رئیسی در برنامه «بدون تعارف» :

گمانه زنیهای رسانهای در باره اعضای کابینه دقیق نیست

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور منتخب مردم ایران گفت :هر کس در هر جایی که هست ،باید این روابط ناسالم را سد کند ،به هیچوجه اجازه نمیدهیم این روابط ادامه پیدا کند.
سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب مردم ایران در برنامه «بدون تعارف» بخش خبری  ۲۰:۳۰با اشاره به گمانهزنیها درباره تشکیل کابینه ،گفت :گمانه
زنیهایی که در رسانهها میشود ،دقیق نیست و من خواهش میکنم که دوستان به خودشان زحمت ندهند ،اگر پیشنهادی دارند ،حتماً ما را مطلع کنند.
وی افزود :ما سامانهای ایجاد و شاخصههای را در آنجا اعالم میکنیم تا همه نخبگان ،صاحبنظران ،دغدغهمندان مردم ،انقالب ،پیشنهادات و نظراتشان را ارائه
دهند ،ما به نظرات مردم احترام میگذاریم.رئیسجمهور منتخب مردم ایران تصریح کرد.... :

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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یادداشت

سخنگوی صنعت برق

نیاز به  ۲۳۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای کاهش خاموشیها
4

صرافیهای آنالین موجب تکرار بحران موسسات مالی خواهند شد؟

جوالن بیش از  1000صراف 
ی
غیرمجاز در فضای مجازی

رشــد قارچگونه صرافیهای غیرمجاز و بینامونشــان در فضای مجازی ،زنگ خطر تکرار بحرانهایی مشابه
بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال 96را به صدا در آورده است ،.اردیبهشت ماه
امســال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیهای به شــهروندان در خصوص شگردهای جدید کالهبرداری و
ســرقت از حسابهای بانکی متقاضیان معامالت ارزی هشدار داد .براساس این بیانیه ،کالهبرداران با ایجاد
صرافیهای تقلبی ،صفحات جعلی فیشینگ و یا تیمهای پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معاملهگران هستند.
صفحات جعلی و فیشینگ....
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از رشد اقتصادی تا بیکاری  ،تورم و ریزش
بورس در زمستان ۹۹
3

در زمستان ۹۹

افزایش نرخ تورم کاالهای وارداتی
5

وزیر علوم:

تغییرات کنکور هنوز قطعی نیست

وزیــر علوم ،تحقیقات و فنــاوری با تأکید بر اینکــه تغییرات اخیر کنکــور  ۱۴۰۲که اخیرا ً در
شــورایعالی انقالب فرهنگی بخشهایی از آن تصویب شد ،هنوز قطعی نیست ،گفت :تصمیمات
نهایی در این خصوص در جلســات آتی این شــورا گرفته خواهد شد .منصور غالمی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری ،با تأکید بر اینکه تغییرات اخیر کنکور  1402که اخیرا ً در شورایعالی انقالب
فرهنگی بخشهایی از آن تصویب شد ،هنوز قطعی نیست گفت :تصمیمات نهایی در این خصوص
در جلسات آتی این شورا گرفته خواهد شد.وی افزود :طرح تغییرات کنکور  12ماده دارد که فقط
 9ماده آن در جلســه  842شورایعالی انقالب فرهنگی که با موضوع ساماندهی نظام سنجش و
پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی برگزار شد ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی در ادامه تصریح
کرد :با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین امکان
هر گونه تغییر در جلســات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلســات آتی گرفته خواهد
شد.وزیر علوم خاطرنشــان کرد :در زمان حاضر نمیتوانم در خصوص وضعیت و تغییرات کنکور
اظهار نظر قطعی داشته باشــم ،.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در حاشیه هشتصد و چهل و
دومین جلسه ،شورایعالی انقالب فرهنگی از مصوبات شورا در خصوص تغییرات کنکور ،1402
خبر داد و پنج مصوبه این شورا را تشریح و عنوان کرده بود که مصوبه اول مبنی بر این بود که در
آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی  60درصد و سهم کنکور سراسری
 40درصد خواهد بود.
در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز پیش بینی شد

خیز طال برای شکستن قیمت باالتر
در نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز تحلیلگران وال استریت و سرمایه گذاران خُ رد نسبت به روند
افزایشــی قیمت طال در هفته جاری ابراز خوش بینی کردند ،.طال پس از ســقوط  ۱۰۰دالری که دو
هفته پیش تحت تاثیر سیگنالهای بانک مرکزی آمریکا درباره احتمال افزایش زودتر از موعد نرخهای
بهره داشت ،هفته گذشته را با حدود  ۰.۵درصد افزایش به پایان برد که نخستین افزایش هفتگی پس
از سه هفته کاهش متوالی بود .بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار نیویورک با یک دالر و
 ۱۰ســنت معادل  ۰.۱درصد افزایش ،در  ۱۷۷۷دالر و  ۸۰سنت بسته شد.تحلیلگران با دقت به دالر
آمریکا ،بازده اوراق خزانه و آمار اقتصاد کالن آمریکا که عوامل تاثیرگذار بر قیمت طال هستند ،چشم
دوخته اند.در نظرســنجی کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت  ۱۳نفر شرکت کردند که از میان آنها
 ۵۳.۸درصد نسبت به افزایش قیمت طال خوش بین بودند .نیمی دیگر به دو دسته مساوی بین کاهش
قیمت و قیمت خنثی تقسیم شدند.روند مشابه در نظرسنجی آنالین از سرمایه گذاران خُ رد دیده شد.
از میان  ۸۳۹نفری که رای دادند ۵۴.۱ ،درصد به افزایش قیمت طال خوش بین و  ۲۴.۲درصد بدبین
بودند در حالی که  ۲۱.۷درصد نظر خنثی داشتند.صعود اونس طال به باالی مرز  ۱۸۰۰دالر به عنوان
نشــانه مثبتی ارزیابی شد که بازار منتظر مشاهده آن است.مارک چندلر ،مدیرکل شرکت بانوک برن
گلوبال فارکس به کیتکونیوز گفت :شــاخصهای نیروی صعودی فعال شده اند و به نظر می رسد کف
قیمتی در حدود  ۱۷۷۳دالر شکل گرفته است .حرکت به باالی  ۱۸۰۰دالر به کف رسیدن قیمت طال
را تایید خواهد کرد.کالین سیژینســکی ،استراتژیست ارشد بازار در شرکت مدیریت دارایی  SIAگفت:
ریزش قیمت طال از نقطه نظر فنی روند خود را طی کرده است .من به قیمت طال در هفته آینده خوش
بین هستم و به نظر می رسد بهبود معامالت طال آغاز شده است.همچنین این دیدگاه وجود دارد که
ریزش قیمت ناشی از سیگنال بانک مرکزی آمریکا بیش از حد بوده است به خصوص با در نظر گرفتن
اظهاراتی که جروم پاول ،رییس بانک مرکزی آمریکا در جلسه سه شنبه گذشته در برابر کنگره داشت.
آدریان دی ،رییس شرکت مدیریت دارایی آدریان دی به کیتکونیوز گفت :با عقب نشینی مقامات بانک
مرکزی آمریکا از موضع موافق با افزایش نرخهای بهره که اوایل ماه جاری داشتند و درک روزافزون از
استمرار تورم ،طال از ریزش قیمت شدیدی که پس از نشست بانک مرکزی آمریکا داشت ،بهبود پیدا
خواهد کرد.چندلر خاطرنشان کرد یک سیگنال مثبت دیگر وضعیت بیت کوین است که پس از سقوط
به پایین  ۳۰هزار دالر ،شاهد ازسرگیری روند صعودی نبود و هفته گذشته همه رشدی که از ابتدای
سال تاکنون داشت را از دست داد.تحلیلگرانی که به افزایش قیمت طال بدبین هستند به تقالی طال
برای بهبود پس از ریزش حدود شش درصدی که تحت تاثیر سیگنال بانک مرکزی آمریکا پیدا کرد،
اشاره می کنند .آدام بوتون ،استراتژی ارزی ارشد فارکس الیو گفت :طال از زمان نشست بانک مرکزی
آمریکا برای بهبود قیمت حتی چس از عقب نشینی دالر آمریکا ،تقال کرده است .این نشانه عالی نیست.
ترجیح می دهم دســت نگه دارم و چند روز دیگر منتظر بمانم اما اگر طال تا چند روز آینده نتواند به
باالی  ۱۸۰۰دالر صعود کند ،یک نشانه فروش است.

نمکی:

در ماههای آینده از واکسن خارجی بینیاز میشویم
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان بازار دارویی کشور در ایام کرونا
به خوبی مدیریت شد ،گفت :در ماههای آینده به تدریج از واکسنهای خارجی
بینیاز میشویم و حتی این امکان هست که در پاییز و زمستان واکسن ایرانی
ضمن ثبت در سازمان جهانی بهداشت ،به دنیا صادر شود .سعید نمکی دیروز
شــنبه در همایش معاونین غذا و داروی دانشــگاه های علوم پزشکی سراسر
کشــور که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد ،گفت :در ابتدا می خواهم به
چند سیاســت اصلی که بعد از ورودم به وزارت بهداشت با کمک شما عزیزان
ســاماندهی کردیم ،اشــاره کنم .یکی از این ابعاد مهم ،پاکیزه کردن و مبارزه
با فسادی است که در آن مجموعه شــکل گرفته بود.وی افزود :تالش زیادی
کردیم تا با تکیه بر تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه و لگدمال کردن
تولید داخل توسط واردات ،کمک ویژه ای به تولید داخلی کنیم و در این راستا،
سیاســت ما این بود که ســالیانه حداقل  ۲۵درصد ارزبری را در حوزه واردات
کاهش دهیم .اما این حرکت بســیار بزرگ با طوفانی از تخریب علیه همه ما
مواجه شد .اما همه ما ایستادیم و ثابت کردیم که می شود در طول یک سال
با وجود فشارهایی نظیر سیالب های گسترده ،مدیریت زائرین اربعین ،آنفلوانزا
و کوویــد  ،۱۹حداقل یک و نیم میلیــارد دالر ارزبری در زمینه واردات دارو و
تجهیزات پزشکی را کم کرد و به افزایش تولید داخلی تبدیل کرد.
بی نیازی از سایر کشورها در عرصه تامین همه اقالم مقابله با کرونا
نمکی ضمن قدردانی از تالشگران عرصه دارو و تجهیزات پزشکی که به افزایش
تولید داخلی کمک کردند ،گفت :در روزهای نخست شیوع کرونا مجبور بودیم
ماسک و تجهیزات پزشکی را از بیرون از مرزها با خواهش و تمنا بیاوریم ،اما با
کمک شما در عرض کمتر از دو ماه به تولید داخلی همه اقالم رسیدیم و حتی
در کمال بی نیازی توانســتیم آماده صادرات اقالم پزشکی به بیرون از مرزها
نیز شــویم .این موفقیت جز با تالش تولیدگران داخلی ،جز با تسهیالت ویژه
ای که در دانشــگاه ها درنظر گرفته شد و جز با راهکارهای سازمان غذا و دارو
برای صدور محوزهای موردنیاز میسر نمی شد .امروز با کمال افتخار می توانم
بگویم که یکی از کشورهایی هستیم که در زمینه همه اقالم موردنیاز مقابله با
کرونا ،بی نیاز هستیم.وزیر بهداشت یادآور شد :همکاران داروساز ما توانستند
داروهایی مانند فاویپراویر و رمدســیویر که واردات آنها برای ما حسرت بود را
در کمتر از دو ماه تولید کنند؛ این موضوع یکی از افتخارات بی نظیر جمهوری
اســامی ایران اســت .این داروها حتی به مرحله صادارت نیز رسید .ما امروز،
صادرکننده دستگاه های کمک تنفسی در جهان هستیم .بنابراین از تالشگران
عرصه دارو و تجهیزات پزشــکی تشکر می کنم که اجازه ندادند نسخه ای در
دســت بیماران سرگردان بماند( .بجز نسخه هایی که خارج از نرم و فارماکوپه
ما بود و برخی همکاران پزشــک ما تجویز می کردند و مردم را به داروخانه ها
گسیل داشته و آنها را سرگردان می کردند).
بازار دارویی کشور در ایام کرونا به خوبی مدیریت شد
وی ادامه داد :اگر می خواســتیم مانند بسیاری از اقالم دیگری که در این ایام
وابســته به ارز بود و برای مردم مشــکل ایجاد کرد ،با دارو نیز همانگونه رفتار
کنیم ،مسلما قرص اســتامینوفن هم جزو نایاب های بازار دارویی کشور می
شــد ،اما شــما نه تنها این داروها ،بلکه داروی بیماران خاص را نیز به خوبی
مدیریت کردید.
همواره باید برای کرونا آماده باشیم
وی درخصوص بیماری کرونا تصریح کرد :نکته مهم این است که همواره باید
برای کرونا آماده باشــیم .به عنوان کسی که کرونا را هر لحظه رصد می کند،
تمام دغدغه ام این است که رفتار آینده ویروس چگونه است و قرار است کدام
اســتان ها درگیر ویروس و پیک شوند؟ درحال حاضر گرفتار ویروس هندی و
آفریقای جنوبی هستیم .تمام تالش همکاران ما معطوف به عبور و مرور مردم از
مرزهاست .افغانستان با توجه به فشار طالبان ،مهاجرینی را به کشور ما گسیل

داشته که همه اینها ممکن اســت که عوارض و مسائل خاص برای ما داشته
باشند ،چراکه از پاکستان عبور می کنند و آنجا نیز با بیماری هایی نظیر کووید،
التور و ماالریا درگیر است.
امیدوارم گرفتار پیک های بعدی نشویم
وزیر بهداشت تصریح کرد :از همکاران داروساز می خواهم که فراموش نکنند
که ماه هاســت که بــا کرونا درگیریم و خود را برای ذخایــر دارویی برای ماه
های آینده آمــاده کنند .امیدوارم گرفتار پیک های بعدی نشــویم ،اما نباید
مطمئن باشــیم که پیک دیگــری رخ نخواهد داد .لذا باید مراقب باشــیم و
داروهای ضدویروس کافی در اختیار داشته باشیم .بارها گفته ام که اگر بتوانیم
داروی ضدویــروس را در اولیــن فاز درگیری بیمار بــه او بدهیم ،فاز دوم که
فاز التهابی و درگیری ریوی اســت را در بیمــار کاهش خواهیم داد ،از این رو
خواهشــم این است که دپوی خود را برای درمان سرپایی برای درمانگاه های
ســرپایی و بســتری موقت ،حفظ کنید.وی تاکید کرد :برای ویروس هندی و
آفریقای جنوبی که ویروس چموش تری است ،حتما ذخایر خود را برای دارو
و تجهیزات پزشــکی آماده کنید .از دکتر شانه ساز می خواهم که این موضوع
را حتما پیگیری کنند.
پیگیری مانده بدهی سازمان های بیمه گر به شرکت های پخش
وی ضمن تاکید بر پیگیری مانده بدهی ســازمان های بیمه گر به سازمان
غذا و دارو برای تامین داروهای ضدویروس ،بیان کرد :در این مدت داروهای
ضدویروس به موقع برای بیماران تامین شد که اگر مصرف سرپایی به موقع
انجام نمی شد ،بیماران حداقل هفت تا  ۱۰روز در بیمارستان بستری شده
و هزینه های بیشــتری برای سازمان های بیمه گر می تراشیدند ،متاسفانه
پول درمان های سرپایی با تاخیر پرداخت می شود که فردا در جلسه شورای
عالی بیمه ایــن موضوع را مطرح می کنم تا این پول به پخش ها پرداخت
شــده و پخش ها نیز دارو را به شــما بدهند و ذخیره دارویی افزایش یابد.
نمکی افزود :از طرفی با شــرکت های سازنده در تماس باشید که وسط این
گرفتاری بدون دارو نمانیم .تاکنون بیماری را به گونه ای مدیریت کردیم که
هیچ بیماری پشت درب بیمارستان ها معطل نماند و هیچ بیماری به دلیل
سن ،مذهب و وضعیت مالی نامناسب و  ،...از درمان بازنماند و دیگر بیماران
برآنها ارجحیت نداشتند .ما به همه بیماران خدمت رسانی کردیم که نشان
افتخاری برای نظام ســامت جمهوری اسالمی ایران است.وی درخصوص
نظارت بر دارو گفت :سامانه هایی برای نظارت بر دارو راه اندازی شده است.
ســامانه تی تک امروز با تی تکی که ما تحویل گرفتیم تفاوت های زیادی
دارد و تــی تک فعلی ،گرچه به دالیلی به تاخیر افتاد ،اما با تغییرات خوبی
در امر نظارت همراه اســت.وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکه نظارت ها باید
افزایش پیدا کند ،گفت :سامانه های جدیدی که اعالم می کنیم ،با وسواس
دنبال شــود تا مبحث نظارت از دستمان خارج نشود.وی درخصوص نظارت
بر داروخانه ها نیز عنوان کرد :نظارت بر داروخانه ها ،کار شماست .برای اولین
بار در تاریخ جمهوری اســامی ایران تعرفه حق فنی را در قانون نشاندیم ،اما
این دلیل نمی شود که داروساز نظارت نکند .دستور ما این است که نظارت ها
را افزایش دهید و داروخانه ها بیشتر نظارت شوند .در برخی شهرها متاسفانه
دکتر داروســاز نقش نظارتی بر داروخانه اش ندارد.نمکی درخصوص واکسن
کووید  ۱۹خاطرنشان کرد :روز گذشته افتخار بزرگ ملی نصیب شد و واکسن
ملی کووید  ۱۹به مقام معظم رهبری تزریق شد و این موضوع یکی از افتخارات
جمهوری اســامی ایران محسوب می شود.وی ادامه داد :ما از روز نخست هم
واردات و هم تولید واکســن را پیگیری کردیم .از روز نخســت اعتقاد داشتم
در آینده کشــوری مدیریت کرونا را به خوبی انجام خواهد داد که بتواند تمام
ابعادش را در درون مرزها مدیریت کند .این ویروس هنوز ناشناخته های زیادی
دارد که باید همواره مراقبش باشــیم .عدم شــناخت پیچیدگی های ویروس،
دانشمندان دنیا را هم به اشتباه گرفتار کرده است.

ترکیه در افغانستان؛
چرا و با چه هدفی؟
نظــم جدید جهانی در حال شــکل گیــری ،آمریکا را بــه این نتیجه
رســانده که با کاهش هزینههای یکجانبهگرایی و رجوع دوباره به ابزار
چندجانبهگرایــی ،به رویارویی با آن بپردازد .در این میان ،ترکیه نقش
خود را در پازل آسیای مرکزی و قفقاز آمریکا به خوبی ایفا کرده است.
پیش روی گســترده ،سریع و خیرهکننده شــبه نظامیان طالبان برای
دومیــن هفته متوالی در مناطق مختلف افغانســتان ادامه دارد و روند
تحوالت نشــان میدهد دولت مرکزی عزم و توانی برای حفظ مناطق
تحت کنترل ندارد.از سوی دیگر پس از امضای قرارداد صلح بین طالبان
و آمریکا ،مردم افغانستان انتظار داشتند طالبان به قلمروی خود اکتفا کند
و دست به قلمروگشایی نزند .اما بهانهجویی طالبان نسبت به خلف وعده
آمریکا در قرارداد صلح و یورش به مناطق شمالی افغانستان ،از چند بعد
مهم باید مورد بررسی قرار گیرد.آمریکاییها که پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شــوروی ،هیچ دغدغهای جز توسعه سریع و غیرقابل کنترل
چین نداشت ،همه کار کرد تا مقابل پکن بایستد ،ولی رکوردزنیهای پی
در پی اقتصادی ،سیاســی و تکنولوژیکی چین ،نشان داد که واشنگتن
در این نبرد ،بازنده بوده اســت.در پــس اوجگیری قدرت چین ،آمریکا
شاهد افول هژمونی خود بود و شاخصهای رشد چین نشان میدهد که
آمریکا تقریباً تا کمتر از  10سال آینده ،کرسی ابرقدرتی را رها میکند
و در خوشبینانهترین حالت ،اگر این جایگاه را به پکن واگذار نکند ،باید
ســهم بزرگی از این جایگاه را به چین بدهد.آمریکاییها که یورش به
افغانســتان در ســال  2001و اقدامات امنیتی شان برای کنترل چین
افاقه نکرد ،در سند سیاســت خارجی خود در سال ،2010تمرکز را از
غربآسیا برداشته و به سمت جنوبشرق آسیا متمرکز شدند تا تمامقد
بتوانند جلوی چین بایســتند.عالوه بر چین ،پس از طرح ایده ابرپروژه
«راه جدید ابریشم» از ســوی چین ،آمریکاییها برای دور نگه داشتن
ایران از این مســیر و همچنین دور نگه داشتن ایران از کریدور شمال-
جنوب ،ایده راه ابریشم آمریکایی را مطرح کردند که آسیای مرکزی را از
طریق افغانستان و پاکستان به اقیانوس هند میرساند که این طرح هم
ابتر ماند و شکست خورد.اما حاال صحنه بازی باید تغییر کند .آمریکای
در حال افول باید کمتر هزینه ماندن ســربازان در کشــورهای دیگر را
بپردازد و این هزینهها باید به ترمیم و نوسازی و ارتقای زیرساختهای
50سال پیش آمریکا اختصاص یابد.اما سادهلوحانه خواهد بود که تصور
کنیم واشنگتن به راحتی افغانســتان را ترک خواهد کرد .آمریکاییها
برای توجیه خروج نیروهای نظامی خود با یک سناریوی موزیانه و یک
پروپاگاندای رســانهای ،تالش کردند مذاکرات صلحی با طالبان ترتیب
دهند و با انعقاد یک توافق ،این اطمینان را برای مردم افغانستان ایجاد
کنند که اگر آمریکا رفت نگران نباشید ،طالبان قول صلح داده!موضوع
آمریکا و افغانســتان صرفنظر از توافقی که در ســال گذشــته میان
واشنگتن و طالبان به امضا رسید ،چنان پیچیده و پروپیچ خم است که
آمریکا با وجود حضور 20ســاله نظامی در افغانستان و آزمودن راههای
مختلف برای خروج از این باتالق خود ســاخته ،هر روز بیشــتر از روز
قبــل در آن فرو میرود.دولت ترامپ که در ســال منتهی به انتخابات
ریاســت جمهوری 2020بدنبال ثبت نمرهای قابل قبول برای خود در
حوزه سیاســت خارجی بود و پس از ناکام ماندن در مقابل کشورهایی
همچون ایران و کره شمالی ،به فکر افغانستان افتاد و از همین رو تالش
کرد در حرکتی نمایشــی و امضای توافق با طالبان بحران افغانستان را
تمام شده معرفی کند.آمریکا پس از برگزاری  9دور مذاکره ،توافقنامهای
را امضا کرد که «آتشبس یا کاهش موقت خشونتها ،خروج نیروهای
نظامی خارجی از خاک افغانســتان ،آغــاز گفتوگوهای بیناالفغانی و
در آخر ،تضمین عدم تبدیل شــدن افغانستان به پناهگاهی امن برای
گروههای تروریستی» ،چهار محور اصلی آن را تشکیل میدهد.با وجود
این بندها که در ظاهر بسیار زیبا به نظر میرسند ،خروج نیروهای نظامی
از افغانستان محقق نشــده ،گفتوگوهای بین افغانی با مشکل مواجه
شــده و سطح خشونتها نیز در این کشور به طور چشمگیری افزایش
یافته است.از سوی دیگر ،دولت جو بایدن از تصمیم خود برای بازبینی
در توافق صلح با طالبان خبر داده که همین موضوع ،بهانه طالبان برای
قلمروگشایی بوده است .اما این موضوع بهانهای بیش نیست .بایدن در
حال تکمیل کار ناتمام ترامپ است .طالبان با بهانه قراردادن عهد شکنی
واشنگتن و پایبند نبودن آمریکا به قرارداد صلح با این گروه ،به مناطق
شمالی افغانســتان یورش برده و حتی تا مرز ترکمنستان را به اشغال
خود درآورده اســت.این اقدامات طالبان دقیقاً در راستای خواست و با
چراغ ســبز آمریکا رخ میدهد .پس از آنکه ایران اعالم کرد که تصمیم
دارد خط ریلی خواف-هرات را تکمیل کرده و خود را در مســیر اصلی
ریلی راه جدید ابریشم قرار دهد و همچنین برای اینکه دغدغه چین از
ناحیه جداییطلب استان سینکیانگ که غالباً اویغورها با گرایش افراطی
و اصالتاً ترک هم هســتند ،حفظ شود ،طالبان باید قلمروگشایی خود
را به سمت شــمال افغانستان ببرد تا جغرافیای رسیدن ایران به چین
از طریق خاک افغانستان توسط طالبان قیچی شود.رسیدن طالبان به
مرز با ترکمنستان ،برای روسیه و چین هم دغدغه بزرگ دیگری دارد.
روســیه که خود را به عنوان بزرگتر منطقه آسیای مرکزی میبیند ،با
یک بحران امنیتی جدید در آسیای مرکزی ،مشغولیت ذهنی جدیدی
خواهد داشــت که در ادامه به اهمیت این مشغولیت ذهنی برای چین
و روسیه و ایران بیشتر خواهم پرداخت.پس از آنکه رشد چین غیرقابل
کنترل شد و افول آمریکا شدت گرفت ،بسیاری از نظریهپردازان از تغییر
سیستم هژمونی دنیا از تک قطبی به سمت چند قدرتی گفتند.در این
سیســتم ،دیگر ابرقدرت نخواهیم داشــت و قدرتهای بزرگ ،صحنه
تعامالت بینالمللی را با یکدیگر تقســیم خواهنــد کرد .در مقابل این
دیدگاه ،برخی دیگر معتقدند نظم نوین جهانی در حال شکلگیری است
که اصطالحاً به آن نظم نوین شرقی هم میگویند.در این نظم ،چین به
عنوان پیشروی اقتصادی و روسیه به عنوان پیشروی نظامی است و این
قدرت بزرگ ،آمریکا را درگیر یک رقابت فرسایشی کرده تا جایگاه آمریکا
را در صحنه روابط بینالملل بگیرند.طبق این دیدگاه ،چین و روسیه با
استفاده از ابزار نهادگرایی منطقهای و به چالش کشیدن هژمونی دالر،
نقش آمریکا را در معادالت اقتصادی و سیاسی دنیا به حداقل رساندهاند.
ادامه در صفحه هفتم
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روحانی:

