برای بازگشــت هموطنان 
از سایر کشــورها، باید در راستای از 
میان برداشته شدن کامل تحریم ها و 

گشایش اقتصادی گام بردارند. 

دولت ایرانیان مهاجر را به بازگشت بدون ترس به کشور تشویق می کند؛ 

ترسیمیکافقمهآلود

خبر

پس فرســتادن محصوالت کشاورزی ایران 
عالوه بر از دست رفتن اعتبار بین المللی کشور 
در این حــوزه، موجب نگرانی مــردم از توزیع و 
مصرف این محصوالت شده است. کارشناسان 
بر این باورند، هرچند فروش فله ای و بی نام نشان 
محصوالت کشاورزی امکان شناخت محصوالت 
ســالم تر  را برای مردم ســخت کرده است، اما 
راهکارهای برای تشخیص محصوالت سالم تر 

وجود دارد.
به گــزارش  رکنا، در بین خبرهــای تائید و 
تکذیب های سالمت محصوالت کشاورزی پس 
فرستاده شده از سوی کشورهای هدف صادراتی، 
نگرانی مردم از توزیع این محصــوالت در بازار 
داخل تشدید شده اســت. خبرهای رسیده از 
باز پس فرســتادن محصوالت کشاورزی نشان 
می دهد دستگاه های مذکور به وظایفی قانونی 
که به آن ها واگذارشده عمل نکرده اند یا در اجرای 

آن ها ضعف داشته اند.
چطور میوه سالم انتخاب کنیم؟

علی کرمــی، رئیس موسســه بنیاد زندگی 
سالم ایران، ضمن تأکید بر اینکه معموالً امکان 
تشخیص وجود سموم و فلزات سنگین از ظاهر 
محصوالت کشاورزی ممکن نیست و بهترین راه 

تشخیص سموم روش های آزمایشگاهی است، 
راهکارهای را پیشــنهاد داد که مردم از طریق 
آن ها می توان محصوالت کم خطرتر و ســالم تر 

را انتخاب کنند.
به گفتــه کرمــی در اولین قــدم باید مردم 
بیاموزند که نبایــد کیفیت را فــدای کمیت و 
ظاهر محصول کننــد، به عبارت دیگر کیفیت 
باید فاکتور اول انتخاب محصول باشد نه ظاهر 
آن! مردم معمــوالً در هنگام انتخاب به ســراغ  
محصولی می روند که ظاهر بهتری داشته باشد 
درحالی که این اولین اشتباه در انتخاب محصول 

سالم تر است.
کرمی بابیان اینکه محصــوالت با زرق وبرق 
اغلب سم بیشــتری برای در امان ماندن از آفات 
دریافت کرده اند، افزود: برخی کشاورزان برای 
جلوگیری از هجوم آفات به محصول در مصرف 
ســموم زیادی روی می کنند، ایــن امر موجب 
تولید محصول با سطح باالی باقی مانده سموم، 

اما ظاهری مناسب می شود.
 محصوالت شناسنامه ندارند 

و کار سخت می شود
کرمــی خریــد و مصــرف محصــوالت 
بسته بندی شده داری شناسنامه را راهکار دیگر 

برای انتخاب محصول سالم تر برشمرد و افزود: در 
حال حاضر بخش عمده محصوالت کشاورزی در 
کشور ما به صورت فله ای توزیع می شود و این امر 
تشخیص محصول سالم را برای مصرف کننده 

سخت می کند.
او ادامه داد: اگر محصوالت دربسته بندی با 
لیبل مشخصات توزیع شود، تولیدکننده ملزم 
خواهد بود که شناســنامه محصول که شامل 
تاریخ تولید، نوع سم مصرفی و میزان آن را درج 
کند و مردم این امکان را پیدا می کنند محصول 

