ربیعی:

ادامه مذاکرات در صورت عدمتأمین دیدگاهها به دولت آینده موکول خواهد شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی دولت گفت :در صورتی که نتوانیم در مذاکرات با طرفهایمان تا پایان دولت آنچه مدنظر ماســت به تحقق برسیم بنابر تشخیص تصمیمگیرندگان
عالی نظام دولت سیزدهم این قضیه را بهعهده خواهد گرفت.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی درباره آخرین
روند مذاکرات هستهای و توافق احتمالی با طرفهای برجام گفت :از نظر ما تاکنون هرآنچه باید در میز مذاکرات مورد گفتوگو قرار بگیرد به بحث میان طرفین
گذاشته شده است .دیدگاه ما برای همه طرفها کام ً
ال روشن است و ما بر این دیدگاهها تأکید داریم.وی افزود :گفتوگوها به جایی رسیده است که همه طرفها
باید تصمیمات خود را اتخاذ کنند .ما تصمیمات خود را اتخاذ و اعالم کر دایم و منتظر هستیم....

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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یادداشت

ن گر دولت در همه بازارها
ردپای ویرا 

دستکاری قیمت سرمنشا مشکالت اقتصادی

اولویتهای اقتصادی دولت سیزدهم

3

جمعیت کشور در سراشیبی میانسالی و سالخوردگی!

خطر ورشکستگی صندوقهای
بازنشستگی کشور

یک کارشناس تحوالت جمعیت گفت :در جامعه ما بیش از  ۶درص ِد جمعیت ،باالی  ۶۵سال دارند؛ اگر درصد
جمعیت گروه سنی  ۶۵سالهها و باالتر کمتر از  ۵.۵درصد باشد ،جمعیت جوان و اگر درصد این گروه سنی از
 ۶درصد به باال باشد ،به طرف میانسالی و سالخوردگی سیر میکند.محمد ولی علیئی در پاسخ به این سوال که
«سالمندی یا سالخوردگی جمعیت یعنی چه؟ و چرا جمعیت سالخورده میشود؟ اظهار کرد :از لحاظ ساختار
سنی و فعالیت ،جمعیت به  3گروه سنی (کمتر از  15سالهها 15 ،تا  64سالهها و  65سالهها و بیشتر) تقسیم
میشوند و به صورت طبیعی هر یک...
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نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است
5

معاون فنی گمرک؛

وضعیت هزاران تن کاالی اساسی در بنادر
شمالی به مرز هشدار رسید
5

قرمز شدن «تهران» قطعی است

وضعیت قرمز در  ۶۳شهر

هشــدار نسبت به بروز موج پنجم داده شده ،مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور در
حال گسترش هستند و در حال حاضر  ۶۳شهرستان در کشور به رنگ قرمز کرونایی در آمدند .هشدار
موج پنجم کرونا اعالم شــده و شــاهد گسترش مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور
هستیم.در حال حاضر بر اساس اعالم وزارت بهداشت ۶۳ ،شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند،
تعداد بستری در تهران به سرعت در حال افزایش است و قرمز شدن آن قطعی است .بر این اساس
رنگبندی شهرستانها که از چهارشنبه  ۹تیر  ۱۴۰۰اعمال میشود در اپلیکیشن ماسک قرار گرفته
است.بر اساس نقشه رنگ بندی جدید شهرستانهای جم ،دیلم و گناوه در استان بوشهر ،اسالمشهر
و بهارســتان در اســتان تهران ،نهبندان در استان خراســان جنوبی ،امیدیه و اندیمشک در استان
خوزستان ،بمپور ،زهک ،ســراوان ،سرباز و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ،جهرام ،داراب،
زریندشت ،قیروکارزین و کازرون در استان فارس ،ارزوئیه ،رفسنجان ،سیرجان و عنبرآباد در استان
کرمان ،گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد ،علیآباد و مینودشت در استان گلستان ،پلدختر در
استان لرستان ،آمل در استان مازندران ،تفت ،خاتم ،مهریز و میبد در استان یزد در وضعیت قرمز قرار
گرفتند.بر این اساس طبق آخرین آمار شهرستانها در نقشه رنگ بندی کشور ،اکنون  ۶۳شهرستان
در وضعیت قرمز ۱۸۴ ،شهرستان در وضعیت نارنجی و  ۲۰۱شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