اقدام رهبر انقالب در تزریق واکسن ایرانی
تشویق فوقالعادهای برای دانشمندان
رئیسجمهور گفت :الحمدهلل امروز شاهد خیز جدیدی در کشور نیستیم و البته
نباید کامل از این مســئله مطمئن باشــیم و مراعاتها باید ادامه داشته باشد.
حجتاالســام حسن روحانی رئیسجمهور صبح دیروز در جلسه ملی مقابله با
کرونا گفت :در زمینه کرونا در مجموع میتوانیم بگوییم که روند کاهشی داریم و
این هفته نیز نسبت به هفته قبل ،روند کاهشی داشتیم و البته چند استان حالت
ویژهای دارند و استثناء هستند؛ عمدتاً استانهای جنوبی مانند بوشهر ،هرمزگان،
سیســتان و بلوچستان و کرمان شرایط متفاوتی دارند اما در بقیه استانها روند
نزولی بوده اســت.وی افزود :الحمدهلل امروز شاهد خیز جدیدی نیستیم و البته
نباید کامل از این مسئله مطمئن باشیم و مراعاتها باید ادامه داشته باشد امروز
در کشورهای جهان در اروپا ،روسیه ،شرق آسیا و اطراف خودمان در همسایگان
نیز تا حدی شاهد یک خیز و موج هستیم و کام ًال باید مراعات کنیم و نمیتوانیم
نسبت به آینده با قطعیت بگوییم که با خیز دیگری مواجه نخواهیم بود.روحانی
در بخــش دیگری از ســخنان خود درباره اقدام رهبر معظــم انقالب در تزریق
واکســن داخلی کرونا که روز گذشــته انجام گرفت ،اظهار داشت :البته ماههای
پیش خدمتشــان این بحث را داشتیم و ایشــان فرمودند که صبر میکنند تا
زمانی که همه افراد کشور در سنین ایشان تزریق کردند ،رهبری معظم انقالب
حتی نگفتند «من یکروز زودتر واکســن میزنم» و ایشان میتوانست واکسن
غیرداخلی استفاده کند اما گفتند که «صبر میکنم تا واکسن داخلی بیاید».
وی بــا بیان اینکه «این اقدام رهبری معظم انقالب تشــویق فوقالعاده مؤثری
برای دانشــمندان ما بود» ،به ذکر خاطرهای از دفــاع مقدس پرداخت و گفت:
یک دانشــمند ارزشمند در زمان جنگ یک کار مهمی برای ما انجام داده بود و
با جمعی از همکاران خود ســهماه بهصورت شبانهروز در یک سوله ماندند تا به
نتیجه مورد نظر برســند وقتی کارشان تمام شد؛ بحث و بررسی شد تا چه نوع
تشــویقی از این دانشــمند انجام بدهیم و وزیر دفاع وقت او را خدمت حضرت
امام(ره) برد و امام نیز پیشــانی او را بوســیدند بعد از آن ما هرچه میخواستیم
این دانشــمند را تشویق کنیم ،قبول نکرد و گفت که «بوســهی امام(ره) را با
هیچچیــزی عوض نمیکنم و این بزرگترین تشــویق در زندگی من اســت و
چیزی نمیخواهم».رئیسجمهور عنوان کرد :گاهی اوقات تشــویقهای معنوی
با مسائل مادی قابل مقایسه نیست؛ دانشمندان اینهمه تالش کردند و اگر اآلن
میلیاردها پول به آنها بدهیم مانند این اقدام و تشــویق رهبری انقالب نخواهد
شــد و ایشان گفتند که «من از این واکسن استفاده میکنم» و این بزرگترین
تشــویق دانشمندان ایرانی است ،البته این تشویق شامل همه عزیزانی است که
برای تمام واکســنهای ایرانی تالش کردند ،از جمله برکت تا بقیه واکسنهای
داخلی.روحانی گفت :ما مجددا ً از ایشان تشکر میکنیم و رهبری معظم انقالب
همیشه برای علم ،دانش ،تحقیقات و فناوری مش ّوق بسیار باالیی بودند و فضایی
که در کشــور اســت ،فضای علم ،دانش و اختراع است و ایشان کار ارزشمندی
انجام دادند.وی بیان کرد :بســیار امیدواریم تا پایان این دولت که حدود  40روز
باقی مانده اســت بتوانیم واکسیناسیون را برای افرادی که سن باال و همچنین
شرایط پرریسک دارند ،انجام بدهیم و زمانی که دولت را تحویل میدهیم چندین
واکسن داخلی ما کام ًال آماده باشد ،مردم با تزریق واکسن آرامش روحی و روانی
پیدا میکنند و امیدوارم بتوانیم به رسالت و وظیفه خودمان تا روز و ساعت آخر
عمل کنیم و دولت بعدی نیز کار را ادامه خواهد داد.رئیسجمهور گفت :کشور
ما بعد از  16ماه گرفتاری و ابتالی شــدید که از پایان بهمن ســال  98تا امروز
بــا آن مواجه بوده ،در مدیریت کرونا و این ویروس که عمدتاً بار بر دوش وزارت
بهداشت ،درمان و مدافعین سالمت در سراسر کشور بود و نیروهای مسلح ،هالل
احمــر و دیگران تالش کردند آثار و تبعات کرونا را در جامعه کاهش بدهند .در
کرونا ،در اقتصاد ،کسب و کار ،اشتغال ،فرهنگ ،آموزش ،گردشگری آثار بسیار
شدیدی گذاشت؛ بهطور طبیعی کشور ما هم با این آثار مواجه بوده است .در سه
ماهه اول امسال ،نسبت به سه ماهه اول سال گذشته از نظر صادرات غیرنفتی،
 69درصد افزایش داشته و بخش بزرگ این  69درصد افزایش ،مربوط به بحث
کرونا میشــود.روحانی بیان کرد :در سال  99بهدلیل کرونا تقریبا صادرات ما با
مشکالت بسیار زیادی مواجه شده بود االن این مشکالت کمتر شده است؛ البته
نهاینکه به صفر رسیده اما بسیار کمتر شده است .در سه ماهه اول توانستیم 10
میلیارد و  700میلیون دالر صادرات غیرنفتی داشــته باشــیم و این رقم بسیار
خوبی اســت و نشــان میدهد که اجازه ندادیم دوگانگی در کشور شکل بگیرد
دوگانه ســامت و اقتصاد حرفی اســت که ما از روز اول هم با آن مخالف بودیم
و میگفتیم دوگانگی دقیق و درســتی نیست و ســامت برای ما مهمتر است
ولی در عین حال در کنار مراعــات پروتکلها میتوان فعالیتهای اقتصادی را
هم انجام داد.وی اظهار داشــت :در مقاطعی ناچار شــدیم کسب و کار را برای
یکی دو هفته و حتی گاهی بیشتر تعطیل کنیم ولی در عین حال به طور کلی
فعالیتهای اصلی اقتصادی ما ادامه داشت .فروردین سال  99عدهای میگفتند
همه کسب و کارها را برای یکی دو ماه به طور کامل قرنطینه و تعطیل کنیم و
هیچکس هم فکر نمیکرد که اگر تعطیل کامل کنیم ،غذای مردم چه میشود.
در زمــان تعطیالت کامل باید همه مســائل را در نظر گرفت؛ در زمان تعطیلی
کامل برق ،آب ،سوخت ،انرژی میبایست درنظر گرفته شد.رئیسجمهور آنزمان
صحبتهایی بدون محاسبه گفته میشد و تلفیق این مسائل سخت بود؛ وقتی
گفته میشــود فعالیت اقتصادی و آموزش انجام شود و پروتکلهای بهداشتی
نیز هم رعایت شــود ،ناچار شــدیم آموزش در فضای مجازی انجام شود ،گاهی
اوقات مجبور شــدیم که امتحانات را به حضوری برگزار کنیم .کنکور را هم ما
قبول کردیم ولی عدهای مخالفت کردند و حتی با لحنی تند با ما برخورد کردند
که چرا کنکور و امتحانات را باز گذاشتید ولی گفتیم نباید سرنوشت میلیونها
جوان را برای یک یا دو ســال کامال به هم بزنیم.روحانی افزود :چون این امکان
وجود دارد که هم پروتکلها را رعایت کرد و هم امتحانات را برگزار کرد و وزارت
بهداشت و درمان از نحوه برگزاری امتحانات سراسری بسیار راضی بود در زمان
برگزاری آزمون سراســری برای افراد مبتال به کرونا اتاق ویژهای در نظر گرفته
شــد و کار بزرگی در این زمینه انجــام گرفت تا بتوانیم آثار و تبعات اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی کرونا را به حداقل برسانیم؛ البته نمیشود آن را به
صفر رساند.وی تصریح کرد :دوران کرونا نشان داد که بخشی از آموزش را حتی
در شرایط عادی میتوان در فضای مجازی برگزار کرد؛ بخش عمدهای از آموزش
در برخی از رشتهها نیز باید حضوری باشد و چارهای هم در این باره نیست .ولی
ما در آینده هم میتوانیم از این فضای مجازی استفاده کنیم.رئیسجمهور گفت:
البته ما بسته جامع حمایتی هم برای مردم در نظر گرفتیم؛ این بسته حمایتی
در حد توان کشور بود که در مدت زمان چهار-پنجماه بهصورت ویژه برای مردم
پرداخت کردیم ،در این بســته حمایتی هــم وام به مردم دادیم و هم در بخش
مسکن تا حدودی به مردمی که مستاجر بودند ،کمک کردیم و در بخش مالیات
و همچنین بدهیهای مردم در بخشهای آب ،برق و امثال آن در مقاطعی مهلت
در نظر گرفتیم.روحانی به مسئله واکسن کرونا اشاره کرده و گفت :از روز اول که
ویروس وارد کشور شد ،یکی از راههای مقابله با آن واکسن بود .معموال واکسن
زمانی از حداقل  2ســال تا حداکثر  20ســال دارد؛ بههر حال واکسن تا زمان
اطمینان از قابل استفاده بودن فراز و نشیبهای فراوانی دارد.
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رئیسی در برنامه «بدون تعارف» :

گمانه زنیهای رسانهای در باره اعضای کابینه دقیق نیست

رئیسجمهور منتخب مــردم ایران گفت :هر کس در هر جایی
که هســت ،باید این روابط ناســالم را ســد کند ،به هیچوجه
اجازه نمیدهیم این روابط ادامه پیدا کند.ســیدابراهیم رئیسی
رئیسجمهــور منتخب مردم ایران در برنامــه «بدون تعارف»
بخش خبری  ۲۰:۳۰با اشــاره به گمانهزنیها درباره تشــکیل
کابینه ،گفت :گمانه زنیهایی که در رســانهها میشود ،دقیق
نیســت و من خواهش میکنم که دوستان به خودشان زحمت
ندهند ،اگر پیشنهادی دارند ،حتماً ما را مطلع کنند.
وی افزود :ما ســامانهای ایجاد و شــاخصههای را در آنجا اعالم
میکنیــم تا همه نخبگان ،صاحبنظــران ،دغدغهمندان مردم،
انقالب ،پیشنهادات و نظراتشان را ارائه دهند ،ما به نظرات مردم
احترام میگذاریم.رئیسجمهور منتخب مردم ایران تصریح کرد:
گروهها و تشکلهای سیاسی هر کس که پیشنهادی دارد ،بدهد
اما اینکه گمانهزنی کنند که آقای زید ،عمر یا چه کســی ،هم
اینکه او اســمش مطرح شود و چیزی اتفاق نیافتد ،بعدا ً موجب
مشکل شود ،به نظرم به جای این گمانهزنیها ،پیشنهاد درستی
بدهند.رئیسی همچنین در پاســخ به سوال مجری که آیا قرار
اســت همه مدیران از رده باال تا پایین در کشــور تغییر کنند؟
اظهار داشــت :ما بنا را بر این گذاشــتیم که با همه عزیزان که
در جایجای دولت مشــغول به کار هستند ،به شرط توجه به
دغدغههــای این دولت ،همکاری کنیم.وی اضافه کرد :شــرط
همکاری با دولت ،قبول داشــتن بنده نیست ،کسی که کرامت
مــردم را حفظ و به دغدغههــای مردم توجــه و از کار مردم
گرهگشایی کند ،میتواند همکار این دولت باشد.رئیسجمهور
منتخب مردم ایران با تأکید بر اینکه به شایستهساالری معتقدم،
گفت :شایســتگی امر مهمی است و شایستهساالری نیز محور
کار مــا خواهد بود ،اینکه احیاناً شــخص در چه گروه ،جناح و
ســلیقه و چه گروه سیاسی اســت ،مورد توجه ما نخواهد بود.
رئیسی بهکارگیری افراد در کابینه دولتش را دارای چند شاخصه
مهم برشمرد و افزود :شاخصههای کارآمدی است ،فسادستیزی،
روحیه انقالبی ،مردمی بودن و امثال اینها جزو شــاخصهایی
اســت که نشان میدهد که میشــود با یک مسئول و مدیری
کار کرد ،کسانی که این شرایط را داشته باشند ،حتماً همکار ما
خواهند بود.وی در پاسخ به سوال مجری درباره اینکه چقدر در
دولت آینده از بســتگان و نزدیکان خود استفاده میکنید و آیا
اص ً
ال این کار را قبول داردی؟ ،اظهار داشت :بستگان و نزدیکان
من که االن هم در دستگاه قضائی هستم ،به هیچ عنوان در کار
من دخالت نمیکنند.رئیسجمهور منتخب مردم ایران ادامه داد:
تأکید بنده این بوده ،ارتباطم از طریق اقوام و خویشــان نیست،
ارتباط با من از طریق سامانههایی است که آدرسش در اختیار
مردم قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند با من حرفهایشــان را
بزنند ،یک جاهایی نیز نشستهایی با مردم خواهیم داشت ،در
ایام انتخابات نیز نشستهایی با مردم داشتم که این نشستها
کمتر کســی که کاندیداست ،داشته است ،مث ً
ال من به دانشگاه
تهران رفتم و نشست دانشجویی داشتم ،این نشستها را حتماً
بعــد از اینکه دولت کارش را آغاز کند ،ادامه بدهیم.رئیســی با
تأکید بر اینکه باید در جریــان دیدگاههای مردم قرار بگیریم،

گفــت :این کار را هم ما بنا داریم هم در دولت برای کار با بدنه
دولت و هم ارتباط با مردم ،ادامه بدهیم.رئیسی در پاسخ به این
ســوال مجری که آیا شما اهل کار سفارشی هستید ،گفت :اگر
توصیه به حق است ،کسی نامهای مینویسد ،یا کسی میگوید،
توصیه به حق میکند و توصیه به حق این است که اینجا دارد
حقی ضایع میشود ،یا یک حقی داده نمیشود ،اینجا توصیه به
حق اســت.وی تصریح کرد :تواصی به حق اشکال ندارد ،اما اگر
کسی بخواهد حقی را باطل کند ،باطل را حق کند ،ظلمی شود،
پارتی بازی و یا روابط ناسالمی را برقرار کند و یا بخواهد دنبال
رانت و رانتخواری و ارتباطات ناسالم باشد ،حتماً باید جلوی آن
گرفته شود.رئیســی افزود :بنده نه خودم ،بلکه باید همه دولت
جلوی هر رابطه ناســالمی حساس شود ،کسانی که وضعیت را
به صورتی که االن هست کشاندهاند که مردم ناراضیاند ،روابط
ناســالم است ،باید جلوی روابط ناســالم گرفته شود.وی اضافه
کرد :هر کس در هر جایی که هســت ،باید این روابط ناســالم
را ســد کند ،به هیچوجه اجازه نمیدهیم این روابط ادامه پیدا
کند.رئیسجمهور منتخب مردم ایران همچنین حل مشکالت
اقتصادی و معیشتی مردم را زمانبر دانست و گفت :به لطف خدا
مــردم عزیز ما از موضوعات آگاهی دارند ،چیزی که باید بدانند
این است که من و همکارانم تالش شبانهروزیمان را برای اینکه
زمینه رفع مشکل بیکاری را فراهم کنیم ،به کار خواهیم بست
تا اشــتغال نیز ایجاد شود ،این مسئله هم زمانبر است.رئیسی
اضافه کرد :امیدواریم انشــاءاهلل مثــل زمان برخی از موارد که
مردم را ناامید میکند ،نباشد ،بلکه بسیار زودتر از آنچه که فکر
میکنیم ،به نتیجه برسیم .این تصور هم بیجا نیست ،زیرا وقتی
انســان انگیزه ،برنامه و نیروی جوان کارآمد داشته باشد ،انجام

این کارها کار سختی نیست.وی همچنین درباره مالقاتهایش
با چهرههای مختلف طی روزهای اخیر اظهار داشــت :مسئوالن
مختلف درخواســت مالقــات دادهاند ،اما بنده ســعی میکنم
مالقاتهایم صرف مالقات تبریک نباشد ،چون چیزی از اینگونه
مالقاتها عاید مردم نمیشود ،نشست ما با هر کسی باید ثمرهای
برای دولت آینده و مردم داشته باشد.رئیسجمهور منتخب مردم
ایــران با بیان اینکه بنده مالقاتهایم را به یک نشســت کاری
تبدیل کردهام ،گفت :یعنی اگر نشستهایی با آقایان مسئولین
دارم ،بحثها در زمینه این اســت که چگونــه میتوانیم با هم
همکاری کنیم؛ تقریباً بدون اســتثنا هر مالقاتی تاکنون ،برگزار
شده ،کاری بوده و زمینههای همکاری بادستگاه مربوطه را فراهم
کرده اســت و از این به بعد همین طور خواهد بود.رئیســی به
دیدارهایش با برخی وزاری دولت فعلی نیز اشاره و تأکید کرد :در
دیدارهایی که با آقایان وزرا داشتم گزارشی از عملکردها و اینکه
در مجموعهشان چه کارهایی انجام شده و باید انجام شود ،مطرح
شده است.وی تصریح کرد :مث ً
ال در این جلسات درباره این بحث
شده که چه کارهایی قصد داشــتند انجام دهند و چه نقایصی
در کارهایی که میخواســتند انجام دهند ،وجود داشــته است،
سعی شده دیدارها غالباً تشریفاتی و صِ رف تبریک نباشد ،آقایان
محبت دارند ،اما مردم از ما توقع دارند که نشستها ،کاری باشد.
رئیسجمهور منتخب مردم ایران در پاسخ به این سوال مجری
که شما در قوه قضائیه به خطوط قرمز قائل نبودید ،آیا روش شما
در دولت آینده هم ،اینگونه خواهد بود ،گفت :قطعاً در دولت هم
همین طور اســت ،در همه سطوح این موضوع را به همکارانم به
صورت روشن و شــفاف خواهم گفت ،شرط همکاری فقط کار
است.رئیسی در پاسخ به این سوال مجری که آیا در این سالها

واکنش ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران به گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل
ســتاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران به گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش نشان داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر جمهوری
اسالمی ایران ،ستاد حقوق بشر ایران با انتشار پیامی در توییتر در واکنش به گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران ،نوشت:
« .۱دبیر کل سازمان ملل در گزارش وضعیت حقوق بشر ایران عالوه بر استناد به منابع جعلی و دیس اینفو ،همان دادههای غلط را هم تحریف کرده است (بند .)۴۰تالش برای تبدیل خدمات
مثبت به نقاط منفی و اغراق درآمار شکی در سیاسی کاری و بیاعتباری آن باقی نمیگذارد.
 .۲تبدیل آمار خدمات گرمخانهها به صورت نفر-شب به تعداد افراد بی خانمان و چند صد برابر کردن آن (بند )۶۱و جا زدن آمار ده سال بجای یکسال (بند )۲۲چند نمونه آن است.
 .۳تقلیل تحریمهای جامع به تحریمهای بخشــی (بند ،)۳عدم اشــاره به «غیرقانونی»« ،مرگبار» و «آسیب زننده» بودن تحریمها که در گزارش گزارشگران سازمان ملل آمده است ،عدم
شناسایی مسئولیت عامالن تحریم و اکتفا به درخواست رعایت استثنائات بشردوستانه در عوض درخواست لغو کامل آن ،همراهی دبیرکل با ناقضان حقوق ملت ایران را نشان میدهد.
 .۴متأسفانه در این گزارش هیچ اشارهای به حادثه بسیار مهم ترور دانشمند هستهای ایران شهید فخریزاده -که در حال ساخت واکسن کرونا بود -نشده است .گزارشی که تنها بر نقاط
منفی تاکید نموده ،دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران و موانع أن را نادیده گرفته است.