سالم تر را انتخاب و مصرف کنند.
کرمــی در پاســخ به ایــن پرســش که در 
شرایط فعلی که دسترسی مردم به محصوالت 
بسته بندی کمتر است چه باید کرد، گفت: توصیه 
می شود مردم در انتخاب صیفی جات و میوه ها 
محصوالتی را بخرند که اندازه کوچک تری دارند، 
به طور مثال سیب زمینی و پیاز را در سایز کوچک 
خریداری و از خرید ســیب زمینی و پیازهای به 

اصالح درشت خودداری کنند.
محصوالت رسیده و غیر گلخانه ای را 

خریداری کنید
او تصریح کرد: همچنین در انتخاب محصول، 
رسیده یا کال بودن را مدنظر قرار دهند؛ به طور 

مثال گوجه ای را انتخاب کنند که کاماًل رسیده 
باشد و از خرید گوجه های نارس با این فرض که 

در خانه خواهد رسید خودداری کنند.
توصیه دیگــر کرمی، تا حــد ممکن خرید 
محصوالت غیــر گلخانه ای اســت، چراکه در 
حال حاضر در تولید محصوالت غیر گلخانه ای 
میزان ســم کمتری استفاده می شــود، به طور 
مثال هرچند خیار گلخانه هــای ظاهر بهتری 
دارد اما، در خیار ســنتی از میزان سم کمتری 

استفاده شده است.
 پوست کندن میوه 

تأثیری در کم شدن سموم ندارد
کرمی در پاسخ به پرسشــی دیگر مبنی بر 
اینکه، گفته می شود برخی اقدامات مانند پوست 

کندن به ویژه در میوه ها می تواند مانع ورود سم به 
بدن فرد شود، گفت: این تصور اشتباه است که با 
کندن پوست میوه های مانند سیب سم آن وارد 
بدن نمی شود، چراکه در میوه ها سم به بافت میوه 
نفوذ کرده و باپوست کندن نمی توان مانع ورود 

سم به بدن شد.
کرمی با تأکید بر اینکه مردم آگاه به سالمت 
محصوالت کشــاورزی، تولیدکننــده را وادار 
به تولید محصول ســالم می کنند، اظهار کرد: 
آگاه ســازی مردم باید با جدیت دنبال و هرروز 
سطح استاندارد سالمت در این حوزه باالتر برود 
تا شاهد تکرار مشــکالت اخیر در خصوص پس 
فرستادن محصوالت کشــاورزی کشور و ایجاد 

جو نگرانی در جامعه نباشیم.

محصوالت برگشت خورده از کشورهای دیگر و طرح یک پرسش؛

مردم چگونه سالمت محصوالت کشاورزی را تشخیص دهند؟

مسئوالن اگر قصد دارند 
به جامعه امید و آسودگی 

خاطر را هدیه کنند، 
باید مردم را به خودشان 

بگذارند. اصرارها براي 
ترویج شكل خاصي از 

زندگي و کلنجار با نسل ها و 
اقشار مختلف جامعه براي 

جا انداختن نوعي تفكر 
و ایدئولوژي خاص، تنها 

به نارضایتي و ترک وطن 
منجر می شود

چند ماه پیش بود که حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر 

خارجه ایران با بیان این که 
»ایران هراسی« به معضلی 

در میان ایرانیان خارج از 
کشور مبدل شده است، 

تأکید کرد بحث ایرانیان دو 
تابعیتی باید یک بار برای 

همیشه حل شود
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ریحانه جوالیی

کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا 
درخواست کرد

  افزوده شدن »قرص ضد کرونا«
 به لیست دارویی کشور

دبیر کمیته علمی 
کشوری مبارزه با کرونا، 
مصوبــات جدید این 
کمیته درباره داروهای 
جدید درمان سرپایی 