سپرده  ۶۰هزار میلیارد تومانی
ذخائر ارزی در  ۲۶بانک
در چند ســال اخیر حــدود  ۶۰هزار میلیارد تومــان از منابع صندوق توســعه ملی در بانکها
ســپردهگذاری شــده تا به تامین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای تعیین
شــده اختصاص پیدا کند ،.عمده منابع صندوق توســعه ملی به صورت ارزی در قالب تسهیالت
جهت تامین مالی در بخش های تعیین شده در چارچوب مقررات آن اختصاص پیدا می کند ولی
در کنار آن ســاالنه بخشــی نیز به ریال تبدیل می شود.این در حالی است که از ابتدای تاسیس
در ســال  ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۳قردادهای عاملیت ریالی با بانکهای عامل منعقد می شد که طی آن
بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط صندوق ،بانک مجاز به تامین مالی
ریالی طرحهای دارای مورد تایید بود.اما از سال  ۱۳۹۴به بعد دیگر قرارداد عاملیت ریالی منعقد
نشــد و به سمت سپردهگذاری ریالی رفت.بررسی تازه ترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی
تا پایان آذرماه ســال گذشــته در حوزه ریالی نشان می دهد ک ابتدای تاسیس صندوق تا پایان
سال  ۱۳۹۳و براساس قوانین بودجه سنواتی ۲۱.۱ ،هزار میلیارد تومان از منابع صندوق ،در قالب
قراردادهای عاملیت ریالی با بانکهای عامل منعقد شده است که از محل آن و براساس نظامنامه
ضوابط و شــرایط اعطای تســهیالت ریالی ۱۱.۸ ،هزار میلیارد به بیش از  ۱۳هزار طرح معرفی
شــده از طرف این بانکها اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که در این جریان بیش از
 ۵۶درصد منابع نســبت به کل مبلغ قراردادهای منعقده ،توسط این بانکها جذب شده است.اما
از ســال  ۱۳۹۴به بعد که ســپرده گذاری ریالی از منابع صندوق توسعه ملی شروع شد ،در ۲۶
بانک دولتی ،خصوصی و موسسه مالی سپرده گذاری صورت گرفته که به حدود  ۶۰هزار میلیارد
تومان می رسد.منابع سپرده گذاری شده جهت اجرای طرح های تعیین شده در قوانین مربوطه
تخصیص یافته که بررســی ها نشــان می دهد بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان آن برای اجرای
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ( )۲بوده است.از مجموع
 ۵۰هزار میلیارد سپرده گذاری شده در این بخش ،بیش از  ۶۴درصد معادل  ۳۲.۸هزار میلیارد
تومان توسط بانکهای عامل جهت تامین مالی حدود  ۹۷هزار طرح به متقاضیان تخصیص داده
شده است.همچنین حدود  ۸.۱هزار میلیارد تومان از محل قراردادهای فعال به عنوان منابع آزاد
قابل تخصیص نزد بانکهای عامل موجود اســت.از کل مبلغ  ۵۰هزار میلیارد سپرده گذاری در
این بخش  ۵۵ ،درصد در بخش صنعت و معدن ،حدود هفت درصد در گردشگری ۱۰ ،درصد در
صنایع تبدیلی و تکمیلی و  ۲۸درصد در بخش آب و کشاورزی سپردهگذاری شده است.همچنین
از این منابع سپردهگذاری شــده ۵۶ ،درصد به قراردادهای ویژه سرمایه در گردش و  ۴۴درصد
به قراردادهای ویژه سرمایه ثابت (طرح) اختصاص یافته که میزان جذب این قراردادها به ترتیب
 ۷۱و ۵۷درصد است.اما از مجموع  ۶۰هزار میلیارد تومان سپرده گذاری شده در بانکها ،حدود
 ۹۷۰۰میلیــارد تومان هم برای اجرای تکلیف قانون بودجه و اجرای قانون حمایت از توســعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستائی و عشایری اختصاص پیدا کرده است.

دریادار خانزادی در اجالس آیونز؛

رقابتهای منطقهای بر همگرایی در امنیت
دریایی سایه انداخته است
فرمانده نیروی دریایی ارتش نســبت به رفتار
هایی که موجــب تضعیف ایونز می شــود،
هشــدار داد و گفت :رقابتهای منطقهای بر
همگرایــی در امنیت دریایی ســایه انداخته
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر ،امیردریادار
حســین خانــزادی فرمانده نیــروی دریایی
ارتش و رئیس ششــمین دوره اجالس آیونز،
در هفتمین نشست فرماندهان نیروی دریایی
کشورهای حاشیه اقیانوس هند (عضو آیونز)
که در جزیره ریونیــون واقع در غرب جزیره
ماداگاســکار در اقیانوس هند جنوبی برگزار
شده اســت ،ضمن تشکر از برگزاری شایسته
اجالس ،طی ســخنانی گفت :اطمینان دارم
با تبــادل نظر و ارائه دیدگاههای ســازنده و
از طریق هم افزایــی توانمندیهای موجود،
میتوانیم گامهای مؤثــری در جهت تحقق
اهداف همایش برداریم.فرمانده نیروی دریایی
ارتش با تاکید بر اینکــه دریا فرصتی بزرگ
برای پیشــرفت هر ملتی است و بهره برداری
صحیح از آن موجب اتصــال به زنجیرههای
امنیت ،رفاه ،ثروت و منزلت میشود ،تصریح
کرد :اتصال به دریا بخشی از وزن ژئوپلیتیک
کشورهای ساحلی و دریایی محسوب میشود
و آنهایــی که بــه ایــن دروازه عظیم متصل
هســتند ،فرصتی مناســب بــرای تعامل با
دوســتان ،افزایش مرز و امکان تولید ملی را
در اختیــار دارند.امیر دریادار خانزادی امنیت
دریایی را مســئلهای جمعی و جهانی دانست
و ادامه داد :امنیت دستاوردی ملی با تأثیرات
متقابل جهانی است و در سایه آن چرخههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی شکل
گرفته و با تأثیر متقابل جاری میشود؛ با این
نگاه اقتصاد بدون امنیت مانند سراب است و
امنیت بدون اقتصاد موضوعی دست نیافتنی
اســت.وی ادامه داد :امنیــت دریایی حاصل
توجه همه کشــورهای ســاحلی به دریاهای
پیرامونشان ،حکمرانی خوب بر دریاهای تحت
حاکمیت ،آگاهی محیطی از دریا و تعاملهای
جهانی هم افزا ،برای جلوگیری از
منطقهای و
ِ
شــکل گیری کانونهای نا امنی در دریاهای
آزاد است.امیر دریادار خانزادی نیروی دریایی
را بخش مهمــی از چرخه تمدنــی دریایی
دانســت و بیان کرد :این امنیت دریایی است
که تضمین کننده کسب ثروت و بهره مندی
ملتها از منافع دریایی اســت و این نیروهای
دریایی هستند که امنیت آبهای آزاد و بین
المللی را برای فعالیتهــای دریایی به ویژه
در عصر اقتصــاد آبی فراهم میکنند.فرمانده
نیروی دریایی ارتش با اشــاره بــه برگزاری
شــش دوره اجالس آیونز ،خاطرنشــان کرد:

فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای منطقه
اقیانوس هند از ســال  ۲۰۰۸با هدف افزایش
آگاهیهای محیطی و توسعه تعامالت جمعی
گرد هم آمدهاند تا امنیت دریایی را در منطقه
اقیانوس هند تقویت نمایند .در شــش دوره
گذشته همه کشــورهایی که ریاست اجالس
را بــر عهده گرفتند تالشهــای جدی برای
نزدیک شــدن اجالس به اهــداف اجالس را
در دســتور کار خود قرار دادهاند.امیر دریادار
خانزادی با اشــاره به مشــارکت فعال نیروی
دریایی ارتــش جمهوری به عنــوان رئیس
دورهای اجالس ششــم آیونز ،اقدامات انجام
شده توســط این نیرو را بر شــمرد و گفت:
پس از نشســت فرماندهان در ســال ،۲۰۱۸
ســه سال پر تکاپو را در منطقه اقیانوس هند
پشت سر گذاشتیم .هدایت تالشهای جامعه
آیونــز و ایجاد هماهنگیهــای چند جانبه و
اطالع رســانی در مــورد رویدادهــای آیونز،
هدایــت کارگروه امنیت دریایــی و برگزاری
دو مرحله جلسه کارگروه ،برگزاری مسابقات
مقاله نویســی و اعطای جوایز به نویسندگان
مقاالت برتــر ،برگزاری جلســات مربوط به
رزمایش مرکب دریایــی در بندرعباس ذیل
کارگروه امنیت دریایی و آماده کردن میدان
برای اجــرای اولین رزمایش دریایی آیونز که
به علت فراگیری کرونا تا کنون متوقف مانده
است.وی ادامه داد :با هماهنگی برای برگزاری
کارگروه ه ای تبادل اطالعات و مقابله با بالیای
طبیعی و مشــارکت فعال در جلسات آنها از
دیگر موضوعات مهمی بوده که به آن پرداخته
است و نتایج و دستاوردهای آنها برای بررسی
در جلسه محرمانه فرماندهان اعضای اجالس
به اشتراک گذاشته خواهد شد.فرمانده نیروی
دریایــی ارتش ،خبر از تدویــن اولین کتاب
تاکتیکی آیونز بــا بهره گیری از ظرفیتهای
دانشــی و با تمرکز بر نیازهای موجود آیونز
در موضوعــات مقابله با دزدی دریایی ،تبادل
اطالعات و مقابله با بالیای طبیعی داد و گفت:
ایــن اقدام مهم میتواند هم زبانی برای انجام
عملیات مشــترک در دریا را تسهیل کرده و
اجرای آن را با تمرکز بر منطقه آیونز میســر
نماید .الزم اســت از همه اعضای اجالس به
ویژه کشورهای هند ،استرالیا ،بنگالدش که ما
را در این مسیر یاری دادهاند صمیمانه تشکر
کنم.امیر دریادار حســین خانزادی برگزاری
دو مرحله رزمایش مرکب دریایی بین ایران،
روسیه وهند را یکی از مهمترین دستاوردهای
این دوره از اجالس بر شــمرد و تصریح کرد:
در این دوره از اجالس ،دو عضو ناظر روسیه و
چین تعامل سازندهای را برای اقدامات عملی

در موضوع دســت یابی به امنیت جمعی در
منطقهی شــمال اقیانوس هند انجام دادهاند.
وی انفعال تــوأم با فعالیت هدفمند برخی از
اعضای اجالس را خطری برای تضعیف آیونز
دانســت و تاکید کرد :اگرچه کلیت اجالس
و مشــارکتهای آن برابر منشــور موضوعی
داوطلبانه اســت اما یکی از موضوعاتی که در
این دوره با آن مواجــه بودیم ،انفعال توأم با
فعالیــت هدفمند برخــی از اعضای اجالس
بود؛ اکنون شاهد شــکل گیری ائتالفهایی
با حضور تعدادی از اعضــای این اجالس در
منطقه شــمال اقیانوس هند ،دریای عمان و
خلیج فارس هســتیم که فعالیت آنها نه تنها
همگراییهای منطقــهای را تقویت نمیکند،
بلکــه تالشهای هم افزای اجــاس آیونز را
به عنــوان مهمترین بســتر همگرایی برای
دســتیابی به امنیت جمعی را به طور جدی
تحت شــعاع خود قرار میدهــد و تضعیف
میکنــد.وی ادامه داد :بایــد بپذیریم حضور
دوگانه دیگران باعث میشــود اجالس آیونز
بی رمق و به یک دورهمی تشــریفاتی تبدیل
شود؛ در این بین رقابتهای منطقهای نیز بر
همگراییهای امنیت دریایی سایه انداخته و
به شکل مضاعفی کارکردهای اجالس را متأثر
میکند.امیر دریادار خانزادی با تاکید بر اینکه
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
به عنوان رئیس کارگروه امنیت دریایی ،تمام
تالشهای خود را برای هموار کردن مســیر
تعامــات منطقهای خواهد کــرد ،ادامه داد:
در این راســتا طی ماه آینده مرکز هماهنگی
همکاریهای بین المللــی امنیت دریایی با
اهداف پایش محیط امنیتــی اقیانوس هند،
افزایــش آگاهیهای محیطــی از طریق به
اشــتراک گذاری اطالعات دریانوردی سفید،
به اشتراک گذاشــتن دادههای هواشناسی و
اقیانوس شناســی محلی و منطقهای ،ایجاد
هماهنگی بــرای اقدامات امنیــت آفرین در
دریاهــای آزاد مجاور ،هدایــت رزمایشهای
مرکــب دریایــی را در منطقه چابهــار و در
مجاورت اقیانوس هند افتتاح خواهد کرد.وی
در ادامه گفت :این فعالیتها به معنی حرکت
برای بهبود امنیت دریایی در منطقه اقیانوس
هند است و از هم اکنون از اعضای آیونز برای
شــرکت در مراسم افتتاحیه این مرکز دعوت
به عمل آورده میشود.فرمانده نیرویی دریایی
ارتش در پایــان گفت :با مالحظات مطروحه
به نظر میرســد زمان آن رسیده است که به
طور جدی به دنبال تاسیس دبیرخانه دائمی
اجالس باشــیم و پیشنهادهای مطروحه را با
جدیت بیشتری دنبال کنیم.