اوقات فراغت شما داشتید؟ ،اظهار داشت :یادم نیست که در ایام
اخیر مرخصی ،اوقات فراغت و اینها داشته باشم ،ایام قبل از آن
هم همین طور است.رئیسجمهور منتخب مردم ایران با اشاره به
حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در حرم مطهر رضوی در
زمان تولیت خودش بر این آســتان ،گفت :خدا ایشان را رحمت
کند ،هر وقت که به مشهد مشرف میشد ،خدمتشان میرسیدم
و از نزدیک با ایشــان درباره مسائل مختلفی صحبت میکردیم.
وی تصریح کرد :یک بار ایشــان مشرف شدند خدمت حضرت
رضا (ع) ،مراســم غبارروبی بود و من دوســت داشتم که ایشان
در مراســم غبارروبی باشد ،حاج قاسم هم بیرون از ضریح مطهر
در کنار همه مردم ایســتاده بودند ،یعنی مردم که منظور همان
خدام حضرت که حالی پیدا کرده بودند ،ایســتاده بودند ،ایشان
هم همین طور ،من از شبکههای ضریح مطهر نگاه کردم ،دیدم
که حاج قاسم خیلی گریه میکند و حالی دارد ،به دوستان گفتم
که بگویید حاج قاسم به داخل ضریح مطهر بیایند.رئیسجمهور
منتخــب مردم ایران ادامه داد :این کاری که من کردم خیلی در
مشهد مرسوم نبود ،یعنی خیلی که نه ،اص ً
ال مرسوم نبود ،چون
طبیعتاً حاج قاســم مهمان و قرار بود در مراســم شرکت کند و
قــرار بر حضور در کنار ضریح مطهر نبود ،اما گفتم وی به داخل
ضریح مطهر بیاد.رئیسی تصریح کرد :حسم هم این بود که ایشان
نقشــی که در دفاع از حرم اهل بیت داشــته است ،در سوریه و
در جای جای این منطقه ،نقشــش ،نقش بسیار برجسته بوده،
خادم حضرت است و خادم برجسته حضرت است ،چرا نتواند به
داخل ضریح بیاید ،داخل ضریح آمد و حال و صفایی داشت ،که
تصاویرش نیز موجود است ،من تصورم این است که همان جا به
یاد یاران شــهیدش افتاده بود و هم اینکه خیلی از حضرت امام
رضا (ع) شهادت میخواست،وی در پاسخ به این سوال که شما
روند تحولی را در قوه قضائیه شــما روند تحولی را آغاز کردید،
آیا این روند تحولی ادامه پیدا میکند؟ ،گفت :ســند تحولی که
ایجاد شده ،حتماً سندی نیســت که متکی به من باشد ،حتماً
ریلگذاری که شــده این ریلگذاری حتماً توسط عزیزان بعد از
بنده ادامه پیدا خواهــد کرد،رئیسجمهور منتخب مردم ایران
تصریح کرد :این سند ،سندی نیســت که بخواهد بندی به آن
اضافه نشود ،چرا ،هر سندی باید در حال ارتقا باشد ،ریلی که ما
قرار دادیم در ارتباط با سند تحول ،به نظرم میرسد که عزیزان
بعد از ما نیز ادامه خواهند داد.رئیسی تأکید کرد :مردم عزیزمان
بدانند که ما به لطف خداوند متعال اراده کردیم مشکالتی که با
آن درگیرند ،حل کنیم ،اما حتماً باید به دولت کمک کنید ،بنای
دولت این است که بهترین ســخنها و بهترین آن چه که باید
برای مردم اتفاق بیافتد ،جزو برنامههای ما قرار گیرد ،انشااهلل در
جهت تحقق شــکل گرفتن ایرانی قوی همه دست به دست هم
بدهیم.رئیسجمهــور منتخب مردم ایران در پایان در توصیهای
به خبرنگاران و اصحاب رسانه ،خاطرنشان کرد :اگر دولت نقد را
نپذیرد ،به خودش جفا کرده و نهایتاً جفای به مردم اســت ،باید
حتماً نقد و نقدپذیری باشد ،اما طبیعتاً نقد باید منصفانه و همراه
با انصاف و اطالع باشد ،اما نقد و نقدپذیری جزو برنامههای عدالت
مردمی خواهد بود.

موافقت رهبر انقالب با عفو یا
تخفیف مجازات تعدادی
از محکومان
بهمناســبت ســالروز میــاد بــا ســعادت حضــرت امــام
علیبنموســیالرضا علیهالســام و هفته قــوه قضائیه ،رهبر
انقالب اســامی بــا عفو یــا تخفیف و تبدیل مجــازات پنج
هــزار و یکصــد و پنجاه و شــش تــن ( )۵۱۵۶از محکومان
محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای مســلح و
تعزیرات حکومتی موافقت کردند.بهمناســبت سالروز میالد با
سعادت حضرت امام علیبنموســیالرضا علیهالسالم و هفته
قوه قضائیه ،رهبر انقالب اســامی با عفو یا تخفیف و تبدیل
مجازات پنــج هزار و یکصد و پنجاه و شــش تن ( )۵۱۵۶از
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای
مســلح و تعزیرات حکومتــی موافقت کردند.حجتاالســام
والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن
ســالروز میالد حضرت امام رضا علیهالسالم و هفته قوهقضائیه
در نامهای به رهبر انقالب اســامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و
تبدیل مجازات این محکومــان را که پروندههای عفو آنان در
کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم
تشخیص داده شــدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای
بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساســی مورد قبول حضرت آیتاهلل
خامنهای قرار گرفت.

وزیر و معاونین وزارت اطالعات با
سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند
حجتاالســام ســیدمحمود علوی وزیر اطالعات و جمعی از
معاونین این وزارتخانه با ســید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
منتخب دیدار کرد .حجتاالســام ســیدمحمود علوی پیش
از ظهر دیروز شــنبه (پنجــم تیر ماه  )۱۴۰۰بــا حضور در
دفتر حجتاالســام سید ابراهیم رئیســی با وی دیدار کرد.
وزیر اطالعات در این دیدار با تبریک پیروزی حجتاالســام
رئیســی در انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست جمهوری و
آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده ،گزارشــی از اقدامات
و عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.ســید ابراهیم رئیسی نیز در
این دیدار با تشــکر از ابراز محبــت وزیر اطالعات و مجموعه
معاونین وزارت اطالعات ،این وزارتخانه را نه متعلق به دولتها
که متعلق به نظام و انقالب اســامی دانســت و بر نقش مهم
این مجموعه برای شناسایی و ریشه کنی بسترهای فسادزا در
کشور تاکید کرد.
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از رشد اقتصادی تا بیکاری  ،تورم و ریزش بورس در زمستان ۹۹
گزارش های رسمی حاکی از مثبت شدن رشد اقتصادی در فصل پایانی سال گذشته
اســت .مرکز آمار ایران طی گزارشی وضعیت اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته
را اعالم کرد.

افزایش نرخ بیکاری
همچنین نرخ بیکاری جمعیت  ١٥ساله و بیشتر  ٩,٧درصد بوده است که نسبت به
فصل پاییز  ٠.٣ ،١٣٩٩واحد افزایش داشته است.

ریزش بورس
در پایان فصل زمستان  ١٣٩٩شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با  ٩,١درصد
کاهش نسبت به فصل گذشته به  ١٣٠٧٧٠٧واحد رسیده است.

رشد مثبت شد
بر اســاس این گزارش ،محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  ١٣٩٠در فصل
زمستان  ١٣٩٩رقم  ١٥٧٥٣٤٣میلیارد ریال بوده است.در این فصل رشد اقتصادی و
رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب  ٦,٨و ٣.٣درصد بوده است.

افزایش صدور پروانه های ساختمانی
در فصل زمستان  ١٣٩٩تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداریهای
کشور برابر  ٥٢٣٧١فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ١٢,٩درصد
افزایش داشته است.از این تعداد پروانه  ٩٢.٢درصد مربوط به احداث ساختمان و ٧.٨
درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.

صادرات  ۹میلیارد دالری در زمستان
اما ارزش صادرات گمرکی  ٩٨٠٦میلیون دالر بوده است که نسبت به فصل مشابه سال
قبل  ٢,٧درصد افزایش داشته است.همچنین در این فصل ارزش واردات گمرکی ١١٩٢٨
میلیون دالر بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠.٢درصد افزایش داشته است.

تورم  ۳۶.۴درصدی
اما شــاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشــور در فصل زمســتان ١٣٩٩
(برمبنای ســال  )١٣٩٥رقم  ٢٩٢,٢بوده اســت که درصد تغییرات  ۱۲ماه منتهی
به اسفند ماه  ١٣٩٩نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم)  ٣٦.٤درصد بوده است.

اوضاع نقدینگی چطور است؟
جمع کل نقدینگی کشور به  ٣٤٧٦١,٧هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به
پایان سال  ٤٠.٦ ،١٣٩٨درصد رشد داشته است.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد

وضعیت قیمت ارز
بر اســاس این گزارش ،متوسط نرخ برابری دالر و یورو با ریال در بازار آزاد به ترتیب
برابر  ٢٤٥٣٦٤و  ٢٩٦٥٠٤ریال بوده اســت که نســبت به فصل قبل به ترتیب ٩,٧
و ٧.٨درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

برخورد قضایی در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیما

اثاثکشی  ۶۴درصد کاهش یافت

با وجود هشدارهای متعدد صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی مبنی بر ضرورت بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به
نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته ،ایرالینها همچنان بلیت پروازهای داخلی خود را با قیمتهای دلخواه میفروشند و
رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت :آنها باید منتظر برخوردهای جدیتر از سوی دستگاههای نظارتی و قضایی
باشند.در روزهای گذشته نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد که بعضا تا
بیش از  ۴۰درصد بیشتر از نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته است و با وجود هشدارهای داده شده از سوی مسئوالن
وزارت راهوشهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری ،تغییری در این افزایش نرخ غیر قانونی بلیت پروازهای داخلی رخ
نداده است.تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری -در پاسخ به این سوال که چرا برخی از ایرالینها
هیچ توجهی به نرخهای مصوب و هشدارهای داده شده ندارند و همچنان به این رفتار غیرقانونیشان ادامه میدهند
اظهار کرد :با توجه به اینکه برخی از شــرکتهای هواپیمایی با وجود هشــدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت
هواپیما را به نرخ مصوب برنگرداندهاند ،باید منتظر برخورد از طریق دستگاههای نظارتی و قضایی باشند.وی افزود :اگر
ایرالینهای داشخلی قیمتها را به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته برنگردانند هفته آینده در جلسهای که با مدیران
عامل آنها خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آنها را لغو خواهیم کرد.رییس سازمان هواپیمایی کشوری
ادامه داد :بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب دســتور شــخص وزیر راه و شهرسازی است و شرکتهای
هواپیمایی برای افزایش قیمت باید مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی را داشته باشند.
دهقان زنگنه تصریح کرد :اگر ایرالینها از قانون تبعیت نکنند و بلیت پروازهای داخلیشــان را بر اســاس نرخنامه
مصوب موجود نفروشند ،مسلما باید منتظر برخورد جدیتری باشند و به زودی ایرالینهای دولتی را به دستگاههای
نظارتیشان و ایرالینهای خصوصی را به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.در آبان ماه سال گذشته شورای عالی
هواپیمایی کشــوری تصویب کرد که شرکتهای هواپیمایی اجازه دارند نهایتا تا  ۱۰درصد به نرخ پروازهای داخلی
نســبت به نرخنامه به روز شــده در خرداد ماه امسال اضافه کنند .و از ســوی دیگری محدودیت حداقل نرخ برای
پروازهای داخلی برداشته شد و در واقع خبری از دامنه قیمت نیست .این یعنی شرکتهای هواپیمایی تنها باید سقف
قیمت بلیتهای خود را برای هر مســیر پروازی رعایت کنند و تا امروز هیچ مصوب ه و مجوزی برای افزایش قیمت
بلیت هواپیما صادر نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :به دنبال مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر الزام تمدید قراردادهای اجاره ،یک شرکت حمل و نقل با
کاهش  ۶۴درصدی جابهجایی بار مواجه شد.محمود محمودزاده اظهار کرد :طی دو سال گذشته ورود دولت و ستاد ملی کرونا برای
تعیین سقف اجاره بها به دلیل ضرورتی بود که با توجه به کاهش درآمد خانوارها ناشی از اپیدمی ویروس کرونا احساس میشد.وی
افزود :طبق مصوبه ،کسانی که در یک خانه مستاجر هستند اجارهنامه آنها برای یک سال دیگر به طور اتوماتیک تمدید شود با سقف
افزایش سالیانه اجارهبها به میزان حداکثر  ۲۵درصد در تهران ۲۰ ،درصد در دیگر کالنشهرها و  ۱۵درصد در سایر شهرهای کشور .اما
اگر مالک و مستاجر با نرخهای پایینتر یا باالتر توافق کردند ما مشکلی نداریم.معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :آمار یکی
از شرکتهای حمل و نقل درون شهری که جابهجایی اثاثیه انجام میدهد نشان داد که سال گذشته  ۶۴درصد کاهش جابهجایی بار
داشتند .بحث ما این نیست که شرایط کنونی ایدهآل است بلکه اگر این مصوبات نبود شاید وضعیت بازار اجاره خیلی سختتر میشد.
محمودزاده با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی کرونا قراردادهای تمدید را شامل میشود گفت :شورای حل اختالف و دستگاه قضایی برای
مواردی که مغایر با مصوبه ستاد ملی کرونا باشد رای به تخلیه صادر نمیکند .مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج اوالد ذکور مالک،
تخریب و احداث ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی ،یا عدم پرداخت اجاره تا یک ماه پس از تمدید .بجز سه مورد مذکور ،صاحبخانه
حق اخراج مستاجر را ندارد.وی درباره اینکه دیده میشود بعضی مالکان به این بهانه که خودشان قصد سکونت دارند مستاجر را جواب
میکنند گفت :اگر مالک خانه دیگری داشته باشد نمیتواند حکم تخلیه بگیرد .اطالعات امالک خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع
قضایی بر اساس آن تحقیق میکند و دسترسی دارد .اما به نظرم این موارد فرع موضوعات است .هدف اصلی سیاستگذار این است
که در این شرایط به یکدیگر کمک کنیم .اگر سال گذشته موفقیتی درخصوص مصوبه حاصل شده جای تشکر از مالکان دارد که با
شــرایط سخت مستاجران همراهی کردند.معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم حدود  ۵۰درصد آیا
نرخگذاری  ۲۵درصد برای اجاره منجر به امتناع مالکان از اجاره دادن واحد مسکونی نمیشود گفت :اگر در شرایط عادی قرار داشتیم
اصال لزومی به دخالت حاکمیت نبود .ولی شرایط کرونا تقریبا تمامی گروههای شغلی را تحت تاثیر قرار داد .به طور مثال تاالرها بیش
از یک ســال است که تعطیل هستند .باشگاههای ورزشی ،استخرها و بسیاری دیگر از مشاغل کمابیش تعطیل بودهاند .پس اینطور
نیست که فقط یک قشر متضرر شده باشند .این مساله در واقع یک زنجیره به هم پیوسته است که باید شرایط عام جامعه را ببینیم.
محمودزاده تاکید کرد :ما حدود  ۸.۵میلیون خانوار مستاجر در کشور داریم و اکثرا به این دلیل است که درآمد کافی برای خرید مسکن
ندارند .در شرایط کرونا این درآمد کمتر هم شده است.

گزارش وزارت اقتصاد از عرضه اوراق دولتی در بایگانی ماند

آینده نامشخص درآمد دولت از فروش
اوراق و سهام
با وجود عدم اعالم وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی از فروش ۲۰۰میلیارد تومان اوراق نقدی
در آخرین هفته خرداد ماه به یک مؤسسه اعتباری و همچنین عدم وجود مشتری اوراق
دولتی میان نهادهای فعال در بورس خبر داده اســت ،.دفتر مدیریت بدهیهای وزارت
اقتصاد بهخالف چهار هفته گذشته گزارشی از فروش اوراق نقدی یا انتشار اسناد منتشر
نکرده است ،این درحالی است که این وزارتخانه بر اساس قانون بودجه مکلف به عرضه
 132هزار میلیارد تومان انواع اوراق اســت و در یکی دو سال گذشته بهصورت متناوب
گزارش عملکرد این بازار به اطالع کارشناســان میرسید،این در حالی است که در سایه
ســکوت وزارت اقتصاد بانک مرکزی اعالم کرده اســت ،پیرو اطالعیه روز سهشنبه 25
خردادماه  1400در خصوص برگزاری حراج اوراق مالی اسالمی دولتی به اطالع میرساند،
طی برگزاری پنجمین مرحله از این حراج در سال جاری ،وزارت امور اقتصادی و دارایی
با پیشنهاد یک مؤسسه اعتباری (بهعنوان تنها شرکتکننده در حراج مذکور) بهارزش 2
هزار میلیارد ریال و با نرخ  21.29درصد موافقت کرد ،.همچنین در تاریخ  1تیرماه سال
 ،1400اوراق مالی اســامی دولتی در بازار بورس به فروش نرسید ،بنابراین در پنجمین
حراج اوراق مالی اســامی دولتی برگزارشده در سال جاری ،در مجموع  2هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی دولتی توسط سرمایهگذاران حقوقی خریداری شد.بر این اساس
با وجود ســکوت و عدم اطالعرسانی وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی از فروش  200میلیارد
تومان اوراق نقدی در آخرین هفته خرداد ماه به یک مؤسســه اعتباری و همچنین عدم
وجود مشتری اوراق دولتی میان نهادهای فعال در بورس از جمله صندوقها و هلدینگها
خبر داده اســت.آخرین گزارش وزارت اقتصاد مربوط بــه نیمه خرداد ماه در ادامه قابل
مشاهده است .به این ترتیب بدون احتساب وضعیت فروش اوراق در هفته گذشته ،تاکنون
مجموعاً 600ر 2میلیارد تومان از طریق انتشــار اوراق نقدی( ،حدود  62درصد از طریق
بازار پول و  38درصد از طریق بازار سرمایه) تأمین مالی شده است.بر اساس قانون بودجه
طی ســال جاری حداقل بایســتی  75هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش برسد،
همچنین در قسمت واگذاری داراییهای مالی و منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی
در مجموع بایستی  220هزار میلیارد تومان ،سهام ،سهم الشرکه ،حق االمتیاز و ...واگذار
شود.با توجه به ناکامی دولت در فروش مناسب اوراق در پنج هفته گذشته بهنظر میرسد
وضعیت فروش اوراق با وجود لحاظ شــدن در قانون بودجه  1400چشــمانداز چندان
روشــنی نداشته باشد و ممکن است از این محل کسری بودجه قابلتوجهی ایجاد شود.
البته در بحث واگذاری داراییها ،دولت مکلف به فروش  100هزار میلیارد تومان سهم در
سقف اول شده است که هنوز هیچ گزارشی از عملکرد این ردیف نیز منتشر نشده است .

تجسم سیب در سرزمین هنر
نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی رشته نقاشــی با عنوان “سیب” با کیوریتوری رضا
علیزاده و کامبیز حضرت پور در روز جمعه چهارم تیرماه در گالری سرزمین هنر (آرتلند)
تهران گشایش یافت.کامبیز حضرت پور استقبال هنرمندان و هنردوستان از این نمایشگاه
را فراتر از حد انتظار توصیف نمود و در ادامه رضا علیزاده بر تداوم برگزاری رویداد های
هنری از این دست در این نگارخانه تاکید ورزید.همچنین بهدادنجفی یکی از هنرمندان
شرکت کننده در این نمایشگاه که در مراسم افتتاحیه نیز حضور داشت این گونه برنامه
های گروهی را محل تالقی ایده ها و سبک های گوناگون و از عوامل محرک خالقیت و
گســترش فعالیت های هنری عنوان کرد.در این نمایشگاه آثار منتخب چهل هنرمند از
جمله کامبیز درم بخش ،علی گلستانه ،حجت اهلل شکیبا ،منوچهر نیازی ،سعیده آرین،
بهزاد شیشه گران ،محمدهادی فدوی ،اکبر نیکان پور ،گارنیک درهاکوپیان ،بهمن نیکو
و سایر هنرمندان منتخب تا تاریخ  ۱۴تیرماه از ساعت  ۱۶الی ( ۲۱به استثنای شنبه ها)
در معرض نمایش برای عموم عالقه مندان قرار خواهد داشت .گالری سرزمین هنر واقع
در اوین  ،ابتدای خ شهید کچویی بن بست صفا پالک  ۴می باشد.
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نگـــاه
معجزه مالیات بر خانههای خالی
در کشورهای پیشرفته
معجزه مالیات بر خانههای خالی در کشورهای پیشرفته ،دولتمردان این کشورها
را وادار ســاخته تا برای هرگونه عدم خوداظهاری شــهروندان و احتکار مسکن
مجازاتهای ســنگینی را وضع کنند .بر اســاس اعالم وزارت راه و شهرسازی و
مطابق ماده  54مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ،کلیه سرپرستان خانوارها اعم از
شهری و روستایی ،مالک و مستأجر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی بایستی
از  19فروردینماه ظرف مدت  2ماه ،نســبت به درج اطالعات محل ســکونت
(اقامتگاه) و امالک تحت مالکیت خود در سامانه امالک و اسکان کشور اقدامات
الزم را انجــام میدادند.البته مهلت در نظر گرفته شــده برای فاز خود اظهاری
سرپرستان خانوار در ســامانه امالک و اسکان که در روز چهارشنبه  19خرداد
به اتمام میرســید ،اخیرا ً بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا ،تا پایان مهرماه سال
جاری تمدید شد.کارشناســان بازار مسکن معتقدند تکمیل این سامانه موجب
ایجاد یک بستر اطالعاتی بزرگ « »big dataو یکپارچه در حوزه امالک و مسکن
میشود .همچنین با بهرهگیری از اطالعات این سامانه ،اخذ مالیات از خانههای
خالی امکانپذیر خواهد شــد .اما چرا این بکارگیری ایــن پایه مالیاتی در بازار
مسکن حائز اهمیت است؟ رویه اخذ مالیات بر خانههای خالی نه تنها در جهان
دارای ســابقه طوالنی است ،بلکه ضرورت این مالیات در کشور ما آنچنان دارای
اهمیت بوده است که اولین تصمیمگیری برای لزوم اخذ این مالیات به دهه پنجاه
شمسی و پیش از انقالب باز میگردد.
خانههای خالی ،دغدغهای که حتی پیش از انقالب هم مطرح بود
در سال  ،1352قانونگذار به وسیله «ماده  8قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها» به
این مســئله ورود کرد و بر مبنای آن تصریح کرد ،اگر یک واحد مسکونی بیش
از  6ماه خالی نگه داشــته شود ،باید مالیاتی معادل  30درصد ارزش اجارهبها را
به دولت بپردازد.بعد از انقالب این قانون در ســال  1366به روزرسانی و اصالح
شد و در قالب «ماده  9و  10قانون مالیات مستغالت خالی» ارائه شد .بر مبنای
ت بر خانههای خالی به مراکز اســتانهای باالی  100هزار نفر
این قانون ،مالیا 
محدود شد .بدین ترتیب یک واحد مسکونی اگر از  6ماه تا  12ماه متوالی خالی
نگه داشــته میشد ،باید مالیاتی معادل  2در هزار ارزش معامالتی مستغالت به
ازای هر ماه و اگر بیش از  12ماه خالی میبود  ،باید معادل نرخ  4در هزار ارزش
معامالتی را پرداخت میکرد.این قانون تا سال  1380پا برجا بود ،اما پس از این
تاریخ نمایندگان مجلس وقت به بهانه فقدان سازوکار برای شناسایی و دشواری
اخذ این پای ه مالیاتی ،نسبت به حذف این قانون اقدام کردند.
فرانسه درصدد توقیف خانههای خالی به نفع محرومان
حســین عبداللهی کارشناس مسکن سال گذشته در همین باره بیان کرده بود،
مطالعات بســیاری در جهان اثربخشی پایه مالیاتی خانههای را به اثبات رسانده
است ،به عنوان مثال در تایوان به این نتیجه رسیدند که هر  1درصد مالیات بر
خانههای خالی میتواند  4تا  8درصد قیمت امالک را کاهش بدهد.به گفته وی،
کاهش  13درصدی واحدهای مســکونی در سال 2019در فرانسه حاصل اخذ
مالیات بر خانههای خالی بوده اســت و این تجربه مثبت برای فرانسویان ،حتی
اکنون دولتمردان فرانسه را به این فکر انداخته که حتی خانههایی که بیشتر از
 18ماه خالی باشــند را به نفع بیخانمانها و کسانی که به خانۀ ارزان احتیاج
دارند ،ضبط کنند.طبق تعاریف بین المللی ،خانههای خالی به خانهای با بیش
از  6ماه عدم سکونت اطالق میشود .اهداف عمده کشورهای توسعه یافته برای
اخذ مالیات عبارتند از« :تحرک بخشیدن به بازار اجاره خانه و تشویق مالکان به
اجاره خانه خود با نرخ مناسب»« ،تبدیل خانههای خالی به خانههای ارزان قیمت
برای اقشــاری که در مناطق خاص مدنظر دولت ،مشغول به اشتغال هستند» و
«تشویق مالیاتی برای خارجیان ،در جهت اجاره دادن امالک خود به بومیان».
معجزه مالیات بر خانه خالی در کشورهای توسعهیافته
برخی از کشورهای توسعه یافته همچون کانادا ،استرالیا ،فرانسه و انگلستان اخذ
مالیات بر خانههای خالی را چندین ســال است اجرایی کرده و موفق شدند به
شکل قابل توجهی بازار مســکن خود را از نوسانات کاذب ،سفتهبازی و احتکار
ایمن کنند .در جدول زیر نام و میزان مالیات در این کشــورها نشان داده شده
است:به عنوان نمونه شهر ونکوور کانادا که یکی از پیشتازان عرصه اخذ مالیات
بر خانه خالی بوده اســت ،با اجرای این قانون از ســال  ،2017از یک سو موفق
شده است  30درصد از خانههای خالی این شهر را کاهش بدهد و از سوی دیگر
از محل درآمد این پایه مالیاتی ســالیانه  39میلیــون دالر درآمد را برای دولت
به ارمغان بیاورد .طبق اعالم دولت کانادا ،این درآمد صرف ســاخت  114هزار
مسکن برای افراد کمبضاعتی که توانایی مالی برای خرید خانه ندارند ،شده است.
مجازات سنگین دولتها برای عدم خوداظهاری در سامانه امالک
طبق ماده  7قانون اصالح موادی از قانون مالیات مستقیم ،از عواقب عدم مراجعه
و خوداظهاری در سامانه امالک و اسکان ،محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی
است .شهروندان با عدم مراجعه به این سامانه و صرف نکردن زمان حداقلی برای
تکمیل اطالعات مالکیتی و سکونتی امالک خود ،ممکن است از یک سو با قطع
یارانههای نقدی و غیرنقدی حاملهای انرژی و از سوی دیگر با اختالل در افتتاح
حساب بانکی ،صدور دسته چک ،تعویض پالک خودرو ،ارسال گواهینامه ،کارت
سوخت ،کارت خودرو و غیره مواجه شوند.این در حالی است که برخی کشورها
به مراتب قوانین ســختگیرانهتری را برای عدم ثبت اطالعات یا ارائه اطالعات
نادرست امالک در سامانههای امالک خود در نظر گرفتهاند:
الگوبرداری سامانه امالک و اسکان ایران از استرالیا و کانادا
در کشورهای مذکور ،طی فرآیندی از عموم مردم (اعم از مالک و غیر مالک)
خواســته میشــود تا اطالعات هویتی ،اقامت و مشخصات امالک خود را در
سامانه ثبت کنند تا به وسیله اطالعات موجود در پایگاههای اطالعاتی دولت
(مثل دادههای بیمه اجتماعی) و نیز تقاطعگیری از این بانکهای اطالعاتی،
اقدام به راســتیآزمایی این خوداظهاریهاکنند.در دو کشور کانادا و استرالیا
ســامانهای برای اخذ مالیات از خانههای خالی ایجاد شده که شهروندان این
کشورها موظفند اطالعات مورد نیاز را در این سامانه وارد کنند .این اطالعات
شامل مواردی مانند کد ،آیدی ،اطالعات تماس ،مشخص نمودن محل اقامت
اصلی و تعیین وضعیت تمام امالک تحت تملک افراد اســت .در این مرحله،
اطالعات وارد شده در ســازمان متولی اخذ مالیات بررسی شده و در صورت
وجود ابهام ،نقص یا تناقض از فرد خواســته میشود تا مدارک یا توضیحات
تکمیلی خود را ارائه دهد.در کشــور ما نیز با الگو گرفتن از کشــورهای توسعه
یافته نظیر کانادا و اســترالیا ،سامانه جامع امالک و اسکان به عنوان اولین بانک
اطالعاتی حوزه امالک شــروع به کار کرده است .تجمیع اطالعات حوزه زمین و
مســکن در حال حاضر با همکاری  16دستگا ه اجرایی ذیربط ،علی الخصوص
وزارت مسکن ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،سازمان امور مالیاتی و پست
و همچنیــن انجام فاز خود اظهاری از ســوی تمام هموطنــان در حال انجام و
تکمیل است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
توانیر اعالم کرد؛