کروناویروس را تشریح کرد.
به گزارش ایســنا،  حمیدرضا جماعتی گفت: 
داروی »پکسلووید« ۷۰ تا ۸۰ درصد اثربخشی در 
افرادی که ریســک فاکتور دارند، نشان داده به این 
صورت که اگر در پنج روز اول ابتال به بیماری تجویز 
شود، می تواند از بستری و مرگ ومیر جلوگیری کند. 
بنابراین مصوبه کمیته علمی به این صورت بود که به 
سازمان غذا و دارو پیشنهاد دهیم تا پکسلووید را  به 
لیست داروهای کشور اضافه کند تا درصورتی که 
انجام مطالعات بیشتر؛ اگر ما با پیک های کرونا مواجه 
بودیم، اقدامات سنتز و ساختش در کشور آماده شده 

باشد و مورد تائید سازمان غذا و دارو باشد
    

یک کارگر پارس جنوبی 
خودکشی کرد

کارگــران پارس 
جنوبی از خودکشــی 
یکی از همکاران خود 

خبر دادند.
به گــزارش ایلنا، 
کارگران پارس جنوبی از خودکشــی یک کارگر 
پیمانــکاری در منزل خبر دادند؛ بــه گفته ی این 
کارگران، فرد متوفی فارغ التحصیل دانشگاه های برتر 
و دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده اما حدود شش 

میلیون تومان حقوق می گرفته است.
این کارگران می گویند: تفاوت و تبعیض میان 
حقوق رسمی ها و پیمانکاری ها در پارس جنوبی 

بسیار است.
علت دقیق خودکشــی مشــخص نیست اما 
همــکاران فرد متوفــی می گویند او همیشــه از 

مشکالت مالی گالیه داشته است. 
    

 بازار گل محالتی، یکی از
 129 منطقه بسیار پرخطر در تهران 
مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی تهــران 
گفت: بازار گل محالتی 
در لیســت ۱29 گانه 
مناطق بسیار پرخطر 
قرار دارد و طی 4 ســال گذشته 2۰ آتش سوزی در 

آن رخ داده است.
به گزارش فارس، مهدی داوری دولت آبادی بیان 
کرد: این مکان همیشه مدنظر سازمان بوده است و 
وجود برخی کسب وکارها در بازار گل هیچ ارتباطی 
با ماهیت آن ندارد و از 6۰۰ غرفه حدود ۳۰ درصد 

فعالیت هایش مربوط به خشکه فروشی است.
او افزود: وجود سیلندرهای تحت فشار در محل 
ورود و خروج مردم همچون سینا اطهر منجر به رخ 
دادن این فاجعه شده است. همچنین سیم کشی های  
برق غیراســتاندارد بازار گل،  اســتفاده از وسایل 
گرمایشی  غیراستاندارد و با توجه به شرایط خاص 

منطقه منجر به این حادثه شد.
    

افزایش 38/5 درصدی حوادث 
حمل و نقل عمومی در سال جاری

رئیــس ســازمان 
نجــات  و  د  مــدا ا
هالل احمــر بابیــان 
اینکه حوادث مربوط 
به حمل ونقل عمومی 
در سال جاری رشدی ۳۸.۵ درصدی داشته، از انجام 

2۳4 مأموریت در این حوزه خبر داد.
به گزارش ایرنا، مهدی ولی پــور گفت: در این 
حوادث مجموعاً هزار و ۵۷۰ نفر مصدوم شدند که 
رشدی 4۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

داشته است.
    

 ژاپن ۷۰۰ هزار دز آسترازنکا
 به ایران اهدا کرد

ســفارت ژاپــن 
در تهــران اعالم کرد 
که دولــت ژاپن تعداد 
۷۰۰ هزار دوز واکسن 
آسترازنکا ساخت این 

کشور را به جمهوری اسالمی ایران اهدا می کند.
به گــزاراش ایســنا، بدین ترتیــب تعداد کل 
واکسن های اهدایی ژاپن به حدود ۳/6 میلیون دوز 

خواهد رسید.

از گوشه و کنار