ساماندهی ســاختارها و ابزارهای نظام بانکی،کاهش پایدار کسری
بودجه ،ســاماندهی یارانههای پنهان ،ســاماندهی نظام مالیاتی و
ادغام نظام حمایتی در آن اولویتهای اساسی کالن اقتصادی دولت
ســیزدهم اســت.به گزارش خبرنگار مهر ،محمد قزلباش ،پژوهشگر
اقتصادی در یادداشــتی بــه اولویتهای دولت ســیزدهم در عرصه
اقتصاد پرداخته و معتقد اســت این اولویتها در چهار گروه شــامل
ساماندهی ســاختارها و ابزارهای نظام بانکی ،کاهش پایدار کسری
بودجه ،ساماندهی یارانههای پنهان ،ساماندهی نظام مالیاتی و ادغام
نظام حمایتی باید از سوی دولت جدید پیگیری شود.متن یادداشت
از نظر گرامی تان میگذرد :اقتصاد کشور در دهه گذشته و خصوصاً
در دولت دوازدهم از رشد اقتصادی منفی در سایه رشد سرمایهگذاری
منفی رنج برده است .وجود تورم دو رقمی باال ،نوسانات باالی نرخ ارز،
کمبود کاالهای اساســی و از بینرفتن اشتغال خصوصاً در بنگاههای
کوچک و متوسط سبب شده است که متغیرهای اقتصادی ایران در
سالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹به نوعی وخیمترین وضعیت را در نیم قرن
اخیر داشته باشــند .در این میان با وجود امیدهای فراوان به امکان
تغییر وضعیت با تغییر ساختار سیاسی کشور در انتخابات سال ۱۴۰۰
به نظر ،دولت سیزدهم با مسائل و چالشهای اقتصادی فراوانی مواجه
باشــد .از طرفی پیچیدگی مسائل اقتصادی فعلی سبب میشود که
در صورت اولویتبندی نادرست مشــکالت ،فرایند شناسایی و حل
مسائل اصلی اقتصاد به حاشیه رفته و تمرکز دولت بر موضوعات فرعی
سبب ایجاد فرسایش در روند طبیعی اقتصاد و افزایش نارضایتیهای
عمومی گردد.در شــرایط فعلی که کشور با تحریمهای بینالمللی و
مشکالت انباشته داخلی مواجه است؛ یکی از مهمترین اقدامات دولت
ســیزدهم در مقطع فعلی باید انتخاب تیم اقتصادی فعال ،باتجربه،
پرنشاط ،جدی و یکپارچه باشد .تیم اقتصادی دولت باید بتوانند ضمن
عدم در نظر گرفتن امکان رفع تحریمها به عنوان یک متغیر بیرونی،
اولویتبندی دقیقی از اصلیترین مسائل اقتصادی حال حاضر کشور
داشــته و همه تالش خود را در درجه اول متوجه این اولویتها نگاه
دارد.
در شــرایط فعلی اولویتهای اساسی کالن برنامه اقتصادی
دولت سیزدهم عبارتند از؛
 .۱ساماندهی ساختارها ،مقررات و ابزارهای نظام بانکی
در شــرایط فعلی یکی از بزرگترین علل رشد نقدینگی باال ،ناترازی
موجود در نظام بانکی است .ضعف جدی در ساختار حاکمیت شرکتی،
قدیمیبودن استانداردهای حســابداری بانکهای تجاری ،دستوری
بودن ســازوکار تعیین نرخ ســود در نظام بانکی ،عدم وجود برنامه
جامع برای هدایت اعتبارات شبکه بانکی ،سرمایهگذاریهای نامولد
بانکهای تجاری در بنگاههای اقتصادی ،نســبت مطالبات غیرجاری
باال که سبب منفیشدن درآمدهای بهرهای بانکها شده است و وجود
تعارض منافع جدی در ســازوکار نظارتی بانک مرکزی بر بانکها از
مهمترین عوامل شــرایط فعلی نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین
تأمینکننده منابع مالی شــده است .در این میان بهنظر میرسد در
دولت دوازدهم سازوکارهایی برای ساماندهی به بدهیهای دولت به
بانکها و کاهش اضافه برداشــت بانکها از منابع بانک مرکزی انجام
شده است ولی این سطح از سیاستگذاری پولی به هیچ وجه نتوانسته
است تا نظام بانکی را در خدمت اقتصاد کشور قرار دهد .بنابراین یکی
از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم باید تغییر در ساختارها ،مقررات
و کارکردهای نظام بانکی باشد.
 .۲کاهش پایدار کسری بودجه دولت
در سالهای پس از انقالب اسالمی ،دولتها همواره تالش داشتهاند
تا بودجه دولت را بدون کسری نشان دهند و سعی کنند تا با استفاده
از ســایر منابع ،کســری بودجه خود را پوشش دهند .خوشبختانه با
تصویب قانون برنامه ســوم توسعه ،اســتقراض دولت از منابع بانک
مرکــزی غیرقانونی عنوان شــد ،پس از این اتفاق بــود که دولت به
تأمین کســری بودجه خود از شــبکه بانکی روی آورد و همین امر
ســبب افزایش بدهیهای دولت به بانکها در اوایل دهه  ۹۰شمسی
گردیــد .پس از آن بود که دولت یازدهم و دوازدهم ســعی کردند تا
برای پوشش کســری بودجه خود به انتشار اوراق بدهی دولتی روی
بیاورند .اســتفاده از این روش اگرچــه دارای مزایایی مانند نظاممند
شــدن ساختار بدهیهای دولت اســت ولی در بلندمدت میتواند با
انباشت بدهیهای دولتی ،سبب کاهش پایداری مالی دولت و ایجاد
ریســک ورشکستگی گردد.از طرفی دولت با انتشار اوراق منابع مالی
محــدود اقتصاد را از دســترس بخش خصوصی خــارج میکند که
افزایش هزینههای مالی بنگاههای اقتصادی نتیجه غیرقابل اجتناب
این امر خواهد بود .مســئله دیگر آنکه؛ به طور طبیعی دولت باید از
درآمدهای قابل اتکا برای پوشــش نیازهای مالی خود استفاده کند.
وقتی تأمین مالی دولت که باید با دریافت مالیات پاســخ داده شود،
با راهکارهایی مانند انتشــار اوراق بدهی دولتی پاسخ داده میشود،
سبب ایجاد ضعف در سیاستهای بازتوزیعی میشود که در بلندمدت
افزایش ضریب جینی و تشــدید شــکاف طبقاتــی را در پی خواهد
داشت .همچنین استفاده از برخی راهکارهای مکمل مانند مولدسازی
داراییهای دولتی که متأسفانه در حوزه اجرا ،فروش انواع مختلفی از
داراییهای دولت است ،راهکاری پایدار نبوده و در بلندمدت با کاهش
درآمدهای دولت از این بخش و ثبات هزینهها ،سبب افزایش کسری
بودجه دولت خواهد شد.
 .۳ساماندهی یارانههای پنهان
آمارهای غیررسمی نشان میدهد ســال گذشته  ۱۷۰میلیارد دالر
یارانه پنهان در اقتصاد ایران توزیع شده است ،این یارانه پنهان نوعی
اعطای یارانه به اقشــار ثروتمند و حتی قاچاقچیان انرژی بوده است.
آمارهای رســمی نشان میدهد؛ ثروتمندترین دهک جامعه  ۲۳برابر
فقیرترین دهک جامعه ،مصرف انرژی دارند و طبیعتاً به همین میزان
هم از یارانه انرژی برخوردار میشوند.
ادامه در صفحه سوم
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پورابراهیمی:

سهمخواهی ازکابینه سیزدهم خالف
مصالح ملی است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لیستسازان تقلبی برای کابینه
سیزدهم لیاقت حضور در دولت را ندارند ،گفت :سهم خواهی برای تشکیل کابینه
سیزدهم برخالف شرع و مصالح ملی است.محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با مهر،
با اشاره به برخی لیست سازیها برای تحمیل برخی افراد به کابینه سیزدهم ،گفت:
بایــد به دولت منتخب فرصت دهیم تا با بهرهگیری از همه فرصتها و ســایق،
کابینهای هماهنگ با رئیس جمهور که توانایی پاسخگویی در مورد عملکرد آنها را
داشته باشد ،تشکیل دهد.وی با بیان اینکه رئیس جمهور زمانی میتواند پاسخگوی
عملکرد کابینه خود باشــد که اختیار کافی برای انتخاب اعضای کابینه را داشته
باشد ،افزود :رویکرد فراجناحی حجتاالسالم رئیسی میتواند مسیر جدیدی را در
تاریخ انقالب پدید آورد .به این معنا که هر کسی در کشور از ظرفیتهای الزم برای
مدیریت برخوردار است میتواند به کابینه راه یابد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
تصریح کرد :مقام معظم رهبری در مورد سردار سلیمانی تاکید کردند که او به هیچ
گروه و جریان سیاسی وابسته نبود و به شدت انقالبی بود .این مشی باید مبنای کار
دولت آینده قرار گیرد.
سهم خواهی برای تشکیل کابینه سیزدهم برخالف مصالح ملی است
پورابراهیمی گفت :کارآمدترین افراد در کشــور انقالبیها بودند ،افرادی که بدون
وابستگی به جناحهای سیاسی تالش میکردند .راه و روشی که رئیسی را تا امروز
موفق کرده این است که با رویکرد عدم وابستگی به جناحهای سیاسی وارد عرصه
شده اســت.وی توصیه کرد :همه کسانی که در ستادهای آیت اهلل رئیسی کمک
کردند اجازه دهند وی با نگاه کارشناســی ،علمی ،مبتنی بر جریان انقالب بتواند
بدون ســهم خواهی افراد کابینه خود را معرفی کند ،هر گونه سهم خواهی برای
تشکیل کابینه سیزدهم برخالف شرع و مصالح ملی است.رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس تصریح کرد :نمایندگان مجلس و سیاسیونی که به رئیسی برای انتخابات
ریاست جمهوری کمک کردند به تکلیف شرعی خود عمل نمودند ،شرایط کشور
به حدی مخاطرهآمیز شده بود که اگر شخصی مانند رئیسی وارد نمیشد ،انقالب
دچار بن بست میشد زیرا اداره کشور با تفکر دولت یازدهم و دوازدهم امکان پذیر
نبود .هر گونه دخالت و یا تحمیل افراد در کابینه سیزدهم برخالف منافع ملی است
و منجر به تشکیل دولت ناکارآمدی خواهد شد که چوب آن را ملت خواهند خورد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه فرصتی برای آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد،
گفت :آخرین فرصت ما دولت سیزدهم است .اگر این دولت خوب کار کند مشارکت
در انتخابات ریاست جمهوری بعدی به  ۸۰درصد خواهد رسید .زیرا مردم به دنبال
حل مشکالتشان هستند .برای مردم مذاکرات و حاشیه سازی های سیاسی مهم
نیست .کما اینکه هشت سال از مذاکرات میگذرد هنوز عراقچی اعالم میکند به
توافق نهایی نزدیک یا دور شدهایم.وی اظهار داشت :نتیجه عملکرد دولت سیزدهم
باید منجر به موفقیت نظام شود .همه گروههای سیاسی باید در راستای حفظ منافع
ملی از مداخله در تشکیل کابینه خودداری کنند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس یازدهم ،گفت :رهبر انقالب
در مورد مجلس یازدهم صفات انقالبی ،کارآمد ،والیی ،توانمند ،مقتدر را به کار بردند
که مدال افتخاری بر دوش نمایندگان مجلس است.
تاکید رهبر انقالب مبنی بر اینکه نمایندگان به دولت وارد نشوند ،حجت
شرعی است
پورابراهیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «نمایندگان در
مجلس بمانند و وظایف و تکالیف خود را در این حوزه انجام دهند» گفت :فرمایشات
ایشان برای نمایندگان حجت شرعی است .انتظار ما از همکاران این است که همین
مســیر را دنبال کنند.وی ادامه داد :در حدود  ۴۰سال عمر انقالب به بلوغ سیاسی
و اجتماعی دست یافتهایم که خارج از مجلس هم نیروهای بسیار توانمندی وجود
دارد که باید مورد شناسایی قرار گرفته و وارد دولت شوند .دو ،سه نسل در انقالب
تربیت شدهاند که افراد توانمند و انقالبی هستند و باید وارد دولت سیزدهم شوند.
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت :بنده و برخی از نمایندگان اعالم کردیم
که تا  ۲۸خرداد به رئیســی کمک میکنیم و بعد از آن وظیفه ما نظارت ،بررسی
برنامههای محتوایی و بررسی وزرای پیشنهادی دولت خواهد بود .در این زمینه از
منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.
مجلس از منافع ملی کوتاه نمیآید
پورابراهیمی تصریح کرد :درخواســت ما از رئیســی این اســت که کاملترین و
جامعترین و عملیاتیترین برنامه اقتصــادی را به مجلس ارائه کند و قویترین و
انقالبیتریــن افراد در حوزه اقتصادی را برای وزارتخانههای صمت ،اقتصاد ،نفت و
سازمان برنامه و بودجه معرفی کند.وی تصریح کرد :اگر برنامهای ناقص و غیرقابل
اجرا به مجلس ارائه شود و یا کابینه ضعیف به مجلس معرفی شود وظیفه نمایندگان
این است که از منافع ملی حفاظت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :برای انتخاب افراد کارآمد جهت عضویت
در کابینه باید گشــت و افراد را پیدا کرد .اگر کسی آمد و گفت من فالن پست را
میخواهم بدانید شایستگی الزم را برای ورود به کابینه ندارد .وزرای کابینه باید با
درخواست دولت وارد شوند.
لیست سازان لیاقت حضور در کابینه را ندارند
پورابراهیمی اظهار داشت :متاسفانه برخی افراد ،گروهها و حتی نمایندگان برای اینکه
خود را مطرح کنند لیستهای تقلبی از کابینه منتشر میکنند هر فردی که چنین
مشی را پیشه کند تا برای رئیس جمهور سیزدهم تصمیم سازی نماید شایستگی
حضور در کابینه را ندارد.وی تاکید کرد :رئیس جمهور منتخب بداند فردی که خود
را عرضه میکند صالحیتهای الزم را ندارد .باید گشت و افراد باصالحیت را پیدا
کرد و به سراغ شان رفت.
با اعالم عضو هیات رئیسه؛

الیحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان
اعالم وصول شد
تهران -ایرنا -عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول  ۱۳الیحه
از جمله الیحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در جلسه علنی مجلس خبر
داد.به گزارش ایرنا« ،مجتبی یوســفی» در نشست علنی دیروز سهشنبه مجلس
شورای اسالمی گفت :الیحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ،الیحه تصویب
اصالح ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها
 ۱۹۷۳و الیحه تصویب مقابله نامه حق تشکیل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۳۴۹
اعالم وصول شــد.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی افزود :الیحه تصویب
کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامههای حل و فصل بین المللی ناشی از
میانجیگری ،الیحه اصالح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح
مناطق کمتر توســعه یافته و الیحه اصالح ماده  ۶۱۲کتاب پنجم قانون مجازات
اسالمی ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز اعالم وصول شد.
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ربیعی:

ادامه مذاکرات در صورت عدمتأمین دیدگاهها به دولت آینده موکول خواهد شد
ســخنگوی دولت گفت :در صورتی کــه نتوانیم در مذاکرات با
طرفهایمان تا پایان دولت آنچه مدنظر ماست به تحقق برسیم
بنابر تشخیص تصمیمگیرندگان عالی نظام دولت سیزدهم این
قضیه را بهعهده خواهد گرفت.به گزارش خبرگزاری تســنیم،
علی ربیعی ســخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی درباره
آخرین روند مذاکرات هســتهای و توافق احتمالی با طرفهای
برجــام گفت :از نظر ما تاکنون هرآنچه بایــد در میز مذاکرات
مورد گفتوگو قرار بگیرد به بحث میان طرفین گذاشــته شده
است .دیدگاه ما برای همه طرفها کام ً
ال روشن است و ما بر این
دیدگاهها تأکید داریم.وی افزود :گفتوگوها به جایی رسیده است
که همه طرفها باید تصمیمات خود را اتخاذ کنند .ما تصمیمات
خود را اتخاذ و اعالم کر دایم و منتظر هستیم طرفهای مقابل
به شمول ایاالت متحده آمریکا تصمیمات سیاسی خود را اعالم
کنند تا بتوانیم بر اســاس آن در دوره بعدی مذاکرات ،روشنتر
صحبت کنیم.ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :درباره رفع
تحریمها در بخشهــای اصلی اقتصاد ایران مانند انرژی ،مالی،
بانکی ،بیمه و غیره اتفاق نظر وجود دارد ،با این حال اگر در مورد
همه موضوعات در دستور کار مذاکرات ،توافق حاصل نشود عم ً
ال
توافقی شکل نگرفته است و اگر در همه موارد توافق شکل بگیرد
میتوانیم از یک توافق شکلگرفته صحبت کنیم.ربیعی با تأکید
بر اینکه هر توافقی الزاماً دربرگیرنده رفع تحریمهای ظالمانه در
حوزه اقتصاد علیه ایران خواهد بود ،گفت :بر اساس رهنمودهای
رهبــر معظم انقــاب مبنی بــر اینکه که اگر رفــع تحریمها
امکانپذیر باشــد حتی یک روز نباید تعلل کرد ،دولت خود را
متعهد میداند صرفنظر از حاشــیهها مذاکرات را با عزم کامل
ادامه دهد و مصمم هســتیم رفع تحریمها را در اولین فرصت
محقق کنیم ،اما عجلهای هــم نداریم در طول زمان باقیمانده
از تصدی دولــت بخواهیم برای به نتیجه رســیدن مذاکرات،
از حقــوق خود صرفنظر کنیم.وی اضافــه کرد :در صورتی که
نتوانیم تا پایان دولت آنچه مدنظر ماست به تحقق برسیم بنابر
تشخیص تصمیمگیرندگان عالی نظام دولت سیزدهم این قضیه
را بهعهده خواهد گرفت .همه اینها به سیاســت نظام و آنچه در
مذاکــرات پیش میرود منوط اســت و اینکه نظرات ما تأمین
شــود یک لحظه هم تعلل نخواهد شد اما اگر دیدگاهها تأمین
نشــود ،ادامه مذاکرات به دولت آینده موکول خواهد شد.ربیعی
در پاسخ به سؤالی درباره مباحث مطرحشده درخصوص کشتی
حامل سوخت ایران به لبنان گفت :روابط ایران و لبنان بهعنوان
دو کشور برادر و دوست روشن است و عالقه دو کشور بر اساس