تراز تولید و مصرف برق بغرنج تر شد
آخریــن وضعیت تراز تولید و مصرف برق در روزهای گرم پیش رو با حضور
معاون وزیــر نیرو در امور برق و انرژی مورد بررســی قرار گرفت.به گزارش
شــرکت توانیر ،در نشســت آخرین وضعیت تراز تولیــد و مصرف برق در
روزهای گرم پیش رو که ساعتی پیش در مرکز پایش صنعت برق و با حضور
مدیرعامل توانیر و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،برگزار شده
بود ،بر ضرورت هماهنگی بیشــتر با مشترکان بزرگ تاکید شد .بررسیهای
انجام شده در این نشست حاکی از افزایش شدت مصرف برق در استانهای
شمالی کشور و همچنین شــرایط نامطلوب تراز تولید و مصرف برق بود.به
گفتــه همایون حائری ،معاون برق و انرژی وزیــر نیرو هم اکنون نیروگاهها
در حداکثر شــرایط تولید قرار دارند اما نیاز مصرف در هفته جاری به دلیل
گرمای شدید این روزها افزایش بیشتری مییابد .تمام هماهنگیها و تالشها
برای عبور از شــرایط کنونی و پرهیز از اعمال خاموشــی برق است .با توجه
به شرایط پیش رو ،انتشــار جداول احتمالی خاموشی باید با دقت بیشتری
ادامه یابد.در این نشســت همچنین مدیرعامل توانیر نیز بر ضرورت رعایت
سقفهای تعیین شده مصرف در استانها و اجرای مصوبات باالدستی تاکید
کرد.محمدحسن متولی زاده ،در این نشست گفت :پایداری برق کل کشور و
به ویژه بیمارســتانها و مراکز درمانی در این شرایط کرونایی ضروری است.
از سویی دیگر با توجه به در پیش بودن برگزاری کنکور سراسری در انتهای
هفته جاری ،هماهنگی با سازمان سنجش در جهت تأمین برق مراکز برگزاری
این آزمون مورد تاکید قرار داد.وی با تاکید بر بر مدیریت منابع آبی پشــت
سدها برای تداوم تأمین آب و برق تا پایان تابستان ،اظهار داشت :منابع آبی
ذخیره شــده در پشت سدها برای مصارف شرب و آبیاری کشاورزی نیز باید
مورد استفاده قرار گیرد.این مقام مسئول با اشاره به ضرورت هماهنگیهای
بیشــتر با صنایع بزرگ در استانها توضیح داد :در کنار همه این فعالیتها،
همه در منازل نیز باید با کاهش مصرف برق از طریق سه راهکار ساده تنظیم
کولرهای گازی روی  ۲۵درجه ،استفاده از دور کند کولرهای آبی و استفاده
نکردن از وسایل پرمصرف برقی در ساعات بعد از ظهر ( ۱۲تا  ،)۱۸در حفظ
پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی کمک کنیم.

هدفگذاری عراق برای تولید  ۹۰درصد گاز
طبیعی مصرفی در داخل تا سال ۲۰۲۵
وزارت نفــت عراق قصد دارد با جذب ســرمایهگذاری در میادین گازی ۹۰
درصد از گاز مورد نیاز خود برای تولید برق را تا  ۲۰۲۵در داخل تولید کند.
به گزارش عرب نیوز ،احســان عبدالجبــار وزیر نفت عراق گفت وزارت نفت
این کشــور قصد دارد پیمانکاری برای سرمایهگذاری در میدان گازی عکاظ
جذب کند تا بتواند تا  ،2025چهار هزار میلیون فوت مکعب گاز تولید کند.
بــه این ترتیب عراق  90درصد از نیاز خود به گاز طبیعی برای تولید برق را
تامین خواهد کرد .عراق برای همگام شدن با رشد جمعیت تا  2030به گاز
بیشتری جهت تولید برق نیاز دارد .انتظار می رود تا آن زمان  10میلیون نفر
به جمعیت عراق اضافه شــوند .وزیر نفت عراق اظهار داشت این کشور هنوز
هم  15درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد خواهد کرد .زیرســاختهای الزم
برای بازگشایی پایانههای جدید واردات گاز از سایر کشورها مثل قطر هم در
حال ساخت اســت .عراق در حال حاضر حدود  3500میلیون فوت مکعب
گاز طبیعــی مصــرف میکند که  1300فوت مکعــب از آن در عراق تولید
شــده و باقی از ایران وارد میشــود .عبدالجبار تاکید کرد کشورش در واقع
به  4500میلیون فوت مکعب گاز نیاز دارد .عراق قصد دارد طی ســالهای
آینده چندین نیروگاه برق با مشارکت شرکتهای بینالمللی و عربی بسازد
که برخی از آنها از انرژی خورشیدی و برخی هم از گاز استخراج شده همراه
با نفت استفاده خواهند کرد.
عربستان:

اوپک در مهار تورم مؤثر است
وزیر انرژی عربستان معتقد اســت که اوپک در مهار تورم نقشی مؤثر دارد.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،عبدالعزیز بن ســلمان ،در کنفرانسی که به
میزبانی بانک آمریکا برگزار شد و درست چند ساعت پس از رسیدن قیمت
نفت خام برنت به باالی  ۷۵دالر برای هر بشــکه  -اعالم کرد که ســازمان
کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتالف اوپک پالس) در
مهار فشارهای تورمی نقش داشته است.این اظهارات وی در شرایطی مطرح
شد که گفته میشود کشــورهای اوپک پالس در حال مذاکره برای افزایش
بیشــتر تولید در ماههای آینده هســتند.این ائتالف قرار اســت در نشستی
آنالین درباره سیاســت تولید در ماه اوت و پــس از آن تصمیم بگیرد.وزیر
انرژی عربستان گفت :با تضمین اینکه بازار از کنترل خارج نمیشود ،در مهار
تورم نقش داشتهایم.بن سلمان هشدار داد که معلوم نیست قیمتها بهدلیل
عرضه و تقاضای واقعی افزایش یافتهاند ،یا افزایش آنها تحت تأثیر انتظارها و
پیشبینیهای خوشبینانه بوده است.
تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت آب شرب؛

چاه های فلمن کامال ً خشک شده است
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شــرکت آبفای اســتان
اصفهان به شایعاتی که در فضای مجازی در خصوص آلوده بودن آب چاه های
فلمن منتشر شده است اشاره کرد و گفت :امسال آبدهی تمام چاه های فلمن
در حاشــیه زاینده رود ،به صفر رسیده و از مدار بهره برداری خارج شده اند.
فهیمه امیری افزود :این که گفته می شود پساب نیروگاه برق اسالم آباد وارد
چاه های فلمن شده و آن را آلوده کرده است صحت ندارد زیرا اوالً این نیروگاه
پایین تر از چاه های فلمن واقع شــده و پســاب آن وارد رودخانه نمی شود،
ثانیاً چاه های فلمن به طور کلی خشک شده و آبی برای استحصال ندارد.وی
با بیان این که آب مورد نیاز  57شــهر و  380روستای استان از تصفیه خانه
آب باباشیخ علی تامین می شــود گفت :کیفیت آب شرب و حفظ سالمت
شهروندان خط قرمز آبفای استان اصفهان است و به همین دلیل آب توزیع
شده در شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ به صورت مستمر توسط کارشناسان
کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت آبفا و مرکز بهداشت محیط استان مطابق با
اســتاندارد های  ۱۰۵۳و  ۱۰۱۱مورد پایش و آزمایش قرار می گیرد .مدیر
مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب شرکت آبفای استان اصفهان
با اشاره به این که هیچ گونه موارد ابتال به بیماری های گوارشی از طریق آب
شــرب از سوی مرکز بهداشت استان گزارش نشده است افزود :همانگونه که
بارها اعالم کرده ایم ،آب موجود در شبکه آبرسانی  98شهر و  948روستای
تحت پوشش آبفای استان اصفهان کام ً
ال سالم است و نیاز به جوشاندن و یا
تصفیه مجدد ندارد.
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سخنگوی صنعت برق

نیاز به  ۲۳۰هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای کاهش خاموشیها
ســخنگوی صنعت برق گفت :برای اینکه از واحدهای برقابی
بینیاز شــده و یا کمتر استفاده کنیم باید بین  ۶هزار تا ۱۰
هزار مگاوات نیروگاه جدید بســازیم که رقم ســرمایهگذاری
برای ســاخت این میزان نیروگاه بیــش از  ۲۳۰هزار میلیارد
تومان است.مصطفی رجبیمشــهدی درباره تاثیر تحریم بر
عدم توســعه نیروگاهی و بروز خاموشی اظهار داشت :در واقع
تحریم و عدم توســعه نیروگاهی یکی از دالیل چالش کمبود
برق در کشــور اســت .وی افزود :نیروگاههای برقابی در سال
گذشــته حدود  10هزار مگاوات تولید برق داشتند اکنون به
طور متوسط نباید بیش از  4هزار مگاوات از برقابیها استفاده
کنیم تا امکان تامین برق در ماههای گرم پیشرو را داشــته
باشیم ،بنابراین امسال به علت کاهش بارندگی  6هزار مگاوات
کاهش در تولیــد برق نیروگاههای برقابی داریم.ســخنگوی
صنعت برق تصریح کرد :برای اینکه از واحدهای برقابی بینیاز
شــده و یا کمتر اســتفاده کنیم باید بین  6هزار تا  10هزار
مگاوات نیروگاه جدید بســازیم که رقم ســرمایهگذاری برای
ســاخت این میزان نیروگاه بیش از  230هزار میلیارد تومان

بوده که ســرمایهگذاری بسیار سنگینی است.وی تاکید کرد:
عالوه بر ساخت نیروگاه جدید راهکارهای مدیریت مصرف را
هم باید همچنان پیش ببریم ،بنابراین جهت کاهش وابستگی
به نیروگاههای برقابی باید چند هزار میلیارد ســرمایهگذاری
داشــته باشیم ،باید منابع عمومی و یا منابعی را که در اختیار
بخش خصوصی است به خدمت بگیریم ،البته به نظر میرسد
راه اقتصادیتــر و بهینه تعادل بیــن تولید و مصرف ،افزایش
توسعه نیروگاهها و اجرای توام طرحهای مدیریت مصرف است.
رجبیمشهدی درباره میزان واردات برق در سال جاری گفت:
به طور متعارف ما بین  400تا  500مگاوات واردات داشتهایم،
اما در سال جاری به عدد  650مگاوات هم رسیده ،قطعا طی
روزهای آتی به  700مگاوات هم خواهد رسید که تقریبا 1.8
برابر سال گذشته است .وی افزود :واردات برق از ترکمنستان،
آذربایجان و ارمنســتان انجام میشود .سخنگوی صنعت برق
همچنین درباره صادرات بیان داشت :میزان صادرات از واردات
بســیار کمتر و به حداقل ممکن رسیده و یکسوم دورههای
قبل شده است.

طالی سیاه برای پنجمین هفته صعود کرد

قیمت زغال سنگ رکورد زد

قیمت نفت روز جمعه به باالترین حد از اکتبر سال  ۲۰۱۸تاکنون صعود کرد و هر دو شاخص تحت تاثیر انتظارات برای فراتر رفتن رشد
تقاضا از عرضه ،برای پنجمین هفته متوالی افزایش پیدا کردند ،.بهای معامالت نفت برنت با  ۶۲سنت معادل  ۰.۸درصد افزایش ،در ۷۶
دالر و  ۱۸سنت در هر بشکه بسته شد .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۷۵سنت معادل یک درصد افزایش ،به ۷۴
دالر و پنج سنت در هر بشکه رسید .این باالترین قیمت نهایی هر دو شاخص از اکتبر سال  ۲۰۱۸بود و بیش از سه درصد رشد هفتگی
را برای هر دو قرارداد نشــان داد.ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشــد بازار در شرکت  OANDAدر این باره گفت :قیمت نفت تحت تاثیر بهبود
دورنمای تقاضا و انتظارات برای محدود ماندن عرضه و تصویب افزایش اندک تولید اوپک پالس در نشست اول ژوییه وزیران این گروه،
صعود کرد.همه چشــمها به نشست اول ژوئیه اوپک و متحدانش دوخته شده است که قرار است طی آن وزیران نفت این گروه درباره
تسهیل بیشتر محدودیت عرضه بحث کنند .بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اوپک با افزایش تولید بین  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار بشکه در روز
در اوت موافقت کند که همچنان کمبود جهانی عرضه نسبت به تقاضا را برطرف نمیکند .وزیران اوپک پالس پیش از این با بازگرداندن
 ۲.۱میلیون بشکه در روز تولید نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه موافقت کرده بودند.استفن برنوک ،کارگزار نفت شرکت پی وی ام گفت:
با توجه به دورنمای مثبت تقاضا ،اوپک پالس فضای گسترده ای برای افزایش عرضه بدون تحت تاثیر گذاشتن بر روند کاهش ذخایر
نفت دارد.در بخش عرضه ،عوامل مهمی که اوپک پالس باید در نظر خواهد بگیرد ،رشد قوی تقاضا در آمریکا ،اروپا و چین است که با
توزیع واکسن کووید  ۱۹و بازگشایی اقتصادها تقویت شده و رشد موارد ابتال به کووید  ۱۹و موجهای شیوع همه گیری در مناطق دیگر
را جبران کرده است.در این بین ،چشم انداز رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران و بازگشت نفت ایران به بازار در آینده نزدیک ضعیف شده
است .یک مقام آمریکایی به اختالفات جدی در خصوص مسائل مختلف مربوط به پایندی ایران به توافق هسته ای سال  ۲۰۱۵اشاره
کرده است.بر اساس گزارش رویترز ،گزارش شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا هفته گذشته
یک حلقه کاهش یافت و به  ۳۷۲حلقه رسید .با وجود این کاهش اندک ،شمار دکلهای حفاری نفت در ژوئن  ۱۳حلقه افزایش یافت
که دهمین رشد ماهانه متوالی بود و در سه ماهه دوم سال  ۲۰۲۱به میزان  ۴۸حلقه افزایش داشت.

عرضــه محدود گاز طبیعی و افزایش مصرف برق ،قیمت زغال ســنگ حرارتی را به باالترین حد در
یک دهه اخیر رسانده است ،.وال استریت ژورنال با اشاره به آمار گردآوری شده توسط پایگاه خبری
آرگوس ،در گزارشــی نوشت :قیمت زغال ســنگ حرارتی از نیوکاسل استرالیا که عمده صادراتش به
مقصد آسیاســت ،طی سال گذشته  ۵۶درصد رشد کرده است .قیمتهای اروپایی هم افزایش داشته و
از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون  ۶۴درصد باال رفته است.تولید زغال سنگ هم به دلیل سرمایه
گذاری اندک در تولید جدید که تا حدودی نتیجه حرکت به ســمت اســتفاده کمتر از این ســوخت
فسیلی به شــدت آالینده و تقویت ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر است ،رشد محدودی را تجربه می
کنــد .بــا این حال جدیدترین روند قیمت نشــان می دهد که این ظرفیت همچنــان قادر به تامین
تقاضا برای برق در اکثر بازارهای بزرگ نیســت.طبق گزارش وال استریت ژورنال ،قیمت زغال سنگ
احتمــاال در چند ماه آینده به دلیل وضعیت عوامل عرضه و تقاضا باالتر خواهد ماند.تام پرایس ،مدیر
اســتراتژی کاال در بانک لیبروم به وال اســتریت ژورنال گفت :عرضه رشد منفی پیدا کرده و احتماال
سریعتر از تقاضا کاهش پیدا می کند .همه به داراییهای استخراج زغال سنگ حرارتی پشت کرده اند.
شــرکتهایی که در این بخش مانده اند طی چند ماه گذشته درآمد خوبی داشته اند.در چین وضعیت
کامال حســاس است .کمبود زغال سنگ در ماه گذشــته باعث شد در بعضی از نقاط این کشور برق
سهمیه بندی شود و تا زمان محدود ماندن عرضه ،این روند ادامه پیدا خواهد کرد به خصوص که در
بحبوحه اختالف سیاسی میان چین و استرالیا ،واردات از استرالیا ممنوع شده است.بر اساس گزارش
اویل پرایس ،صادرکنندگان دیگر از این ممنوعیت غیررســمی بهره برده و آزادانه قیمت فروش زغال
سنگ به چین را افزایش داده اند.
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پشت پرده ترخیص لوازم خانگی بوش چیست؟

نگرانی تولیدکنندگان از اتخاذ یک تصمیم غیرمسئوالنه
 ۴۰۰کانتینر لوازم خانگی برند بوش از سال گذشته متوقف شده
و طبق شنیدهها توافقاتی بین صمت و بانک مرکزی برای ترخیص
صورت گرفته اما نکته مهم این اســت که این محموله بدســتور
مقام قضایی توقیف شــده بود.چند وقتی اســت که دوباره بحث
ترخیص  ۴۰۰کانتینر لوازم خانگی برند بوش متوقف شــده در
گمرک ،رسانهای شده است .موضوعی که سال گذشته نیز مطرح
و مشخص شد که مقام قضائی با استناد به اینکه لوازم خانگی جزو
کاالهای گروه  ۴یعنی ممنوعالورود اســت ،دستور توقف و عدم
ترخیص این محموله را داده و گمرک شهید رجایی نیز بر همین
اساس محموله مذکور را متوقف و اجازه ترخیص نداده است.
چند روز پیش نیز پــس از انتقاد تولیدکنندگان لوازم خانگی از
صدور مجوز ترخیص محموله مذکور ،مجدد مســئوالن گمرک
شهید رجایی این موضوع را تکذیب و اعالم کردند که به هیچ وجه
اجازه ترخیص کانتینرهای متوقف شده را ندادهاند .اما موضوعی
که در اظهارات امسال گمرکیها متفاوت از آنچه که سال گذشته
اعالم میشد ،وجود دارد ،استفاده از گزاره «عدم وجود مانع برای
ترخیص» اســت؛ ارونقی معاون فنی گمرک درباره این موضوع
گفته است «اگرچه تاکنون کاالیی از این محموله ترخیص نشده
اما طبق استعالمات اخذ شــده ،هیچ محدودیتی برای ترخیص
ایــن کاالها وجود ندارد» .در همین رابطه ،پیگیریهای خبرنگار
مهر نشــان میدهد که وزارت صمت و بانک مرکزی با توجه به
نامهنگاریهایی که از چندی پیش با هم داشتهاند ،جهت ترخیص
این محموله به توافقاتی رســیدهاند که البته هنوز نهایی نشــده
اســت و به نظر میرسد اشاره ارونقی به «فقدان محدودیت برای
ترخیص» نیز مهر تأییدی بر توافق مذکور است.
برای رفع توقیف باید مقام قضائی مجوز دهد
در این بین نکتهای که به نظر میرسد عمدا ً یا سهوا ً یا مورد غفلت
صمت ،گمرک و بانک مرکزی قرار گرفته این اســت که محموله
 ۴۰۰کانتینری لوازم خانگی به دستور مقام قضائی و به استناد به
غیرقانونی بودن روند واردات ،پشت درهای گمرک متوقف شد و
اگر قرار باشــد ترخیصی صورت بگیرد باید دستگاه قضائی مجوز
بدهد و اینکه ســه دستگاه اجرایی با همفکری یکدیگر دستور به
ترخیص بدهند ،نمیتواند به تنهایی محمل قانونی داشته باشد.

اینکه چرا علیرغــم غیرقانونی بودن واردات مذکــور ،این اندازه
پیگیری و فشار برای ترخیص این محموله وجود دارد جای تأمل
و سوال دارد.
عاقبت تولیدکننده داخلی چه میشود؟
تالش و فشار برای ترخیص  ۴۰۰کانتینر لوازم خانگی بوش در
حالی است که تولیدکنندگان داخلی طی  ۳سال اخیر با خروج
برندهای خارجی از کشور به دلیل تحریمها ،اقدام به سرمایه
گذاری گسترده و تقویت بنیههای تولید کرده و توانستند طی
سال  ۹۹تولید انواع لوازم خانگی را  ۷۵درصد افزایش دهند؛
این حجم از افزایش تولید به معنای کاهش بیکاری ،افزایش
فرصتهای شغلی ،رشد اقتصادی و افزایش سهم بازار تولیدات
داخلی است.اگر قرار باشد مجدد همچون گذشته بدون تدبیر
و برنامهریزی و صرفاً برای تقویت حوزه واردات ،لوازم خانگی
خارجی به بازار تزریق شوند عاقبت تولیدکنندگان داخلی چه
میشود؟ باید در نظر داشت که صنعت لوازم خانگی به دلیل
حجم اشتغالزایی ،یکی از صنایع پیشران در اقتصاد محسوب

افت  ۲۸درصدی تجاری ایران و آمریکا
در  ۴ماه اول دولت بایدن
مبادالت تجاری ایران و آمریکا در  ۴ماهه نخســت دولت بایدن با افت ۲۸
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به  ۱۲.۴میلیون دالر رسید .وزارت
بازرگانی آمریکا در جدیدترین گزارش خود از افت  28درصدی تجارت این
کشــور با ایران در  4ماهه نخست سال جاری میالدی خبر داد.دولت بایدن
با وجود اذعان به شکست سیاست فشــار حداکثری ترامپ علیه ایران این
سیاســت را حتی با شدت بیشتر ادامه داده است .افت  28درصدی تجارت
آمریکا با ایران در  4ماهه نخست ریاست جمهوری بایدن نشان می دهد که
وی همچنان بر ادامه سیاســت های خصمانه دولت سابق آمریکا علیه ایران
اصرار دارد.تجارت دو کشور که در ماه های ژانویه تا آوریل سال  2020بالغ بر
 17.3میلیون دالر گزارش شده بود در مدت مشابه امسال به  12.4میلیون
دالر کاهش یافته است.صادرات آمریکا به ایران در ژانویه تا آوریل  2021با
افت  15درصدی نسبت به مدت مشابه سال  2020مواجه شده و به 12.2
میلیون دالر رسیده است .این کشور در مدت مشابه سال قبل  14.4میلیون
دالر کاال به ایران صادر کرده بود.ایران در میان مقاصد صادراتی آمریکا در 4
ماهه نخســت  2021در جایگاه  175قرار داشته است.بر اساس این گزارش
واردات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل  2020بالغ بر  2.9میلیون
دالر اعالم شده بود که این رقم در ژانویه تا آوریل امسال به مرز صفر یعنی
 0.2میلیون دالر رسیده است .ایران در میان منابع وارداتی آمریکا در  4ماهه
نخست  2021در جایگاه  207قرار گرفته است .
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

ابالغ بسته تشویقی برای توسعه سرمایه
گذاری شرکت های برتر
معاون طرح و برنامه وزیر صمت از ابالغ بسته تشویقی برای توسعه سرمایه
گذاری در طرح «اقتصاد مقاومتی با شــرکتهای برتر» توسط وزیر صنعت،
معدن و تجارت خبر داد.به گزارش وزارت صمت ،ســعید زرندی در جلسه
کارگروه توســعه ســرمایه گذاری اظهار داشت :توســعه اقتصادی کشور
مســتلزم افزایش ســرمایهگذاریهای مولد بر مبنای مزیتهای رقابتی و
تکمیل زنجیرههای ارزش اســت.معاون طرح و برنامه وزیر صمت با اشــاره
به روند نزولی تشــکیل سرمایه در کشور طی  ۱۰سال گذشته و استهالک
ماشــینآالت صنعتی واحدهای موجود ،بر اهمیت موضوع و ضرورت توجه
جدی به توسعه سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود :تجربیات سایر کشورهای
موفق نشــان میدهد ،توسعه ســرمایهگذاری از طریق شرکتهای بزرگ
تولیــدی ،نقش قابــل توجهی در ایجاد پروژههای ملــی و تحول اقتصادی
دارد.زرندی در ادامه بیان کرد :با شــکلگیری شــرکتهای بزرگ صنعتی
و معدنی ،بنگاههای کوچک و متوســط نیز تقویت خواهند شد و میتوانند
از ظرفیتهای همکاری با واحدهای بزرگ ،در بســیاری از زمینهها بهویژه
تحقیق و توســعه ،فرصتهای نوآورانه و پتانسیل صادراتی بهره مند شوند.
وی ادامه داد :در راستای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،انعقاد تفاهمنامه
همکاری برای توسعه سرمایه گذاریها با شرکتهای برتر تولیدی در دستور
کار وزارتخانه قرار گرفته و شرکتهای موصوف متعهد به سرمایهگذاری در
بخشهای مولد و پیشــران اقتصادی خواهند شد و ضرورت دارد وزارتخانه
نیز پشــتیبانی و تسهیل امور تولیدی و ســرمایهگذاری آنها را وجهه همت
خویش قرار دهد.معاون طرح و برنامه وزیر صمت گفت :در این رابطه ،تدوین
سیاستهای حمایتی مناسب برای این بنگاهها با هماهنگی سایر دستگاهها
اجرایی در دست بررسی است و همزمان بسته تشویقی خاص به سازمانهای
تابعه وزارتخانه توسط وزیر ابالغ شده است تا حداکثر مساعدت با بنگاههایی
که نســبت به انعقاد تفاهمنامه همکاری اقدام میکنند ،بهعمل آید.زرندی
گفت :در این بسته  ۱۴مورد برای شرکتهای که در این طرح مشارکت کرده
اند دیده شده که البته در آینده تکمیل تر و توسعه مییابد.

تغییرات شــاخص قیمــت کاالهای
وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در
فصل زمستان  ١٣٩٩نسبت به فصل
قبل ٤٥,٤ ،درصد است که در مقایسه
بــا تورم فصلی پاییــز ( ١٣٩٩برابر با
 ٥٩.٣درصد) حدود  ١٣.٩واحد درصد
کاهش داشته اســت.به گزارش مرکز
آمار ایران ،تغییرات شــاخص قیمت
کاالهــای وارداتی مبتنی بر داد ه های
ریالی در فصل زمستان  ١٣٩٩نسبت
به فصل قبل ٤٥,٤ ،درصد اســت که
در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٩
(برابــر با  ٥٩.٣درصــد) حدود ١٣.٩
واحد درصد کاهش داشــته اســت.
همچنیــن تغییرات شــاخص قیمت
کاالهــای وارداتی مبتنی بر داد ه های
دالری نیز در فصل زمســتان ١٣٩٩
نســبت به فصل قبــل ١٢.٨ ،درصد
اســت که در مقایســه با تورم فصلی
پاییــز ( ١٣٩٩برابر بــا  ١٠.١درصد)
حدود  ٢.٨واحد درصد افزایش داشته
است .در گرو ه های اصلی طبقه بندی
 HSکمترین نرخ تورم فصلی در بخش
ریالی مربوط به گــروه «خمیر چوب
یا ســایر مواد الیافى ســلولزى و »...

میشود از این رو نمیتوان بدون استراتژی این صنعت را بین
زمین و هوا رها کرد.البته هیچ کارشناســی مخالف آزادسازی
واردات و رقابتی شــدن بازار نیست اما نکتهای که وجود دارد
این اســت که واردات بی رویه و بدون اســتراتژی نه تنها به
رقابتی شــدن بازار کمکی نمیکند بلکه تولید داخلی را نیز
زمین زده و ضمن از بین بردن فرصتهای شغلی ،به بیکاری
دامــن خواهد زد.در ایــن رابطه غزنوی ســخنگوی انجمن
تولیدکنندگان لوازم خانگی میگوید :برای عدم تکرار تجربه
گذشــته ،بهتر اســت ســرمایه گذار خارجی به بخش تولید
قطعات و واردات فنــاوری و تکنولوژی در حوزه لوازم خانگی
ورود کند .اینکه قرار باشد بازار را در اختیار محصوالت کامل
خارجی قرار ندهیم نه تنها سرمایه گذاریهای انجام شده طی
 ۳سال گذشــته از بین میرود بلکه باز هم تکنولوژی تولید
در ایران توســعهای نمییابد و تولیدکننده داخلی به حاشیه
رانده میشود.وی معتقد است :این شیوه ترخیص لوازم خانگی
متوقف شده ،میتواند به عنوان یک چراغ سبز عمل کند که
اگر دســتگاهها به ویژه دستگاههای باالدستی تذکری به این
رویه ندادند ،به تدریج واردات آزاد شود.

لوازم خانگی هم نهایت ًا مانند خودروهای خارجی ترخیص
میشود؟
اتفاقــات رخ داده برای  ۴۰۰کانتینر لــوازم خانگی خارجی
شباهت زیادی به جریان ترخیص  ۱۲هزار خودروی مانده در
گمرک دارد؛ از تیرماه سال  ۱۳۹۶ثبت سفارش برای واردات
خــودرو متوقف و از مردادماه ســال  ۱۳۹۷واردات خودرو به
کشــور به طور کلی ممنوع و بهصورت رسمی ،پرونده واردات
خودرو بســته شد .ضمن اینکه به صورت همزمان از ترخیص
خودروهای وارد شــده تا پیش از مرداد  ۱۳۹۷نیز جلوگیری
به عمل آمد.اما پس از رایزنیهای بســیار در دی ماه ســال
 ۱۳۹۷هیأت دولت تحت شــرایطی با ترخیص این خودروها
موافقت کرد و برای آن ،مدت زمان چهار ماهه (تا اردیبهشت
 )۱۳۹۸تعیین شــد .پس از آن دوباره دو ماه دیگر هم تمدید
شد و در پایان گزارشهای رسمی نشان داد در آن دو مرحله
 ۷۱۵۳دســتگاه خودرو ترخیص شده و  ۵۱۰۸دستگاه دیگر
در گمرکات باقی ماندهاند.در بهمن ماه ســال  ۱۳۹۸بار دیگر
فرصت سهماههای در اختیار واردکنندگان خودروهای مذکور
قــرار گرفت ،اما به هر ترتیب پایان ایــن مهلت نیز با خروج
تمامی خودروها همراه نشد و آمار نشان داد که  ۱۳۸۹دستگاه
خودرو ترخیص شده و هنوز  ۳۷۱۹دستگاه دیگر در گمرکها
باقی ماندهاند.در نهایت هم اواخر خرداد  ۱۳۹۹مهلت ترخیص
خودروهای دپو شده در گمرک برای بار چهارم تمدید شد تا
صاحبان آنها بتوانند اقدام به ترخیص کنند ،اما این در حالی
بود که بعد از خروج بخشی از این خودروها در دورههای قبل
( ۳۷۱۹دستگاه دیگر باقی مانده در گمرکها و بنادر) ،حدود
 ۲۴۷۱دستگاه خودرو دارای پرونده قضائی بوده و طبق مصوبه
دولــت نیاز به تمدید زمان برای ترخیص نداشــتند و ۱۲۴۸
دستگاه دیگر نیز نیازمند تمدید زمان بودند که  ۱۱۰۰دستگاه
از آن بدون ثبت ســفارش بود.حال باید دید آیا فشارها برای
ترخیص  ۴۰۰کانتینر لوازم خانگی خارجی به سرانجام خواهد
رسید یا تصمیم مسئوالنهتری در قبال تولیدکنندگان داخلی
لوازم خانگی اتخاذ میشــود؛ تصمیمی مسئوالنه که میتواند
ضامن رشــد اقتصادی کشور و فرصتهای شغلی قابل توجه
ایجاد شده در این صنعت طی سه سال اخیر باشد.

افزایش نرخ تورم کاالهای
وارداتی در زمستان ۹۹
( ٤,٨درصد) و بیشــترین نرخ مربوط
به گروه«آالت و دســتگاههاى اپتیک،
عکاسى ،ســینماتوگرافى و ٩٩.١( »...
درصد) اســت .همچنین بیشــترین
کاهش مربوط به گروه «پوســت خام،
چرم ،پوســتهاى نرم و اشیاء ساخته
شــده از این مواد و  -٧.٩( »...درصد)
ی باشد.
م
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شــاخص قیمــت کاالهای
وارداتــی مبتنی بــر داد ه های ریالی
در فصل زمســتان  ١٣٩٩نســبت به
فصل مشابه سال قبل  ٥٥٨,٣درصد
اســت که در مقایسه با تورم نقطه به
نقطــه پاییز ( ١٣٩٩برابــر با ٥٨٨.٨
درصــد) حــدود  ٣٠.٦واحد درصد
کاهش داشته است .همچنین تغییرات
شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی
بر داد ه های دالری در فصل زمستان

 ١٣٩٩نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ٥٦.١درصد اســت که در مقایسه با
تورم نقطه به نقطه پاییز سال ١٣٩٩
(برابر بــا  ٥٠.١درصد) حــدود ٥.٩
واحد درصد افزایش داشــته اســت.
در گروههای اصلــی طبقه بندی HS
کمترین نرخ تــورم نقطه به نقطه در
بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و
اشــیاء چوبى ،زغال چوب ،چوب پنبه
و ١٠,٨( »...درصد) و بیشــترین نرخ
مربوط به گروه «آالت و دســتگاههاى
اپتیک ،عکاســى ،ســینماتوگرافى و
 ٦٨٩.١( »...درصد) اســت .همچنین
بیشــترین کاهش مربوط بــه گروه
«پوست خام ،چرم ،پوستهاى نرم و
اشیاء ساخته شــده از این مواد و »...
ی باشد.
( -٤.٨درصد) م 
تورم ساالنه
تغییــرات میانگین شــاخص قیمت

کاالهــای وارداتی مبتنی بر داد ه های
ریالــی در چهار فصل منتهی به فصل
زمستان  ١٣٩٩برابر با  ٥٣٤,٦درصد
بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه
ی پاییز ( ١٣٩٩برابر با  ٤٩١.٩درصد)
واحــد  ٤٢.٧درصد افزایش داشــته
است .تغییرات میانگین شاخص قیمت
کاالهــای وارداتی مبتنی بر داد ه های
دالری در چهار فصل منتهی به فصل
زمســتان  ١٣٩٩برابر با  ٤٧.٤درصد
بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه
ی پاییز ( ١٣٩٩برابر با  ٤١.٢درصد)
حدود  ٦.٢واحد درصد افزایش داشته
است .در گرو ه های اصلی طبقه بندی
 HSکمترین نرخ تورم ساالنه در بخش
ریالی مربوط به گروه «چوب و اشــیاء
چوبى ،زغال چوب ،چوب پنبه و( »...
 ٧,٣درصد) و بیشترین نرخ مربوط به
گروه «ماشین آالت و وسایل مکانیکى؛
ادوات برقــى؛ اجــزاء و قطعات آنها
و ٦٠٣.٤( »...درصد) است .همچنین
بیشــترین کاهش مربوط بــه گروه
«پوست خام ،چرم ،پوستهاى نرم و
اشیاء ساخته شــده از این مواد و »...
ی باشد.
( -٣.٢درصد) م 

پیشبینی احتمال کمبود و گرانی گوشت قرمز در  ۶ماهه دوم سال
چند روز پیش ستاد تنظیم بازار پیشبینی کرد به
دلیل خشکســالی و عرضه دامهای مولد با کمبود
و گرانی گوشــت قرمز در نیمه دوم ســال مواجه
شــویم و طرحی را ارائه داد تا خرید حمایتی دام
از دامداران و ذخایر گوشــت قرمز انجام شــود .به
گفته کارشناسان این طرح تازگی ندارد و پیشتر
نیز انجام شده بود ،اما به دلیل کندی در روند کار
و تعیین قیمت خرید نامتناســب موفقیتی حاصل
نشد .چند روز پیش کارگروه تنظیم بازار در مصوبه
خــود اعالم کرد بــا توجه به افزایــش هزینههای
تولید ،گرانی و کمبود نهادهها و مشــکالت توزیع
ممکن اســت در  ۶ماه دوم سال با کمبود و گرانی
گوشــت قرمز در بازار مواجه شویم .در این مصوبه
مقرر شده است که شرکت پشتیبانی امور دام برای
تنظیم بازار گوشت قرمز برای نیمه دوم سال اقدام
به ذخیره سازی گوشت قرمز کند.در بخشی دیگر
از مصوبه تنظیم بازار آمده است :به منظور حمایت
از تولیدکنندگان و جلوگیری از کشــتار دام های
مولد و حفظ آن و برنامهریزی برای تامین نهاده و
علوفه مورد نیاز در ایام سال و خرید و ذخیره سازی
گوشت قرمز جلســه تخصصی با مسئولیت وزارت
جهاد کشــاورزی و دستگاه های مربوطه تشکیل و
نتیجه به صورت هفتگی در جلســات آتی کارگروه
تنظیم بازار ارائه شــود.آنچه در صورتجلسه مصوبه

ســتاد تنظیم بازار آماده است ،نشان می دهد پس
از هشدارهای بســیار کارشناسان درباره کمبود و
گرانی نهاده ها و کشــتار دام هــای مولد ،باالخره
مســئوالن تصمیم به اقدام گرفته تا ضمن حمایت
از دامداران از تکرار التهاب در بازار گوشــت قرمز
جلوگیری شود.اما کارشناسان معتقدند؛ در صورتی
اقدام مسئوالن به نتیجه خواهد رسید که مصوبات
به ســرعت اجرایــی و مانند گذشــته دچار روند
کند بروکراســی های اداری و ناهماهنگی نشــود،
همچنین قیمت تعیین شــده نیز در سطحی باشد
که مشوق دامدارن برای فروش دام به دولت باشد.
.منصور پوریان ،رئیس شورای تامینکنندگان دام
کشور ،با تاکید بر اینکه طرح خرید حمایتی توسط
شــرکت پشتیبانی امور دام قبال هم اجرا شده بود،
اظهار کرد :این طرح که سال گذشته نیز اجرا شد
به دو دلیل نتوانســت موفق شود و به اهداف خود
که حمایت از تولیدکننده و تنظیم بازار بود برسد.
وی ادامــه داد :یکی از این دالیل کندی در اجرای
طرح و دیگری قیمت خرید نامتناســب بود که آن
را به نتیجه نرســاند.پوریان با اشاره به خشکسالی
در سالجاری سرعت عمل در اجرای طرح را بسیار
ضروری دانست و افزود :اکنون شرایط برای بخش
تولید بحرانیتر از سال گذشته است و دامداران با
کمبود و نبود نهاده با خشــک شدن مراتع مواجه

هســتند ،در نتیجه امکان نگهداری ظوالنی مدت
دام خود را ندارند تا مســئوالن با فرصت به سراغ
آنها برای خرید دامشــان بیایند.به گفته پوریان؛
افزایــش عرضــه دامهــای مولد برای کشــتار از
نشانههای شرایط نامناسب دامداران برای نگهداری
از دامها اســت.وی افزود :بــا افزایش عرضه دام و
فروش دامهای مولد ،قیمت خرید دام از دامداران
در بازار کاهش چمشــگیری داشته و این موضوع
بیشتر از قبل وضعیت اقتصادی آنها را بدتر کرده
است ،در این شــرایط تعیین قیمت خرید مناسب
در طرح مهم اســت تــا همراه بــا حمایت مالی،
دامداران مشــتاق به همکاری کند .پوریان درباره
احتمال موافقت دولت با صــادرات دام زنده برای
کاهش زیان مالی دامداران ،اظهار کرد :تصمیم به
صادرات دام زنده اشتباه راهبری است چراکه بیش
از آنکــه منافع ما را تامیــن کند ،میتواند زیان به
دنبال داشته باشــد.وی تصریح کرد :صادرات دام
زنده به معنی خام فروشــی بوده که شکل درست
آن صادرات گوشــت قرمز اســت تــا ضمن ایجاد
ارزش افزوده ،اشــتغال زایی در ایــن حوزه نیز از
دســت نرود.پوریان یادآور شد :با صادرات گوشت
قرمز به جــای دام زنده آالیش دامها در کشــور
میماند و اشــتغال زایی در کشــتارگاهها و سایر
بخش های زنجیره ایجاد میشود.
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گزیده خبر
در بازدید دادستان کل کشور از گروه خودروسازی سایپا مطرح شد:

حمایت قوه قضائيه از تمام واحدهای
صنعتی و توليدی

دادستان كل كشور گفت :قوه قضائيه در راستاي تحقق
شعار سال« :تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» با تمام
ظرفيت خود از صنايع و توليدكنندگان داخلی حمايت
مي كند و در اين مســير نيز توانســته مشكل دو هزار
واحد صنعتی را حل كند.به گزارش سايپا نيوز ،حجت
االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری در بازديد از گروه خودروسازي سايپا
و فعاليتهای توسعهاي كه در اين مجموعه انجام مي شود ،اظهار داشت :سايپا،
مجموعهای فعال و پويا اســت كه میتواند با تكيه بر توان مهندسان و كارگران
خود ،بخش قابل توجهي از نياز کشور به خودرو را پاسخ بدهد.وي با بيان اينكه
بازديد از گروه خودروســازي ســايپا در هفته قوه قضائيه با دو هدف انجام شد،
افزود :نخستین هدف بيان خسته نباشيد به كارگران و مهندسان اين مجموعه
خودروساز اســت و دومين هدف آن شــنيدن چالش هايی است كه سايپا در
مباحث حقوقی و قضائی دارد و از موانع تولید در این گروه است.منتظری تصريح
كرد :قوه قضائيه حامی تمام صنايع كشور است و براي رفع مشکالت و پشتيباني
از آنها از تمام ظرفيت هاي خود اســتفاده مي كند.دادستان كل كشور با اشاره
به اينكه در دو ســال اخير توانسته ايم مشکل بیش از دو هزار مركز صنعتي را
رفع كنيم و براي ادامه اين روند آمادگي الزم را داريم ،تصريح كرد :هر صنعت و
توليدي كه مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند ،قوه قضائيه از آن حمايت مي
كند تا فعاليت هاي آن مجموعه روان و بدون مشكل شود.
ارتباط تامین کنندگان با فوالد خراسان ،به سهل ترین روش ممکن

ورود به باشگاه تامین کنندگان فوالد خراسان
تنها با یک گوشی همراه
مجتمع فوالد خراســان در راستای «مسئولیت اجتماعی» خود برای حمایت از
«ســاخت داخل» و ایجاد شفافیت و امکان دسترسی و شرایط برابر برای تامین
داخلی قطعات ،تجهیزات و مواد اولیه شــرایط ثبت نام در فهرســت
کنندگان
ِ
تامین کنندگان را تسهیل کرده اســت.معاونت خرید شرکت با همکاری واحد
فناوری اطالعات اخیرا بستری را فراهم آورده که از تامین کنندگان و سازندگان
داخلی مواد اولیه و تجهیزات که قادر به تامین نیازهای بزرگترین قطب صنعت
شرق کشور هستند ،با ایجاد یک حساب کاربری با استفاده از یک گوشی تلفن
همراه و یک خط اینترنت ،به راحتی در فهرست تامین کنندگان این شرکت قرار
بگیرند.شاهین صالح محمدزاده ،معاون خرید مجتمع فوالد خراسان ،با بیان این
که هر کس که قادر به تامین نیازهای شرکت – از یک پیچ و مهره ساده گرفته
تا حیاتی ترین خدمات ،تجهیزات و مواد اولیه -در داخل کشور باشد ،می تواند
وارد محیط ثبت نام شود و حســاب کاربری مخصوص خود را به راحتی ایجاد
کند ،افزود :سهولت دسترســی ،حذف لزوم وارد کردن اطالعات غیرضروری و
ایجاد محیطی «کاربرپســند» از اقداماتی اســت که با هدف تسهیل ،شفافیت،
برابری و بی طرفی نســبت به تامین کننــدگان داخلی صورت گرفته و در واقع
«پشتیبانی و مانع زدایی» از مسیر همکاری سازندگان و تامین کنندگان ایرانی
در این حوزه محقق شده است.
مدیر طراحی و مهندسی فوالد مبارکه:

روند توسعهای فوالد مباركه هیچگاه متوقف
نخواهد شد
علیرضا غفارپور با بیان اینکه کلیه پروژههای سرمایهگذاری فوالد مبارکه (توسعه
و بهینهســازی) در واحد طراحی و مهندسی تعریف میشود ،اظهار کرد :در این
واحد ســاالنه یک ســبد پروژه تعریف و در کنار آن خدماتی از جنس طراحی
برای نواحی مختلف ارائه میشــود .بهعالوه ،واحدهای خدمات فنی و قراردادی،
جانمایــی و مرکز اســناد نیز در کنار این بخش حضور دارنــد و از عوامل مهم
پیشــبرد طرحهای مهندسی محسوب میشوند.وی افزود :جنس خدمات واحد
مهندســی کارخانه از جنس «توسعه»« ،بهینهسازی» و «پشتیبانی» است .این
مسئله از ابتدا نیز در قالب نظام ایلوا برای فوالد مبارکه پیشبینی شده است.مدیر
طراحی و مهندســی فوالد مبارکه تصریح کرد :در تعریف و انجام مطالعات یک
پروژه ،آیتمهای مختلفی مانند مصرف انرژی ،مباحث زیستمحیطی ،جنبههای
مالــی و اقتصادی و مباحث مرتبط با ظرفیت تولیــد و کاهش تعمیرات لحاظ
میشــود ،هرچند کاربرد یا هدف پروژهها متفاوت باشــد .برای مثال ،آیتمهای
مذکور ممکن اســت در پروژههای اجرایی توسعه یا محیطزیست یا موضوعات
مرتبط با مســئولیتهای اجتماعی با رویکردهای مختلفی لحاظ شود.غفارپور
گفت :بهطور متوسط ساالنه حدود  150تا  200پروژه اولویتدار از حدود 700
پیشــنهاد موجود به واحد مهندسی کارخانه وارد میشــود .در همه پروژههای
اولویتدار ســعی بر به اتمام رساندن پروژه در مدتزمان یک سال است ،اما گاه
بهدلیل برخی مسائل اتمام فرایند پروژه بیش از یک سال طول خواهد کشید .با
این حال باید توجه داشت که حداقل در  70درصد موارد ،این پیشرفت در یک
سال ابتدایی آغاز پروژه قابل دستیابی است.
مدیر بازرگانی چادرملو:

عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال،
شفافیت ایجاد می کند
دکتر حســین اطمینان ،مدیر بازرگانی شرکت معدنی
و صنعتــی چادرملو در کنفرانــس آنالین چالش های
سنگ اهن و فوالد در بورس کاال با اشاره به نا متعادل
بودن سود حاصل از عرضه مواد فوالدی در کشور گفت:
بخش اعظم سود در زنجیره فوالد به سمت فوالد سازها
سرازیر می شود و تامین کنندگان مواد اولیه از این سود بی نصیب هستند .مدیر
بازرگانی چادرملو با یادآوری اینکه قیمت گذاری های دستوری طی سالهای اخیر
به ویژه در صنعت فوالد نتوانسته اثر مثبتی در فرآیند عرضه و تقاضا داشته باشد
و مشــکالتی را نیز به این صنعت تحمیل کرده است گفت  :چادرملو در عرضه
محصوالت خود به بورس کاال پیشگام بوده است و این در حالی است که چادرملو
از جمله معدود شرکتهایی است که دارای زنجیره کامل تولید است .وی افزود:
هدف از این اقدام که مورد تاکید مدیر عامل شــرکت بوده اســت ،واقعیشدن
قیمت ســنگآهن است ،زیرا امروز یکی از دالیل عدمپیشرفت بخشخصوصی
در حوزه معدن ،نبود جذابیت قیمتی در این بخش است.مدیر بازرگانی چادرملو
ضمن حمایــت از عرضه کلیه محصوالت در بورسکاال ،افزود :در صورت عرضه
همه محصوالت در بورسکاال زمینه شــفافیت الزم ایجاد و زنجیره به یک ثبات
نسبی خواهد رسید .اما نکته مهم آن است که در سال  ۹۹این اتفاق رخ نداد و
یک سردرگمی در بین فعاالن معدنی و فوالدی بهوجود آمد.
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sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

مسئولیت اجتماعی بانک ایران زمین با
رویکرد توسعه پایدار
مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای جهانی برای دستیابی به توسعه
پایدار امروزه از ســوی بانک ایرانزمین دنبال شــده که هــدف این رویکرد در
مســیر حفظ منابع آب ،جنگل ها و کاهش مصرف انرژی بوده است.براســاس
این گزارش :بانک ایران زمین در ســال های اخیر در زمینه مسئولیت اجتماعی
گامهای مثبتی برداشــته ،این بانک تنها مشــارکتکننده بانکی در پویشی با
سازمان محیطزیست در راستای اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی با رویکرد
محیطزیســتی با عنوان «میراب» بوده است ،این بانک همچنین پیش از این با
برگزاری پویشهایی در حوزه حراســت از دخایر جنگلهای کشور ،هوای پاک،
اقدامات عملی در حوزه پاکسازی طبیعت از زباله ،مدیریت پسماند ،حراست از
ذخایر جنگلهای بلوط در غرب کشور ،حمایت از محیطبانان و ...اقدامات عملی
موثری را برای حفاظت از زمین و محیطزیست انجام داده است .همچنین ایجاد
یک همکاری دوســتانه برای مصرف صحیح انرژی را در دستور کار قرار داد ،تا
ضمن اصالح برخی الگوهای اشــتباه مصرف با راهنماییهای صحیح قدم های
عملی برای کاهش مصرف انرژی بردارد و با دریافت ایدههای خالق از همکاران
بانک ایرانزمین و انتقال آن به ســایر همکاران ،ایــن موضوع را به عنوان یک
دانش در مجموعه گسترش دهد.در این قسمت بخشی از فعالیتهای این بانک
در عمل به مســؤولیتهای اجتماعی ،بهاجمال معرفی میشود.بانک ایرانزمین
در مقام یکی از حامیان مهم محیطزیســت در کشــور ،در سال  1395ضمن
اعالم فراخوان پویش محیطزیستی #برای_زندگی_همین-یک-زمین-را-داریم
با هدف پاکسازی محیطزیســت از انواع آلودگی ،یک مسابقه جذاب عکاسی و
نقاشی نیز با محوریت حفاظت از محیطزیست ترتیب داد و برای نفرات برگزیده
جوایز نفیسی در نظر گرفت.

پرداخت بیش از  11هزار زوج تسهیالت
قرض الحسنه ازدواج
بانک تجارت درپایان خردادماه سال جاری تعداد11501تسهیالت قرض الحسنه
ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت،
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی ،حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل
شــرایط ازدواج جوانان ،این بانک اعطای تســهیالت قرض الحسنه ازدواج را در
اولویت های خود قرار داده و بر این اساس شعب بانک تجارت در خردادماه سال
جاری به بیش از 11هزار زوج تســهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کرده
اند و 19331نفر از واجدین شــرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه در نوبت
دریافت این تسهیالت هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی
شــعب بانک تجارت پرداخت می شــود.این بانک درپایان اردیبهشت ماه سال
1400نیز عملکرد شــاخصی داشته و دراین بازه زمانی به 5889نفر از زوجهای
جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

رویکردهای نوین در ارائه خدمات شعب بانک
توسعه تعاون به مشتریان
رویکردهای نوین در ارائه خدمات شعب بانک توسعه تعاون به مشتریانمدیر عامل
بانک توســعه تعاون از لزوم اتخاذ رویکردهای نوین در ارائه خدمات شعب بانک
توسعه تعاون به مشــتریان خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه
تعاون در برنامه گفتگوی تلفنی با روسای شعب بانک اظهار داشت :شعب بانک
توسعه تعاون از نیروهای خالق ،مســتعد و با انگیزه برخوردار است که از علوم
بانکی و مالی مطلع بوده و در صدد حداکثرسازی رضایت مشتریان و مراجعین
میباشــند.وی افزود :دانش و مهارت همکاران میتوانــد در برقراری ارتباط با
مشتریان در رسته های گوناگون بکار آید و شعب بانک توسعه تعاون قادر هستند
با تعاونیها و صنایع بزرگ وارد همکاری شده و پشتیبانی عملیات بانکداری این
شرکتها را عهدهدار شوند.مهدیان در گفتگوی تلفنی با مهدی قپانوری رئیس
شعبه شــهریار ،خانش محمدنژاد رئیس شعبه کلیبر ،پرویز رحمن زاده رئیس
شــعبه پاوه و مهدی محمد خانی رئیس شــعبه والیت قم ضمن استماع نقطه
نظرات همکاران گفت :سمت و سوی خدمات بانک توسعه تعاون به گونهای شکل
گرفته اســت تا بهرهمندی از رویکردهــای فناورانه و با بهرهمندی از فرایندها و
روشهای نوین ،محصوالت و خدمات قابل ارائه به مشتری با حداکثر کارآمدی و
مطابق استانداردهای مالی مطابق باشد و در تطبیق با نیازهای مشتری قرار گیرد.
مدیرعامل بانک دی در نشست هماندیشی فعاالن صنعتی و اقتصادی استان
گلستان:

تحول اقتصادی استانها با تدوین طرحهای
توسعهای ملی

مدیرعامــل بانک دی ،ایجاد طرحهای ملی توســعهای و بهرهگیری از ظرفیت
نظام بانکی به صورت کنسرسیومی را راهکاری برای شکوفایی و تحول اقتصادی
اســتانهای کشور دانســت.به گزارش روابطعمومی بانک دی ،برات کریمی در
نشســت هماندیشی فعاالن صنعتی و اقتصادی استان گلستان با اشاره به سهم
قابل توجه بانکها در بهبود وضعیت بنگاههای تولیدی و صنعتی گفت :بانکها
در حمایت از بنگاههای اقتصادی نقش بســزایی دارند و عامل مهمی در جهش
تولید و ظرفیت تولید بهشــمار میآیند ،چرا که در حال حاضر حدود 90درصد
از تأمین مالی واحدهای تولیدی در کشور توسط بانکها انجام میشود.کریمی
با اشــاره به اقدامات بانک دی در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی
گفت :بانک دی طی سالهای اخیر که توجه به اقتصاد مقاومتی نقشه راه اصلی
کشــور است ،تالش کرده سیاســتهای اعتباری خود را در راستای تحقق این
هدف تدوین کند و حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی را به صورت جدی در
دستور کار دارد.وی با اشاره به دستاوردهای بانک دی در یک سال گذشته یادآور
شــد :بانک دی نیز مانند تمامی بانکهای کشور با دغدغههایی مواجه بود که با
یاری خداوند و تالش مضاعف تمامی همکاران موفق شدیم با بهبود شاخصهای
عملیاتی و کلیدی ،افزایش ســرمایه بانک دی را پس از یک دهه محقق کنیم و
امیدواریم با این جهش چشــمگیر بتوانیم نقش بیشتری در حمایت از تولید و
بخشهای مختلف اقتصادی کشور ایفا کنیم.کریمی در بخش دیگری از سخنان
خود ضمن تشریح خدمات بانک دی و جایگاه آن در نظام بانکی ،وجود میلیونها
مشتری و حدود یک میلیون سهامدار ارزشمند بهویژه از گروه خانواده معزز شهدا
و ایثارگران ،نیروی انســانی جوان با انگیزه و مستعد ،ساختار چابک و کارآمد و
برخورداری از داراییهای ارزشــمند را بخشی از نقاط قوت بانک دی دانست که
آن را از ســایر رقبای خود متمایز کرده است.مدیرعامل بانک دی همچنین به
لزوم بهرهگیری از سرمایهگذاران توانمند داخلی و خارجی برای اجرای طرحهای
توســعهای اســتان ها در کنار همراهی بانکها تأکید کــرد و گفت :با توجه به
محدودیت بودجه دولت ،اســتانها باید با شناسایی ظرفیتها و سرمایهگذاران
توانمند ،طرحهای توسعهای در سطح ملی تعریف کنند.
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صرافیهای آنالین موجب تکرار بحران موسسات مالی خواهند شد؟

ی غیرمجاز در فضای مجازی
جوالن بیش از  1000صراف 
رشد قارچگونه صرافیهای غیرمجاز و بینامونشان در فضای مجازی ،زنگ خطر تکرار
بحرانهایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال 96را
به صدا در آورده است ،.اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیهای
به شــهروندان در خصوص شــگردهای جدید کالهبرداری و سرقت از حسابهای
بانکی متقاضیان معامالت ارزی هشــدار داد .براســاس این بیانیــه ،کالهبرداران با
ایجاد صرافیهای تقلبی ،صفحات جعلی فیشــینگ و یا تیمهای پشــتیبانی تقلبی
درصدد فریب معاملهگران هســتند.صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات
متقلبانهای اســت که کالهبرداران با اشــتراکگذاری درگاه جعلی یک صرافی که
دقیقاً مشــابه وبسایت اصلی آن اســت ،اقدام به ضبط اطالعات محرمانه و سپس
هککردن حســابهای فرد متقاضی ارز میکنند.سرهنگ علیمحمد رجبی رئیس
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا ،آذرماه سال گذشته با
اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافیهای غیرمجاز تأکید کرده بود ،احتمال فروش
ارزهای تقلبی توســط این کالهبرداران بسیار باال است که همراه داشتن این ارزهای
تقلبی خصوصاً در کشور دیگر میتواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.
ی غیرمجاز در فضای مجازی
جوالن بیش از  1000صراف 
عمــده عملیات کالهبرداری صرافان غیرمجاز به واســطه فضــای مجازی و جذب
مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت میگیرد .با نگاهی گذرا به
یتوان به غیرمجاز
عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کالهبرداران ،به آسانی م 
بودن این صرافیها پی برد .برای نمونه برخی از این صرافیهای غیرمجاز با استفاده
از عناوین جذاب و ایجاد وابســتگی به نهادهای ارزشــی و انقالبی مثل آستان قدس
رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند .این در حالی است که
براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی ،هیچگونه صرافی ذیل این
معاونت فعالیت ندارد.کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین
باره هشدار داده بود ،کانون صرافان تاکنون نزدیک به  ۱۰۰۰معاملهگر ارزی غیرمجاز
را بــا رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کــرده تا با آنها برخورد قانونی
صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجددا ً با تغییر ماهیت به معامالت
غیرمجاز برمیگردند.از طرف دیگر ،رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری
فتا نیز توضیح داده بود ،کالهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانالها و صفحات
شبکههای اجتماعی ،کارمزد دریافتی خود را بسیار پایینتر از دیگر صرافیهای مجاز
کارشناســان معتقدند به منظور بهبود
اثربخشــی نظام بانکی در اقتصاد ایران
و حمایت از اشتغال و تولید ،بنگاهداری
بانکها بــا واگــذاری امــوال مهم و
داراییهای مازاد نظــام بانکی باید به
سرانجام برســد ،.در سال های اخیر با
تشدید فضای ســفته بازی در اقتصاد،
شــاهد رونق بازارهای موازی همچون
مســکن بوده ایم .در این میان ،بانک
ها نیز به دلیــل نگرانی از عدم تحقق
درآمدهــای مــورد انتظارشــان برای
پرداخت سود ســپرده گذاران و سایر
هزینه ها ،تصمیم گرفتند بخشی قابل
توجهــی از منابع مالی خود را به بنگاه
داری تخصیص دهند .اتفاقی که مورد
انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است،
زیرا به اعتقاد کارشناســان اقتصادی،
ورود نظام بانکی به فضای بنگاه داری،
باعث خواهد شــد تا بانک ها از اهداف
تعیین شــده در زمینــه تامین مالی و
حمایــت از واحدهــای تولیدی فاصله
بگیرند و عمال رفته رفته به رقیبی برای
همان واحدهای تولیدی تبدیل شوند.
هرچند در باب چرایی ورود بانک ها به

اعالم میکنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی
به صورت ارزی به کشــورهای همسایه دارند ،به آنها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی
را به آنها بدهند تا در زمانی معین به دســت فردی در خارج از کشور برسانند.الزم
به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافیها ،بانک مرکزی است و در حال
حاضر تنها حدود  683شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت
از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطالعات مربوط به آنها در پایگاه اطالع رسانی
بانک مرکزی در دسترس است.
صرافنماها در خدمت قاچاق ،قمار ،شرط بندی و خروج سرمایه
از سوی دیگر هدف دیگر این کالهبرداران از تأسیس صرافیهای صوری و غیرمجاز
کمــک به قاچــاق کاال و ارز و همچنین نقل و انتقال پولهای کثیف قمار و شــرط
بندی به خارج از کشــور اســت .بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز
معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم
ثبت جابهجایی ارز در سیســتم معامالتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به
خروج سرمایه از کشور میشود.با انجام تبادالت ارزی در بستری خارج از سامانههای
نظارتی بانک مرکزی(نیما و ســنا) ،تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این
صرافان تسهیل میشود .عالوه بر این ،اخیرا همزمان با شیوع سایتهای شرطبندی و
قمار ،نقل و انتقال پول برای شرکت در سایتهای شرطبندی و قمار نیز به فهرست
فعالیتهای غیرقانونی این صرافنماها افزوده شده است.کامران سلطانی زاده رئیس
کانون صرافان در اردیبهشــت ماه با اشــاره به صرافیهای غیرمجاز در کشور تأکید
کرده بود ،معاملهگران ارزی غیرمجاز با یدک کشــیدن نام جعلی صرافی برای خود،
بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقاالت پولهای قاچاقچیان ایجاد کردهاند که
این مقوله در فضای مجازی گســتردهتر شد ه است.به طور کلی دو نوع جواز فعالیت
برای صرافیها صادر میشود .نوع اول آن دسته از شرکتهای صرافی هستند که تنها
برای خرید و فروش نقدی ارز ،مجاز به فعالیت بوده و در مقابل ،شرکتهای صرافی
نــوع دوم که در کنار معامالت نقدی ارز ،اجــازه انجام مبادالت ارزی و ارائه خدمات
ارزی برونمرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.با این حال ،در شرایط فعلی شاهد
آن هســتیم که برخی از صرافیهای نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقاالت برون
مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج ســرمایه
از کشــور میکنند .بنابراین جای خالی نظارت بانــک مرکزی بر اینگونه صرافیها

راهکار خروج از بنگاهداری

فضای بنگاه داری ،باید به این نکته نیز
توجه داشت که انگیزه های ورود بانک
هــای دولتی و غیر دولتی به حیطه در
اینباره متفاوت از یکدیگر است.به گونه
ای که سیدکامل تقوی نژاد از مدیران
ســابق بانکی در این خصوص معتقد
است «در بانک های غیر دولتی به دلیل
لزوم پاســخگویی به تمامی ذینفعان و
فعالیــت به عنوان یک بنگاه اقتصادی،
حداکثرســازی سود ســهامداران به
عنوان یکی از اولویــت ها مطرح بوده
و موضــوع ســودآوری در بانک های
دولتی برای تنها ســهامدار آن (دولت)
مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی
نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی
دولت محتــرم در راســتای کمک به
رشــد اقتصادی ،افزایش اشــتغالزایی
و توســعه مناطق محروم مورد تاکید
اســت».عباس کمرئــی از مدیــران
نظام بانکــی نیز در خصــوص دالیل
بنگاهدارشدن بانکها معتقد است که
رد دیون دولت و شــرکتهای دولتی

به بانکها ،تصمیمگیری خود بانکها
و موسسات اعتباری در بنگاهدارشدن،
تکالیف دولتی به بانکها ،تکمیل چرخه
فعالیت بانکداری و دریافت اوراق بهادار
و وثیقه ملکی در قبال ارائه تسهیالت،
بانکها را به ســمت بنگاهداری سوق
داده اســت .وی در رابطه با چگونگی
ورود بانکها به بحث بنگاهداری افزود:
در زمانی که بازار سرمایه عمق و توسعه
نداشت ،بانکها ب ه نوعی موظف شدند
تا در راســتای حمایت از بازار سرمایه،
شــرکتهای ســرمایهگذاری تاسیس
کنند و بــا گذر زمان این شــرکتها
واگذار شدند.بنابراین دلیل ورود بانک
های دولتــی و غیردولتــی به فضای
بنگاه داری ،متفاوت از یکدیگر اســت.
امــا در نقد این سیاســت ،تقریبا اکثر
کارشناســان اقتصادی ،معتقدند ادامه
این روند به رســالت و جایگاه بانک ها
در چرخــه تامین و حمایــت از تولید
داخلــی ،لطمــه خواهد زد.بســیاری
از کارشناســان اقتصــادی در اینباره

معتقدنــد برای خروج بانک ها از بنگاه
داری ،یکی از راهکارهای مهم ،واگذاری
دارایــی های مــازاد بانک ها اســت.
عباســعلی حقانی نسب از کارشناسان
اقتصــادی نیز در ایــن خصوص یک
راهــکار پیشــنهادی دارد .وی معتقد
است« :راهکار پیشنهادی تاسیس یک
صندوق سرمایه گذاری سهام برای همه
بانک ها و انتقال دارایی های سهام غیر
بانکی به صندوق مذکور و یک صندوق
امالک و مســتغالت بــرای همه بانک
ها و انتقــال امالک بانک هــا به آن،
تاســیس یک صندوق سرمایه گذاری
دولتی و انتقال تمام ســهام دولت در
بورس و فرابورس به آن و آماده کردن
این صندوق ها جهــت عرضه در بازار
ســرمایه همراه با اوراق تبعی ،همزمان
با کاهش نرخ سود بانکی است».آلبرت
بغزیان از کارشناسان اقتصادی نیز در
گفتگویی ورود بانک مرکزی به کاهش
سرمایه مازاد بانک ها و برخورد جدی با
بانک های مختل کننده اعتبار کشور و
سیستم بانکی را راهکار خروج از بحران
بنگاه داری عنوان کرد.

سپرده و وام بانکی بیش از  ۴۰درصد زیاد شد
میزان سپردهها و تسهیالت بانکی تا پایان اسفند سال گذشته نسبت به پایان سال  ۱۳۹۸معادل  ۴۲.۷و  ۴۴.۳درصد افزایش یافته است.براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت
کل مانده سپردهها و تسهیالت ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفند ماه سال گذشته ،مانده کل سپردهها به رقم  ۳۸۷۵هزار و  ۴۰۰میلیارد
تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل  ۴۲.۷درصد افزایش را نشان میدهد.همچنین ،باالترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده  ۲۰۸۱هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۱۰هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان است.عالوه براین ،مانده کل تسهیالت در این زمان  ۲۷۹۲هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل  ۴۴.۳درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش ،بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۶۹
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل  ۹۵۰۰میلیارد تومان است.نسبت تسهیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲
درصد است که نسبت به پایان سال قبل ۰.۸ ،واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران  ۹۳.۵درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد  ۱۰۵.۹درصد
است.در این گزارش ،یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان
تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
بــه صــورت کلی ،در اقتصــاد به جمع پول و شــبه پول
نقدینگــی ( )Liquidityمیگویند .نقدینگی به صورت کلی
به داراییهای نقدی شما اشاره میکند .اسکناسهایی که
برای خرید مایحتاج ،روزانه با خود حمل میکنیم نقدترین
داراییهای ما هستند .هرچه بتوان سریعتر دارایی را بدون
به وجود آوردن تغییر بســیاری در ارزش آن ،به پول نقد
تبدیل کرد ،نقدینگی آن بیشــتر است .برای مثال شما به
راحتی میتوانید پولهای نگهداری شده در حساب سپرده
خود را به اسکناس تبدیل کرده و خرج کنید ،اما نمیتوانید
واحد آپارتمانی خود را به همین سهولت به پول نقد تبدیل
کنیــد .پیدا کردن خریدار برای واحد آپارتمانیتان زمانبر
خواهد بود .همچنین ممکن است در نهایت نتوانید آن را به
قیمت دلخواه بفروشید .بنابراین ،نقدینگی حساب سپرده از
امالک و مستغالت بیشتر است .به صورت کلی ،در اقتصاد
به جمع پول و شــبه پول نقدینگی ( )Liquidityمیگویند.
پول در واقع هر دارایی است که با آن بتوان به آسانی کاالها
و خدمات را خریداری کرد .در مکالمات روزمره ،کلمه پول
به معنی ثروت بکار میرود .ممکن اســت فردی از شــما
بپرسد که «ایالن ماســک» ( )Elon Muskچقدر پول دارد
و شما پاســخ میدهید در حدود  ۱۰۵هزار میلیون دالر.

نقدینگی چیست؟

این عدد شامل ارزش ســهام ،اوراق بهادار ،امالک و دیگر
داراییهایی است که ماسک مالک آنهاست.اما منظور ما
در اینجا اصطالح فنی پول است .پول همان وجه نقد و سایر
داراییهایی است که نقد کردن آنها آسا ن است .مواردی
که شــما برای پرداخت از آنها استفاده میکنید نیز جزو
پول محسوب میشــوند مانند چک و کارتهای اعتباری.
تعریف پول شــامل «ســپردههای دیــداری» (Demand
 )Depositsو سایر سپردههای بانکی که قابل چک کشیدن
باشند ،نیز هست .در تعریف گستردهتر ،پول ممکن است
شامل چکهای مســافرتی و حســابهای پسانداز هم
باشد«.شــبه پول» ( )Near-moneyبه داراییهایی اشــاره
میکند که به صورت مستقیم به عنوان وسیله مبادله قابل
استفاده و نقد نیســتند ،اما میتوان آنها را به پول نقد یا
سپردههای بانکی چک کشیدنی تبدیل کرد .حسابهای
پسانداز و حســابهای مدتدار هم بســته به تعریف در
نظر گرفته شــده و جامعیت آن ممکن است زیر مجموعه
پول یا شبه پول طبقهبندی شوند .بستگی به تحلیلی که

میخواهید انجام دهید ممکن اســت تعریف شما از پول
و شــبهپول متفاوت باشد.خلق نقدینگی جزو فعالیتهای
تعریف شده برای بانکها است .بیشتر پول موجود توسط
بانکها به شکل سپرده خلق میشود .هر زمانی که بانکها
وام میدهند در واقع در حال خلق پول هســتند .پولی که
ی نیســت که نشــان بانک
بانک ایجاد میکند پول کاغذ 
مرکزی روی آن باشد .پول سپردهای الکترونیکی است که
زمانی که مانده حساب خود را در خودپرداز چک میکنید،
بر صفحه پدیدار میشود.بانکها در فرایند حسابداری که
هنگام ایجاد وام به وجود میآورند ،پول خلق میکنند .این
ارقام در واقع بدهی بانک به شماســت .با استفاده از کارت
بانکــی یا خدمات اینترنتی بانکها میتوانید این پولها را
همانند اسکناس خرج کنید .بانکهای تجاری با دادن وام به
خلق پول میپردازند .برای مثال بانک به فردی وام میدهد
تا مبلغ رهن خانهای را بپردازد .در این زمان ،الزاماً بانک به
اندازه آن مبلغ به فرد اســکناس تحویل نمیدهد ،بلکه بر
اعتبار حساب فرد میافزاید و در این زمان پول جدید خلق
میشود.بانک ها طی سالها با این روش میزان پول موجود
در اقتصاد را به طرز پیشبینینشدهای افزایش دادهاند .این
امر موجب تورم و افزایش قیمتها شده است.

احساس میشود.
تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کالهبرداران
در حال حاضر بانک مرکزی برای معامالت رمزارز به تعداد محدودی از صرافیهایبانکی
مجــوز فعالیت در این حوزه را داده اســت و طبق ضوابط بانــک مرکزی ماینرهای
مجوزدار میتوانند در راســتای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود
را به فروش برسانند .با این حال در فضای مجازی و علیالخصوص اینستاگرام با انبوه
صفحات صرافیهای غیرمجاز و بینام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.در همین
رابطه ،سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود
کــه تا به این لحظه حتی یــک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت
نکرده است .محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشتماه طی نامهای خطاب
به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی ،خواستار مسدودسازی درگاه
پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.
آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟
به گزارش فارس ،منابع ارزی و شریانهای نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی
برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان
و نیز مجازات معاملهگران متخلف ارزی ،قریب به  7قانون ،آئین نامه و دستورالعمل
اجرایی تهیه و تدوین کرده است«.قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال « ،»51قانون
تنظیم بازار غیر متشــکل پولی مصوب « ،»83دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس،
فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب « ،»93احکام دائمی برنامه های توســعه کشور
مصوب « ،»95قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب « ،»95قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز مصوب  »92و «قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور
مصوب سال  69و بروز شده سال »99از جمله این قوانین و مقررات است.
در همین راستا به نظر میرسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه
اقتصاد ،دادســتان کل کشــور به عنوان مدعی العموم و نیــز بانک مرکزی و کانون
صرافان به عنوان نهاد ناظر ،بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی
صرافــان غیرمجاز اقدامــات الزم را انجام دهند تا مجددا ً شــاهد تکرار بحرانهای
امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسســات مالی و اعتباری غیر مجاز ســال 96از
ناحیه صرافیهای غیرمجاز در کشور نباشیم.

حمایت بانک مهر ایران از تولیدکننده
مطرح کشور
ناصر ســیفاللهی عضو هیأت مدیره بانک مهر ایران ،در جریان سفر به مشهد از
کارخانه الکترواســتیل بازدید و در نشستی صمیمی با مدیرعامل این کارخانه،
بــر تقویت همکاریهای دوجانبــه تأکید کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک
قرضالحسنه مهر ایران ،در این سفر مجید وکیل رئیس اداره کل حوزه مدیریت
و همچنین یوســف نجدی مدیر امور اســتانهای بانک ،سیفاللهی را همراهی
میکردنــد.در بازدید مدیران ارشــد بانک مهر ایران از کارخانه الکترواســتیل،
بهعنوان یکی از واحدهای صنعتی بزرگ کشور ،بر افزایش مناسبات دو سازمان
تأکید شــد.در این نشست سیفاللهی با تقدیر از همراهی شرکت الکترواستیل
در طول  ۱۰ســال گذشــته با بانک مهر ایران بیان داشــت :باعث افتخار است
خدمترســان مجموعهای هســتیم که برای ایجاد اشــتغال در کشور ،کاهش
وابستگی و خدمت به مردم فعالیت دارد.وی افزود :با توجه به نیازهای مشتریان
شــرکت و ظرفیتهای موجود در بانک مهر ایران ،شرایط خوبی وجود دارد تا با
اســتفاده از تسهیالت قرضالحسنه ،نیازهای مشتریان را پوشش داد .تسهیالت
ارزان قیمت بانک میتواند برای شــرکت مزیــت رقابتی ایجاد کند و با افزایش
فروش محصوالت ،ســهم شرکت را از بازار بیشتر کند.ســیفاللهی با اشاره به
مشکالت موجود بر سر راه تولیدکنندگان ،اظهار کرد :بانک آمادگی دارد تا همه
توان خود را برای حمایت از تولیدکنندگان و مشتریان آنها در قالب طرحهای
اعتبــاری و خدمات متنوع خود به کار گیرد تا در آینده شــاهد شــکوفایی هر
چه بیشتر صنایع داخلی باشــیم.در این جلسه نجدی با تشریح شرایط بانک و
بررسی نیازهای اساسی شــرکت ،گفت :با توجه به اینکه بانک مهر ایران منابع
آزاد در اختیار ندارد ،برای پیشــبرد اهداف هر دو ســازمان نیازمند تعامالت دو
طرفه بیشــتری هستیم .بانک مهر ایران با ارائه خدمات متنوع پرسنلی در قالب
خدمات بانکداری مدرن و انواع تســهیالت قرضالحسنه گامهای بلندی را برای
حمایت از اقشــار کمبرخوردار جامعه و ایجاد گشــایش در سفره مردم برداشته
اســت.وی ادامه داد :کاالکارت که به منظور خرید کاال و خدمات طراحی شده
بیش از یک سال است که مورد استفاده مردم و کارکنان ادارات و سازمانها قرار
گرفته و رضایتمندی بســیاری را در بین اقشار مختلف به همراه داشته است.
بانک مهر ایران در اقدامی جدید نیز کارتهای اعتباری را طراحی کرده اســت
تا مردم بتوانند مایحتاج مورد نیــاز خود را خریداری کرده و مبلغ آن را در ماه
بعد تسویه کنند.

کمک مالی پرسنل بانک به آزادی زندانیان
جرائم مالی غیر عمد سرپرست خانوار
با جمــع آوری کمک های نقدی کارکنان بانک کارآفرین و مشــارکت انجمن
حمایت زندانیان مرکز ،تعدادی از سرپرســتان خانــوار که به دلیل جرائم مالی
غیرعمد به زندان افتاده اند در آســتانه آزادی و بازگشت به آغوش خانواده شان
قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،بانک کارآفرین در راستای
عمل به مســئولیت اجتماعی خود و اشــاعه فرهنگ انسان دوستی و کمک به
اقشــار نیازمند با اجرای کمپینی داخلی به جمع آوری کمک های نقدی برای
آزادی زندانیان سرپرســت خانوار جرائم مالی غیرعمد اقدام کرد که این مهم با
استقبال بی نظیر کارکنان بانک روبرو شد و در مدتی اندک ،حدود  ۲میلیارد و
 ۴۰۰میلیون ریال جمع آوری گردید .صبح چهارشــنبه ،دوم تیرماه  ۱۴۰۰طی
مراســمی با حضور رئیس هیات مدیره ،مدیر امورحقوقی و مدیر توسعه سرمایه
انســانی بانک کارآفرین ،مبلغ جمع آوری شده در اختیار رئیس انجمن حمایت
از زندانیان مرکز قرار گرفت تا برای آزادی آن دســته از سرپرستان خانوار که به
دلیل جرائم مالی غیرعمد از خانواده خود دور شــده اند ،اختصاص پیدا کند.در
این مراسم محمدرضا خورسندی ،رئیس هیات مدیره ،شفافیت در امور مختلف
را از نقاط قوت بانک کارآفرین دانســت و با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ کمک
به اقشــار نیازمند و زندانیان جرائم مالی غیرعمد ،گفت« :هیچ چیز بدتر از این
نیست که انســان ها آزادی خود را از دست بدهند .افرادی که به دلیل ارتکاب
به جرائم غیرعمد و مشکالت مالی به زندان افتاده اند ،برخی هایشان سرپرست
خانوار هستند و عدم حضورشان می تواند منجر به از هم پاشیدن خانواده شان
هم بشــود ».خورســندی با بیان اینکه برخی از این زندانیان به دلیل بدهکاری
اندک در زندان هستند.
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بلینکن:

اگر اقدامات هستهای ایران افزایش یابد توافق دشوار میشود
وزیر امور خارجه آمریکا بدون اشــاره به تعهداتی که کشورش
الزم اســت برای بازگشــت به برجام انجام دهد مدعی شــده
پیشرفت برنامه هستهای ایران توافق در مذاکرات وین را دشوار
خواهد کــرد« .آنتونی بلینکن» ،وزیر امــور خارجه آمریکا در
مصاحبهای با یک رســانه آمریکایی گفته پیشرفتهای برنامه
هســتهای ایران میتواند توافق در مذاکرات وین برای بازگشت
آمریکا به توافق برجام را دشوارتر کند.رئیس دستگاه دیپلماسی
آمریکا در مصاحبهای با روزنامه «نیویورکتایمز» ،بدون اعتنا به
تعهداتی که کشورش باید برای بازگشت به برجام انجام میداده
درباره احتمال خروج آمریکا از مذاکرات وین در نتیجه اختالفات
پیــش رو هم اظهارنظر کرده اســت.او در این مصاحبه که بعد
از دیــدارش در پاریس با «ژان ایــو لودریان» ،وزیر امور خارجه
فرانسه انجام شــده تصریح کرد« :اگر این روند ادامه پیدا کند
و اگر آنها از ســانتریفیوژهای بیشتری در سطوح باالتر و باالتر
استفاده کنند به نقطهای خواهیم رسید که بازگشت به برجام به
عنوان یک موضوع عملی بســیار دشوار خواهد شد».بلینکن در
پاسخ به سوالی درباره اینکه چه زمانی ممکن است دولت آمریکا
از گفتوگوهای هستهای کنار بکشد گفت« :نمیتوانم درباره آن
تاریخ تعیین کنم ،ولی آن روز دارد نزدیکتر میشود».تا کنون 6
دور مذاکره در شهر وین برای مشخص کردن شرایط بازگرداندن

آمریکا به توافق هســتهای برجام انجام شده اما این گفتوگوها
تا کنون به نتیجه ختم نشدهاند .طرفها ضمن تأکید بر حصول
پیشــرفت در گفتوگوها از باقی ماندن پارهای اختالفات جدی
خبر دادهاند .لودریان ،ســاعاتی قبلتر در یک کنفرانس خبری
مشترک هشدار داد که «اختالفات جدی» با ایران در خصوص
برنامه هســتهای این کشور باقی است .او بعد از دیدار با بلینکن
تالش کرد توپ برای بازگشت به برجام را در زمین ایران بیندازد
و گفت که طرفها منتظر تصمیم نهایی ایران برای بازگشــت
به برجام هســتند .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور ســابق آمریکا
اردیبهشــتماه ســال  1397اعالم کرد به مشارکت آمریکا در
برجام که یک توافق مورد تأیید شــورای امنیت ســازمان ملل
متحد است پایان میدهد .او بعد از خروج از این توافق ،سیاستی
موسوم به «فشــار حداکثری» را علیه ایران در دستور کار قرار
داد و پیشبینی کرد این سیاســت میتواند به زودی ایران را به
مذاکره بر سر توافقی جدید به جای برجام وادار کند .پیشبینی
ترامپ محقق نشــد و مقامهای دولت فعلی آمریکا به ریاســت
جو بایدن بارها به شکســت فشار حداکثری علیه ایران اعتراف
کردهانــد .با وجود این ،دولت بایدن هنوز به تعهدات خود برای
بازگشت به برجام عمل نکرده و عم ً
ال مسیر دولت پیشین آمریکا
را ادامه داده است.

ترکیه در افغانستان؛ چرا و با چه هدفی؟

ادامه از صفحه اول
از ســوی دیگر ،چین و روســیه با اعتماد به نفــس دادن به قدرتهای نوظهور
و داعیــهدار کردن آنها ،زمینه را برای تضعیــف نهادهای بینالمللی که وظیفه
توسعه سلطه و تزریق ارزشهای لیبرالدموکراسی آمریکایی بر کشورهای دنیا
را برعهده دارد ،فراهم کردهاند.کشــورهایی چون هند و برزیل که عضو بریکس
هستند ،خواهان داشتن حق عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل هستند
و علناً تقاضای سهم بیشــتری در نهادهای بینالمللی دارند .اما بازیگر جدی و
بازوی اجرایی و اقتصادی چین و روسیه در غربآسیا ایران است.چین و روسیه
به شــدت دنبال تقویت اقتصادی ایران هستند تا پس از غش کردن عربستان و
ترکیه به آغوش آمریکا ،ایران را به عنوان سنگر اصلی پازل نظم جدید جهانی در
ب آسیا حفظ کنند.حمایتهای چین و روسیه از لغو تحریمهای ایران هم در
غر 
این راستا قابل تفسیر است .همچنین ،طبق اعالم تاجیکستان که مخالف اصلی
عضویت دائم ایران در ســازمان همکاری شانگهای بود ،دوشنبه هم با عضویت
تهران موافقت خواهد کرد تا احتماالً شــهریور ماه امســال ،زمینه دائمی شدن
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای فراهم شود.از سوی دیگر ،رسانههای
روس به نقل از منابع مطلع خبر دادهاند که پوتین تمایل دارد عضویت ایران در
اتحادیه اقتصادی اوراســیا هرچه سریعتر دائمی شود.این نظم جدید با شاخصه
مختصری که عرض شد ،آمریکا را به این نتیجه رسانده که با کاهش هزینههای
یکجانبهگرایی برای خود و با رجوع دوباره به ابزار چندجانبهگرایی ،به رویارویی
با این نظم جدید بپردازد.از بین گزینههای موجود ،ترکیه نقش خود را در پازل
«آســیای مرکزی و قفقاز» آمریکا به خوبی ایفا کرده است .ترکیه امروز جایگاه
بزرگی در بازار آســیای مرکزی دارد.ایــده «ارتش توران» و حکمرانی یکپارچه
ســرزمینهای ترکزبان هم در پس قدرتگیری اقتصادی و ایدئولوژیک دولت
اردوغان در ســالهای گذشته ،مطرح شــده و قطعاً این ایده بزرگ و گستاخانه
با تاییدات واشــنگتن همراه بوده است.از سوی دیگر ،ترکیه همواره برای اهداف
آمریکا تالش کرده اســت .حمایت و گســیل داشتن تروریستهای تکفیری به
شمال سوریه جهت سقوط دولت بشار اســد در شرایطی که ایران و روسیه در
ســوریه برای حفظ دولت قانونی اسد میکوشیدند و همچنین ،دور زدن ایران و
روســیه و ایجاد خط ترانزیتی ترکیه-نخجوان-باکو-اکتائو-چین پس از جنگ
قرهباغ  2020برای منحرف کردن مســیر راه جدید ابریشم ،از اقدامات دیگری
اســت که ترکیه با حمایت آمریکا انجام داده اســت.پس از انجام وظایف محوله
آمریکا به ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز ،حاال نوبت انجام مأموریت جدید آنکارا
برای واشــنگتن است .ترکیه در این نقش جدید موظف است ،با تقویت اردوگاه
طالبان ،ضمن افزایش دغدغه ذهنی چین برای استان جداییطلب سینکیانگ،
آســیای مرکزی را هم نگران قلمروگشایی طالبان کند و از این طریق روسیه را
تحت فشار قرار دهد و اصلیترین وظیفه ترکیه ،ممانعت از ایجاد یک جبهه قوی
اقتصادی و ژئوپلیتیکی بین چین-روسیه-ایران است تا هم فشارها بر ایران حفظ
شود و هم چین و روسیه به اهداف خود نرسند.
همانطور که ذکر شد ،نقشه آمریکا برای افغانستان ،دو بال دارد .بال افراطیگری
و نظامی که برعهده طالبان خواهد بود و بال اقتصادی آن که ترکیه آن را اجرایی
خواهد کرد.در همین راســتا است که در اجالس اخیر آنتالیا« ،جیک سالیوان»
مشاور عالی امنیت ملی کاخسفید اعالم کرده که در دیدار «جو بایدن» و «رجب
طیب اردوغان» ،موضوع فرودگاه افغانستان مطرح و چنین نتایجی حاصل شده
است:
.1بایــدن نه تنها از پیشــنهاد اردوغان اســتقبال کرده ،بلکه در مورد لیســت
درخواستهای او ،قول همکاری داده است.
.2برای حصول توافق نهایی ،دو تیم تعیین شــده اند که به صورت مرتب با هم
دیدار خواهند کرد.
.3آمریکا ،بدون تعارف اعالم کرده که تعهدهای امنیتی ترکیه را ارزشمند تلقی
میکند ،اما پالن Bجایگزین آمریکا این اســت که اگر ترکیه از پس کار برنیاید،
آمریکا سریعاً یک شرکت امنیتی بخش خصوصی را وارد کار خواهد کرد!
مفاد توافق این را میرســاند که جغرافیای افغانســتان تا چه اندازه برای آمریکا
حائز اهمیت است و مأموریت ترکیه تا چه اندازه دارای اهمیت استراتژیک است!
طبق بند سوم اعالمی از سوی سالیوان ،به ترکیه فرصت بازیگری داده شده اما
اگر نتواند از عهده وظیفه محوله بربیاید« ،بلکواتر» دیگری برای اهداف آمریکا
به سمت افغانستان گسیل میشود.
جالبتر اینکه همه این توافقات بدون حضور و دخالت مقامات افغانستانی صورت
گرفته است .در همین رابطه« ،عبداهلل عبداهلل» رییس شورای عالی مصالحه ملی
افغانســتان در حاشیه اجالس مجمع دیپلماسی آنتالیا ،اظهار داشت :واشنگتن
با دولت ترکیه در ســطوح مختلف مذاکره کرده و درباره تامین امنیت فرودگاه،
رایزنی کردهاند.همچنین نظر دولت پاکســتان را جویا شــده و آنها هم موافقت
کردهاند .ولی پاکســتان و ترکیه ،هنوز به جزئیات این مســئله اشاره نکردهاند.
من شخصاً ،بهعنوان یک شهروند افغانستان ،استقرار نیروهای ترکیه در کشورم
را مهم میدانم!
همســایه شــرقی ایران یعنی افغانســتان ،امروز به زمین بــازی جدید رقابت
ابرقدرتهای شــرق و غرب بدل شــده و آمریکا تالش دارد با ناامن نگه داشتن
افغانستان ،یا تثبیت نظم نوین جهانی را بگیرد یا به تأخیر بیاندازد.

گزیده خبر
کنفرانس امنیت بین المللی مسکو؛

ایران لنگر ثبات منطقهای

نهمین کنفرانس امنیت بین المللی مســکو که روزهای آخر هفته گذشــته در
پایتخت روسیه برگزار شد ،به نقش انکارناپذیر و اهمیت جمهوری اسالمی ایران
به عنوان لنگر ثبات و امنیت منطقه صحه گذاشت .نهمین کنفرانس امنیت بین
المللی مســکو با حضور روسای ستادهای کل و وزیران دفاع  ۱۰۸کشور جهان
و شش ســازمان بین المللی و همچنین مهدی ربانی معاون عملیات ستادکل
نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (دوم و
سوم تیر) در مسکو برگزار شد.در این کنفرانس معتبر بین المللی سرگئی شویگو
رییــس این کنفرانس و همچنین وزیر دفاع روســیه بر نقش و اهمیت ایران بر
ثبــات منطقه ای تاکید کرد و هیات ایرانی نیز بر آمادگی تهران بر همکاری در
تامین ثبات و امنیت منطقه ای تاکید کرد.گفته وزیر دفاع روسیه در باره اهمیت
حضور جمهوری اسالمی ایران برای تامین امنیت منطقه در حالی است که بعد
از  ۲۰سال حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان نه تنها امنیت و آرامش در
این کشور برقرر نشــد بلکه ناامنی ،بی ثباتی و درگیری های داخلی به شدت
افزایش پیدا کرده است.
کنفرانس امنیت بین المللی مسکو؛ ایران لنگر ثبات منطقهای
ســرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعالم کرد :بدون مشارکت و همکاری تهران
حل مســاله افغانستان و گشودن این گره امکانپذیر نیست و حل و فصل اوضاع
افغانســتان نیاز به تصمیم گیری فوری در مورد همکاری بین المللی دارد .وزیر
دفاع روسیه بر ضرورت بکارگیری امکانات سازمان همکاری شانگهای که در آن
همه کشورهای همسایه از جمله ایران حضور دارد تاکید کرد.

غریب آبادی:

تفاهم فنی ایران و آژانس تعهد محسوب نمیشود

سفیر ایران در وین در واکنش به اظهارات غیر حقوقی مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درباره عدم پاسخ تهران به تمدید تفاهم فنی میان دو طرف درخصوص
بازرسی و راستی آزمایی از برنامه صلحآمیز اتمی کشورمان تصریح کرد که تفاهم
صورت گرفته تعهد محســوب نمیشود .کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم
ایران نزد ســازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز جمعه به خبرنگاران گفت:
هرچند تفاهم فنی مشترک سه ماهه میان آژانس و ایران صورت گرفت ،اما باید
توجه داشت که مبنای این تفاهم ،تسهیل مذاکرات سیاسی و کمک به موفقیت
آن در جهت مختصات مدنظر کشــورمان بود و نه الزام ایران نســبت به اجرای
خواســت آژانس.وی افزود :بر اساس تصمیم سیاسی ایران ،نقش آژانس صرفا در
حد یک مجری است.سفیر کشورمان با یادآوری اینکه بعد از گذشت سه ماه ،ایران
دیگر این تفاهم را با آژانس تمدید نکرد و صرفا در چارچوب تصمیمی سیاسی به
مدت یک ماه دیگر به ثبت داده ها ادامه داد ،افزود :ادامه یا عدم ادامه این فرایند،
هیــچ ارتباطی با تکالیف پادمانی ایران ندارد ،چــرا که ایران همچنان به اجرای
تعهدات پادمانی خــود ادامه می دهد.غریب آبادی گفت :اگرچه مدیرکل آژانس
در گزارش خود بر اهمیت حیاتی تداوم فعالیت های راستی آزمایی و نظارت در

ایران و ثبت داده ها تاکید کرده ،لیکن بایستی خاطرنشان کنم که ایشان باید این
تصور غلط خود را اصالح کند که نباید ثبت داده ها را با این موضوع پیوند دهد.
نماینده دائم کشورمان ادامه داد :آنچه که ایران متعهد به اجرای آن است ،تعهدات
پادمانی است ،نه کمتر و نه بیشتر.رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی ادعاهایی را درباره آنچه فعالیت های هســته ای اعالم نشده در مکان هایی
در ایران خواند مطرح کرده اما دو طرف شــهریور ماه سال گذشته توافق کردند
تــا همکاریهای خود را بیش از پیش تقویت کرده و اعتماد متقابل را به منظور
تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به آن ،که از ١۶
ژانویه  ٢٠١۶به صورت موقت و داوطلبانه توسط ایران در حال اجرا است ،ارتقاء
بخشند.اسفند ماه سال گذشته که ایران در چارچوب قانون «اقدام راهبردی برای
لغــو تحری م ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تعهدات داوطلبانه برجام از جمله
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد ،دو طرف با حســن نیت جمهوری اسالمی
توافق کردند که دوربینهای نظارتی در برخی از مراکز هســتهای ،تا ســه ماه از
دسترس بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی دور نگه داشته شود.بر اساس این
توافق مقرر شــد که اگر تحریم های آمریکا ظرف سه ماه به طور کامل لغو شد،
ایران این اطالعات را در اختیار آژانس می گذارد ،در غیر اینصورت اطالعات برای
همیشه پاک خواهد شــد .موعد این تفاهم  ۳۱اردیبهشت ماه گذشته به پایان
رســید و با توجه به رایزنیهای صورت گرفته ،جمهوری اسالمی بار دیگر حسن
نیت به خرج داد تا ضبط دادههای دوربین ها به مدت یک ماه (سوم تیر) تمدید
شود«.رافائل گروسی» روز (جمعه) به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی
گزارش داد که در خصوص تمدید این توافق فنی ،پاسخی از تهران دریافت نکرده
است.ســفیر ایران نیز با انتقاد از اقدام غیر حقوقی گروســی تصریح کرد :آژانس
هیچگونه وظیفه ای برای ارائه گزارش در مورد تفاهم منقضی شــده مشترک و
ثبت داده ها نداشته و ندارد ».وی خاطر نشان کرد :بدون شک ،هر تصمیمی که
ایران در این رابطه بگیرد ،صرفا مبنای سیاسی خواهد داشت و آژانس نمی تواند
آن را به عنوان حقی برای خود تلقی کند.

ابراز تاسف دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از توزیع ناعادالنه واکسن

دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت ضمن ابراز تاسف
از شکســت جهانی در توزیع عادالنه واکسن ،باردیگر
خواستار عرضه واکسن برای کشورهای فقیر در مقابله
با بحران کووید ۱۹-شد.به گزارش خبرگزاری رویترز،
«ســازمان جهانی بهداشت» دیروز جمعه با ابراز تاسف
از شکســت جهانی در توزیع عادالنه واکسن اعالم کرد
در حالی که کشــورهای ثروتمند در حال بازگشت به
دوران پیــش از همه گیری ویروس کرونا هســتند و
واکسیناســیون جوانان به عنوان قشری که چندان در
معرض خطر نیســتند ،در دســتور کار قرار گرفته اما
کشــورهای فقیر بی رحمانه بدون واکســن مانده اند.
این ســازمان عاجزانه درخواست کرد که به ما واکسن
بدهید«.تــدروس ادهانوم» دبیرکل ســازمان جهانی
بهداشــت در این خصوص گفت« :اوضاع در آفریقا که
شــمار مبتالیان و مرگ و میر نسبت به هفته گذشته
 ۴۰درصد افزایش داشته ،خطرناک است».وی در یک
نشست خبری افزود« :جهان ما در حال شکست است،
همانگونه که جامعه جهانی در حال شکست است».وی
که خود دارای تبار اتیوپیایی اســت ،بدون نام بردن از
اسم کشــوری خاص ،برخی را به دلیل توزیع ناعادالنه
واکسن مورد عتاب قرار داد .ادهانوم بحران کنونی جهان
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در مقابلــه با کووید ۱۹-را با بحــران اچ آی وی /ایدز
مقایســه کرد؛ هنگامی که برخی کشورها اعالم کردند
کشــورهای آفریقایی قادر به اســتفاده از درمان های
پیچیده نیستند.وی تاکید کرد« :چنین نگرشی مربوط
به گذشته است و باید کنار گذاشته شود .مشکل کنونی
ما تامین واکسن است ،فقط به ما واکسن بدهید».دبیر
کل سازمان جهانی بهداشت وضعیت کنونی جهان در
مقابله با بحــران کوویــد ۱۹-را اینگونه توصیف کرد:
«تفاوت بین داشــتن و نداشتن اســت که اکنون بی

عدالتی را در جهان کامال آشکار می کند؛ بیعدالتی و
نابرابری ،بیایید با آن مقابله کنیم»«.مایک رایان» یکی
از کارشناسان برجسته این نهاد جهانی هم گفت« :در
حال حاضر بسیاری از کشــورهای در حال توسعه در
انجام واکسیناسیون جامعه خود در برابر بیماری های
عفونی از وبا تا فلج اطفال بســیار بهتر از کشــورهای
صنعتی عمل کرده انــد .وی در عین حال تاکید کرد:
«تفکــرات قیم مآبانه ای که بر این باور اســت ما نمی
توانیم به شما واکســن بدهیم زیرا طرز استفاده آن را
نمــی دانید آن هم در میانه بحران کووید ۱۹-غیرقابل
قبول اســت».برنامه جهانی «کوواکــس» که به طور
مشترک توســط «اتحاد جهانی واکسن و ایمنسازی»
(جی.ای.وی.آی  )GAVIو ســازمان جهانی بهداشــت
اداره می شــود ۹۰ ،میلیون دوز واکسن کووید ۱۹-را
از ماه فوریه به  ۱۳۲کشــور تحویل داده اســت ،اما از
زمان تعلیق صادرات واکســن توسط هند ،با مشکالت
عمده ای روبرو شده است«.بروس آیلوارد» یکی دیگر از
کارشناسان سازمان جهانی بهداشت گفت« :ما در ماه
جــاری از طریق کوواکس هیچ دوزی از واکســن های
آســترازنیکا ،موسسه سرم هند و جانسون اند جانسون
نداشته ایم».

بزاده:
خطی 

ایران هیچ درخواستی برای عضویت غیردائم شورای امنیت نداشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اخبار منتشرشده مبنی بر رأی نیاوردن ایران برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرد که اصل خبر نامزد شدن
ایران برای عضویت غیردائم در شورای امنیت نادرست است ،.سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص اخبار منتشرشده
مبنی بر رأی نیاوردن ایران برای عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که ایران اساساً درخواستی برای عضویت غیردائم در شورای امنیت نداشته است.
خطیبزاده در این خصوص اظهار داشت :چند روز قبل نیز که برای اولین بار این ابهام مطرح شد ،پاسخ داده شد که اصل خبر نامزد شدن جمهوری اسالمی ایران نادرست است ،ولی
با توجه به مطرح شدن دوباره خبر الز م است تأکید شود که جمهوری اسالمی ایران درخواستی برای عضویت غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای دوره 23ـ 2022نداشته و کشور
امارات از گروه آسیایی ،تنها نامزد این گروه بوده است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :با عنایت به اینکه ،انتخاب اعضای غیردائم شورای امنیت با رأیگیری مخفی و فیزیکی (برگه
ن احتمال منتفی نیست که این امر با هدف شیطنتآمیزی صورت گرفته
رأی) انجام میشود ،نیت کشوری که مخفیانه به جمهوری اسالمی ایران رأی داده است روشن نیست ،البته ای 
باشد.خطیبزاده تأکید کرد :جمهوری اسالمی ایران در انتخابات تعیین اعضای غیردائم شورای امنیت ،از عضویت امارات حمایت کرده و به آن رأی مثبت داده است .

آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای تامین صلح و امنیت پایدار
در نهمین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو در قسمت موضوع «ثبات ،امنیت
و پیشــنهاد برای آینده» ،هیات ایرانی با تاکید بر نقش جمهوری اسالمی ایران
در مبارزه با تروریســم و بی ثباتی در منطقه که ریشه این ناامنی ها هم آمریکا
و رژیم صهیونیســتی هستند صراحتا موصع خود را اعالم کرد و در ادامه بومی
ســازی امنیت با خروج این کشور ها از منطقه را به عنوان یک راهکار پیشنهاد
داد.سردار ســرتیپ پاســدار مهدی ربانی معاون عملیات ســتادکل نیروهای
مســلح جمهوری اسالمی ایران که با همراهی کاظم جاللی سفیر کشورمان در
روسیه در این نشســت معتبر بینالمللی شرکت کرده بود ،در سخنانی خروج
نیروهای فرامنطقهای از غرب آســیا را پیش نیاز اصلی امنیت پایدار عنوان کرد
و اظهارداشــت :این امنیت تنها به دست کشورهای منطقه کسب میشود.وی
گفت :جمهوری اســامی ایران خواهان بهترین روابط با کشورهای جهان است
و همسایگان در اولویت سیاســت خارجی هستند ایران روابطی استوار و بدون
تنش را با کشــورهای همسایه خود دنبال می کند در این میان روابط با روسیه
از اهمیت خاصی برخوردار است که این موضوع مهم در حل بحران های منطقه
ای نمود پیدا کرده است.ســردار ربانی تصریح کرد :امــروز با توجه به تحوالت
ســریع در جهان و درهمتنیدگی تهدیدات ســنتی و نوین یاد شده الزم است
کشورهای مستقل با همکاری با یکدیگر به ثبات در جهان کمک کنند .جمهوری
اســامی ایران آمادگی دارد در حل مشــکالت و ایجاد ثبات و امنیت در جهان
و منطقه با کشــورهای دیگر همکاری نماید.وی تغییر در ادراک منفعت طلبانه
و تجاریسازی امنیت ،اعتمادسازی بر مبنای یک رژیم امنیتی در قالب احترام
متقابل و گفتوگوهای ســازنده تقویت زیرســاخت و توسعه شبکههای امنیت
درون منطقهای و حمایت از کنشــگران تامین کننده صلح و امنیت پایدار را از
پیشنهادهای جمهوری اسالمی ایران در این ارتباط عنوان کرد.
تاکید ایران بر بومی سازی امنیتی
سردار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
در پایان این کنفرانس و در گفت و گویی رسانه ای گفت :امروزه ایران به عنوان
یکی از قدرت های منطقه ای و تاثیرگذار در معادالت بین المللی شــکل گرفته
است و با خروح آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه و بومی سازی امنیت ،می
توانیم نقش خودمان را در تامین ثبات و امنیت ایفا کنیم.
کنفرانس امنیت بین المللی مسکو؛ ایران لنگر ثبات منطقهای
وی تصریح کرد :بعد از پایان جنگ سرد جهان دو قطبی به جهان چندقطبی و
چندجانبــه گرایی تبدیل و در این بین ایران به عنوان یک قدرت جدید منطقه
ای تاثیرگذار در معادالت بین المللی شــکل گرفته است.وی تصریح کرد :تاکید
می کنم اگر تالش کنیم براســاس این روندی که نظام ما دارد گام های اساسی
برداریم با خروج آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه و بومی سازی امنیت می
توانیم نقش خودمان را در تامین ثبات ایفا کنیم.
تغییر نگاه امنیتی در جهان
سردار ربانی با بیان اینکه امروزه نگاه کالن به امنیت نسبت به گذشته تغییرات
زیادی کرده اســت ،تصریح کرد :در واقع ســاح های کشتار جمعی دیگر آن
جایگاه قبلی که مردم از آن وحشت داشتند؛ ندارد و موضوعاتی مثل همه گیری
ویروس کرونا یا بحث فضای مجازی که بیشترین تاثیرگذاری را دارد و اینها غالبا
مرزهای جغرافیایی را نمی شناسند ،می توانند جز تهدیدات امنیتی آینده باشند.
وی افزود :به تعبیری منافع فــردی برای تامین امنیت ،دوران خود را به منافع
جمعی در برابر تهدیداتی مثل همه گیری ویروس کرونا و فضای مجازی انتقال
داده است و بر همین اساس ما معتقدیم که ایران با دیدگاهی که دارد می تواند
روی تحوالت بین المللی تاثیرگذار باشد.
ترودو:

پاپ باید در خاک کانادا بابت رفتار کلیسا
با کودکان بومی عذرخواهی کند

به دنبال کشــف حدود  ۱۰۰۰جسد از دو قبر بینشان ،نخستوزیر کانادا گفت
که از پاپ خواســته تا شخصا در خاک این کشور بابت نقش کلیسای کاتولیک
در مدیریت مدارسی برای کودکان بومی عذرخواهی کند.به گزارش خبرگزاری
رویتــرز ،یک گروه بومــی به تازگی خبر داد که بقایــای  ۷۵۱تن که عمدتا از
کودکان بومی کانادا بودند ،در محوطه یک مدرسه سابق در استان ساسکاچوان
کشف شده است.این خبر کمتر از یک ماه پس از آنکه بقایای حدود  ۲۱۵کودک
در محوطه یک مدرسه سابق دیگر در استان بریتیش کلمبیا کشف شد ،منتشر
میشود.حدود  ۱۵۰هزار کودک بومی در حدود  ۱۵۰مدرسه مسکونی در کانادا
که تا  ۱۹۷۹به دست کلیسای کاتولیک اداره میشد ،جذب شدند .پاپ فرانسیس،
رهبر کاتولیکهای جهان گفت از این تحوالت غمگین شده اما عذرخواهی نکرد.
جاســتین ترودو ،نخســتوزیر کانادا در اتاوا به خبرنگاران گفت :من شخصا به
صورت مستقیم با پاپ فرانسیس صحبت کردم تا تاکید کنم نه تنها عذرخواهی
او حائز اهمیت اســت ،بلکه او باید در خاک کانادا از بومیان کانادایی عذرخواهی
کند .میدانم که رهبری کلیسای کاتولیک در حال بررسی است و بسیار فعاالنه
درباره آنچه گامهای بعدی میتواند باشد ،مشارکت دارد.
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شالودهٔکاخجهانربآبست
ایمنهچنشینیردینسفینه
افسونگرچرخکبودرهشب

چهره روز
آنتوان دو سنت-اگزوپری
آنتوان دو سنتاگزوپری ( ۲۹ژوئن  ۳۱ – ۱۹۰۰ژوئیهٔ
 )۱۹۴۴نویســنده و خلبان اهل فرانسه بود .اگزوپری
پس از مرگ ،تبدیل به قهرمان ملی فرانســه گردید.
پــدر وی مدیــر اجرایی کارگزاری بیمــه بود که در
ایستگاه قطار بر اثر سکته ،قبل از چهارمین سال تولد
آنتوان درگذشــت .آنتوان در سال  ۱۹۳۱با کانسوئلو
ســنتاگزوپری ازدواج کرد .سنتاگزوپری تا قبل از
جنگ جهانــی دوم ،خلبان تجاری موفقی بود که در
خطوط پســت هوایی میان اروپــا ،آفریقا و آمریکای
جنوبی به فعالیت میپرداخــت اما با آغاز جنگ ،هر
چند از دیدگاه ســن و وضعیت ســامتی در شرایط
مطلوبی نبود اما به نیروی هوایی فرانسه آزاد در شمال
آفریقا پیوســت .در ماه ژوئیه  ۱۹۴۴هواپیمای او در یک پرواز شناســایی بر فراز دریای مدیترانه
ناپدید شد و اعتقاد بر این بود که در همان زمان کشته شدهاست .سنتاگزوپری برند ٔه جوایز ادبی
معتبر فرانسه و همچنین برندهٔ جایزهٔ کتاب ملی آمریکا گردید .عمده شهرت وی به واسطه کتاب
شــازده کوچولو و نوشتههای تغزلی او با عنوان زمین انسانها و پرواز شبانه است .آثار او ،از جمله
کتاب شازده کوچولو به  ۳۰۰زبان و گویش ترجمه شدهاست.

پیشنهاد
تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار
«تاریخ اجتماعی زنان در عصر قاجار» نوشــته سمیه
سادات شفیعی منتشر میشود .در معرفی نشر ثالث
از این کتاب عنوان شده است« :این کتاب به برخی از
زوایای پنهان جامعه ایرانی عصر قاجار پرتو میافکند
که معموالً در تاریخنگاری مرســوم به آن توجه نشده
یا کمتر با آن توجه شــده است :جامعه زنان و مسائل
زنان .کتاب میکوشد از میان همان منابعی که معموال
بــرای روایت تاریخ عصر قاجار به کار میرفته اســت
یا با دســت بردن به برخی منابع کمتر شناختهشده،
خواننده را به نیمهای تاریک ببرد و با سرنوشتهایی
فراموششده آشــنا کند :سرنوشت دختران و زنان و
مادران ایرانی .از این رهگذر تصاویر جدید ،نامنتظره
و تأملبرانگیزی از زن و زنانگی در عصر قاجار به دســت آمده است که خود میتواند سرنخهایی
را برای طیف گســتردهای از مطالعات آتی در همین حوزه به دســت دهــد .زنان به عنوان نیمه
سرنوشتساز جامعه ،نیمهای سرکوبشده ،کمتر برخوردار و فرورفته در زیر سازوکارهای مردساالر،
در روایتهای تاریخی آنچنان که باید دیده نشدهاند .پژوهشگران کتاب «تاریخ اجتماعی زنان در
ن قاجار برویم و
عصر قاجار» به ما کمک میکنند تا به کوچه پسکوچهها و داستانهای نانوشته زنا 
برخی انگارههای رایج و تأملناشده خود درباره زنان ایرانی را اصالح و تعدیل کنیم».

فرهنگ
روانشناسیهای پرغلط!

ایتشنهمرو،کاندرینبیابان
سیمرغهکرهگزباد منیاد
چشمتبخطوخالدلفریباست

اتچشمبهمربزنیخرابست
کاینبحرهمیشهردانقالبست
ردفکرتافسونشیخوشابست

گریکسرآبست،صدسرابست
رددامزماهنکمازذبابست
گوشتبنوایدفوربابست

از هر دری خبری

جشنواره هزار رنگ در عروسی عشایر بازفت

ورزشی

باورنکردنیترین عوارض
سرفه کردن
ســرفه یک عمل ناگهانی است که طی آن برای تمیز کردن گلو و راههای
هوایی از مخاط ،مواد خارجی ،آب دهان ،میکروب ها و سایر عوامل مداخله
گر هوا با شدت از طریق ریهها به بیرون منتشر میشود .یک مطالعه در
ســال  ۲۰۱۳نشان داد طول مدت سرفه به طور معمول  ۱۸روز است .در
صورتی که بیش از  ۸هفته از سرفه رنج میبرید ،این امر نشان دهنده بروز
سرفه مزمن در شماست و مراجعه به پزشک در این زمینه ضروری است.
با این حال ،بسیاری از افراد نسبت به سرفههای مداوم بی تفاوت بوده و به
مدت طوالنی از مراجعه به پزشک اجتناب میکنند .ممکن است سرفه خود
نشــان دهنده عالئم یک بیماری جدی دیگر باشد که پزشک میتواند در
این حالت به شما کمک کند .فارغ از آنکه سرفههای مداوم میتواند نشان
دهنده ابتال به بیماریهایی جدی مانند سرطان و مشکالت ریوی باشد.

الشرق االوسط:

استقالل بیتوجه به خواست ه AFC

روزنامه عربستانی اعالم کرد که استقالل خواسته  AFCبرای اعالم زمین بیطرف را نادیده گرفته است و اصرار دارد که در تهران
از الهالل پذیرایی کند .در یکی از حساسترین بازیهای مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا دو تیم استقالل و الهالل به مصاف هم
خواهند رفت .پیش از این و طبق برنامه صعود تیم ها قرار بود که بازی به میزبانی استقالل و در تهران برگزار شود اما کنفدراسیون
فوتبال آسیا با توجه به قانونی بازی در زمین بیطرف بین نمایندههای ایران و عربستان که در سال  2016و بعد از تنش سیاسی
که بین دو کشور به وجود آمد از باشگاه ایرانی خواست که یک کشور را به عنوان میزبان خود برای این دیدار انتخاب کند .الشرق
االوسط در ادامه نوشت :باشگاه استقالل این خواسته  AFCرا نادیده گرفته و اعالم کرده که در تهران از الهالل پذیرایی خواهد
کرد .البته در ادامه گزارش آمده است که استقالل اعالم کرده در صورتی که خواسته آنها برای میزبانی در آزادی رد شود دبی را
به عنوان میزبان این دیدار حساس انتخاب خواهند کرد.

تخت گاز

یک ناشر با اشــاره به کاهش انتشار کتابهای تالیفی روانشناسی میگوید :این روزها در ترجمه
کتابهای روانشناســی موازیکاری زیاد شده اســت و مقداری از این کتابها بدون ویراستاری و
حتی پرغلط منتشر میشــوند .کاظم علمی ،مدیر انتشارات ذهنآویز درخصوص وضعیت کیفی
و علمی کتابهای روانشناســی در سالهای اخیر و مسئله کتابسازی در این زمینه اظهار کرد:
اکثر کتابهای روانشناسیای که ما منتشر میکنیم ،ترجمه است .کتابهای روانشناسی عمومی
معموال کتابهایی هســتند که در کشــورهای دیگر طرفدارانی داشتهاند ،مترجمان ما هم آنها
را انتخاب کردهاند و ناشــر هم منتشــر کرده است .او ســپس گفت :در همه دنیا هم کتابهای
روانشناسی عمومی بیشتر مصرف میشود تا کتابهای روانشناسی تخصصی .البته ما کتابهای
روانشناســی تخصصی هم منتشر میکنیم اما میزان آن نسبت به کتابهای روانشناسی عمومی
خیلی کمتر اســت .علمی همچنین با بیان اینکه متاســفانه این روزهــا در ترجمه کتابهای
روانشناســی موازیکاری زیاد شده اســت ،اظهار کرد :مقداری از این کتابها بدون ویراستاری و
حتی پرغلط منتشــر میشوند .او افزود :ما چند جنبه را برای انتشــار کتابهای روانشناسی در
نظر میگیریم؛ در وهله اول میزان مخاطبان آن اســت که اصال مخاطب دارد یا خیر؛ این یکی از
عوامل اصلی در انتخاب کتاب برای ترجمه و چاپ آن اســت ،بنابراین باید جنبه اقتصادی آن را
در نظر بگیریم .با این حال بســیاری از کتابها که برای چاپ به نشر ما میآیند ،مورد انتخاب ما
نیستند ،حتی اگر بازار خوبی هم داشته باشند و سعی میکنیم کیفیت کتاب را برای انتشار آنها
در نظر بگیریم.

گنجینه

تویوتا لندکروزر  ۲۰۲۲در لباس پلیس دوبی
خودروهای پلیس امروزی در آمریکا و برخی کشورهای دیگر تنها به محصوالت فورد یا داج محدود نیستند .در برخی کشورها نیروهای
پلیس از محصوالت متنوع و مناسب مأموریتهای مختلف خود استفاده میکنند .البته قضیه امارات با دیگر کشورها فرق میکند چراکه
نیروی پلیس این کشــور از خودروهای بسیار متفاوتی اســتفاده میکند .جدیدترین خودروی حاضر در ناوگان پلیس این کشور تویوتا
لندکروزر  ۲۰۲۲جدید است .آفرودر جدید تویوتا در دسترس نیروهای پلیس ابوظبی و دوبی قرار گرفته است .همانگونه که میدانید
لندکروزر به طیف وسیعی از سوپرکارهای پلیس دوبی پیوسته است .لندکروزر در ناوگانی حضور مییابد که پیش از این چندین نمونه
از پورشــهها ،بنتلی ها ،مک الرن ها ،فراریها و حتی بوگاتی ویرون در آن حضور داشتهاند .البته به تازگی جنسیس  GV80نیز لباس
پلیس دوبی را بر تن کرده اســت .لندکروزر  LC300طراحی خشــن و جدید خود را حفظ کرده هرچند ساختار کلی آن تغییر اساسی
نداشته است .تویوتا در این شاسیبلند از پلتفرم  TNGAاستفاده کرده اما تغییرات بزرگتر در زیر کاپوت رخ دادهاند جایی که پیشرانه
 ۶سیلندر  ۳.۵لیتری توئین توربو جای نیروگاه  ۸سیلندر  ۵.۷لیتری تنفس طبیعی قبلی را گرفته است .این پیشرانه جدید قدرت ۴۰۹
اسب بخاری و گشتاور  ۶۵۰نیوتون متری تولید میکند که بیشتر از پیشرانه  ۸سیلندر میباشد.

خطری که نوزادان نارس را
در بزرگسالی تهدید میکند
اگرچه افرادی که زودرس به دنیا میآیند بیشــتر در معرض فشار
خون باال و سایر اختالالت هستند که میتواند منجر به سکته شود،
اما تحقیقات کمی بر موضوع ارتباط آن با سکته مغزی متمرکز شده
اســت .از این رو ،کرامپ و تیم تحقیقاتــی وی ،در آنچه بزرگترین
مطالعه برای بررسی خطر ســکته مغزی و زایمان زودرس توصیف
میکنند ،سوابق بیش از  ۲.۱میلیون انسان متولد شده در سوئد را
از  ۱۹۷۳تا  ۱۹۹۴بررسی کردند که حداقل  ۱۸سال عمر داشتند.
این مطالعه نشان داد نوزادانی که از  ۲۲تا  ۳۳هفته قبل از موعد به
دنیا میآیند در بزرگســالی و در مقایسه با نوزادان کامل  ۴۲درصد
بیشتر در معرض خطر سکته مغزی هستند .اما زایمان زودرس در
هفتههای  ۳۷تا  ۳۸با افزایش خطر همراه نبود.

دالیلی که شما را قانع به مصرف
مداوم هل میکند
هل یک غالف دانهای معطر کوچک اســت که به عنوان ادویه در تهیه
غذاها مورد استفاده قرار میگیرد .هل سرشار از آنتی اکسیدان است که
به کاهش فشــار خون کمک میکند؛ همچنین دارای یک اثر ادرارآور
اســت که میتواند به کاهش سطح فشار خون کمک کند .میزان باالی
آنتی اکســیدان هل میتواند به محافظت از سلولها در برابر آسیب و
جلوگیــری از التهاب کمک کند .طبق تحقیــق در لوله آزمایش ،هل
میتواند در برابر هلیکوباکتر پیلوری ،باکتری مرتبط با ایجاد موارد زخم
معده ،نقش حفاظتی داشته باشد .رایحه هل میتواند به بدن کمک کند
تا هنگام ورزش ،اکســیژن را استنشاق کند .در یک مطالعه ،از گروهی
از شــرکت کنندگان خواسته شد که اسانس هل را به مدت یک دقیقه
قبل از راه رفتن روی تردمیل برای فواصل  ۱۵دقیقه استنشاق کنند .