روابط دوجانبه بنا شده است و ادامه خواهد پیدا کرد .ما همیشه
روابط تجاری رو به پیشــرفتی با ملت لبنان داشتهایم و مصمم
به تقویت این روابط در همه ابعاد هســتیم که به شــکوفایی و
امنیت دو ملت کمک خواهد کرد.ســخنگوی دولت ادامه داد:
همــه از ظرفیتهای جمهوری اســامی در تأمین انرژی آگاه
هستند و ایجاد بازارهای جدید همواره مورد توجه ما بوده است
و لبنان میتواند بازارهای جدیدی برای ما ایجاد کند ،لذا هرگاه
درخواست اقتصادی مشابهی برای ما شکل بگیرد آن را با جدیت
بررســی خواهیم کرد.ربیعی در ادامه بــا رد این ادعا که تعامل
خوبی بین دولت و دستگاههای نظارتی وجود ندارد ،گفت :دولت
اقدامی خارج از چارچوب قانونی انجام نداده اســت و از ابتدای
این دولت تعامل بسیار خوبی بین دولت و دستگاههای نظارتی
وجود داشــته است .از هرگونه شــفافیتی استقبال میکنیم و
پیشگام شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات بودهایم.وی افزود:
متأسفانه عدهای بر اساس سیاست خود این موضوعات اتهامی
را رها نمیکنند که امیدواریم قوه قضائیه بهســرعت درخواست
مطالبه اسناد و مدارک را بکند و برای روشنگری افکار عمومی
این اســناد را منتشر کند .البته از هرگونه تصمیم مجلس برای
بررسی صادقانه ،منصفانه و بهدور از سیاستزدگی استقبال کرده
و میکنیم اما نمیتوانم نگویم کاش بهجای اینکه وقت خود را
صرف اموری کنند که دهها دستگاه نظارتی و اطالعاتی برای آن

رصد دارند و نظارت میکنند ،یک ســری لوایحی را که دولت
به مجلس ارســال کرده است ،مورد بررسی قرار دهند.وی ادامه
داد :با پیگیری معاونت حقوقی دولت مشــخص شد  10الیحه
مورد نیاز برای زندگی روزمره مردم اعالم وصول نشده است پس
بهنفع کشور است که این لوایح در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
الیحه ارتقاء نظام سالمت اداری ،الیحه مدیریت تعارض منافع،
الیحه تجارت الیحه الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تأمین تروریســم ،الیحه اصالح قانون پولی
و بانکی و درخواســت حذف چهار صفر ،الیحه شفافیت ،الیحه
شــوراهای حل اختالف از جمله لوایح معطلماندهای است که
برای زندگی روزمره مردم واجبتر هســتند.ربیعی گفت :اخیرا ً
اظهارات عجیبی درباره نهاد ریاســتجمهوری در حال پخش
شدن است که بیشتر شبیه داستانسرایی آن هم از نوع تخیلی
است ،حیف اســت که بگویم ژول ورنی اســت .برداشتهای
فضایی بیربط به هم که نمیدانم در پاسخ به این قصهپردازیها
چه میتوان گفت جز این که به گویندگان و سازندگان آن بگویم
«دســتکم از خدا بترســید و آنقدر مسائل را پیچیده درست
نکنید» .این از آنجا ســند بــرده و آن میخواهد توطئه کند و
مواردی از این قبیل که فکر میکنیم اینها اســتفاده کوتاهمدت
دارد در حالــی که همــه اینها ذره ذره بــر روح و روان جامعه
اثر میگــذارد و فکر نکنیم با بیان ایــن مطالب  100نفر هورا

سردار جاللی:

رئیسی در دیدار زنگنه؛

تمامی تجهیزات مقابله با تهدیدات شیمیایی در داخل تولید میشود
رییس ســازمان پدافند غیر عامل کشــور گفت :با
تالشهای وزارت دفاع ،امروز تمامی تجهیزات مقابله
با تهدیدات شیمیایی را خودمان تولید میکنیم.
به گزارش مهــر ،چهارمین همایــش ملی پدافند
شــیمیایی صبح دیروز(سهشــنبه) همزمان با روز
مبارزه با ســاح های شیمیایی و میکروبی به همت
سازمان پدافند غیرعامل کشور و با همکاری دانشگاه
بقیه اهلل (عج) در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
ســردار جاللی در این مراســم طی سخنانی اظهار
داشت :اگر چه حقوق بشر و احترام به جان انسانها
در افکار عمومی دنیا مطرح می شود  ،اما متاسفانه
باز هم شاهد هستیم در سراسر دنیا و هر جایی که
استکبار وجود دارد و منافع آنها در خطر باشد رسمی
و غیررسمی از ســاح شیمیایی استفاده میشود و
در ایــن میان آدم های غیرنظامی و کودکان زنان را
در این جنایات مورد آســیب و کاشتار قرار میدهد
این نشــان میدهد که کنوانسیون های بین المللی
توان بازدارندگی نداشته است.رییس سازمان پدافند
غیر عامل کشور گفت :اگر با کسانی که در بمباران
شیمیایی در سردشت و شهر حلبچه دست داشتند
محاکمه میشدند ،امروز شاید دیگر شاهد استفاده
کشــورها از سالح شــیمیایی نبودیم.سردار جاللی
گفت :کشورهای اروپایی در ظاهر با تمدن و در باطل
با خوی حیوانی سالح شیمیایی را به صدام دادند و
او را مجهز کردند .رفتار آنها همانند رفتار هیتلر بود
و امروز نیز همان کشورهایی مانند آلمان سالحهای
شیمیایی را در اختیار دیکتاتورهای همچون صدام
قرار میدهند تا بر علیه غیرنظامیان استفاده کنند.
وی شــعارهایی که از سوی کشــورهای اروپایی و

آمریــکا در خصوص حقوق بشــر داده میشــود را
شــعارها و مطالبی غیرواقعی دانست و گفت :خود
این کشــورها ســاح های را در اختیار دیکتاتورها
قرار می دهند تا علیه مردم بی گناه استفاده کنند.
آنها تنها شــعار حقوق بشر می دهند.سردار جاللی
پرداختن به توانمندیهای دفاع شیمیایی و پدافند
شــیمیایی را یکی از تکالیف مهم همه سازمانهای
مسئول در داخل کشور دانست و گفت :نیاز داریم که
زیرساختهای پدافند شیمیایی به صورت هماهنگ
بــا هم فعالیت کننــد .چرا که مــا در این زمینه با
مشــکالتی روبرو هستیم.رییس سازمان پدافند غیر
عامل کشور گفت :تولید تجهیزاتی که ما را در برابر
تهدیدات شیمیایی محافظت کند ،بسیار مهم است
و ما نیازمند آن هســتیم که صنایع قدرتمندی در
این عرصه داشــته باشیم .خوشبختانه با تالشهای
وزارت دفــاع ،امــروز تمامــی تجهیــزات مقابله با
تهدیدات شــیمیایی را خودمان تولید میکنیم.وی
ادامه داد مســئله بســیار مهم دیگر دانش پدافند
شیمیایی اســت .دانش پدافند شیمیایی ،یک شبه
به وجــود نمیآید ،پس نیازمند تولید دانش پدافند
شیمیایی هستیم.رئیس ســازمان پدافند غیرعامل
کشــور با تأکید بر اینکه اکثر حوادثی که در کشور
روی میدهد ،ناشــی از سهلانگاری در حوزه ایمنی
اســت ،عنوان کرد :در حوزه هستهای شاخصهای
ایمنی دو تا ســه برابر استانداردهاســت؛ لذا همین
موضوع را هم باید در حوزه پدافند شیمیایی داشته
باشــیم.وی اظهار داشــت :در حوزه درمان با کمک
تولید دانش ناشی از تجربیات دفاع مقدس توانستیم
به موفقیتهای بســیاری دست یابیم به نحوی که

میکشند.سخنگوی دولت اضافه کرد :اگر مطالب درست ،شفاف
و برای سالمسازی هست ،حتماً بیان شود و این به اصالح جامعه
کمک میکند اما وقتی خودمان میدانیم اینها قصهپردازی است
و افکار عمومی را بهســمتی میبرد که قضاوت نسبت به همه
کشور را شکل میدهد بهمصلحت عمومی نیست و اگرچه بیان
این موضوع ،ربطی به سؤال نداشت اما چون جای دیگر خوانده
بودم مطرح کردم.سخنگوی دولت درباره طرح مباحثی مبنی بر
رایزنی و فشار برخی دولتمردان دوازدهم برای حضور در دولت
سیزدهم اظهار داشــت :عباراتی مانند فشار کام ً
ال درست است
و از سالهای گذشــته همراه با تحریم وارد شده است و اما در
پاســخ صریح به سؤال شــما باید بگویم نه ،اینها همه اتهامات
ناصحیح اســت که در این هشت سال گذشــته به دولت وارد
شده است آنچه به عهده دولت بوده ساماندهی مقاومت در برابر
فشــار حداکثری آمریکا بود بهموازات فشار ناامیدکننده برخی
رسانهها و تریبونها حالت مضاعف به خود گرفت و رنج و مشقت
شــهروندان را بیشتر کرد و همه فشــارها به دولت میآمد که
خوشبختانه دولت بر آن مقاومت کرد و آمریکا را به آنجا رساند
که بر شکســت فشــار حداکثری اقرار کند.وی ادامه داد :آنچه
از واژه فشــار بر دولت ما شــکل گرفته ،تحمل آن سکوت بوده
اســت البته بسیار طبیعی است چنانچه رئیس جمهور منتخب
تشــخیص دهد هر کس را برای همکاری و هر مسئولی را نظر
داشته باشد ،اعالم میکند و آن فرد هم مخیر به تصمیمگیری
است و این با برداشت شما کام ً
ال متفاوت است .البته اگر دولت
طرف مشورت در این رایزنیها قرار بگیرد ،دلسوزانه و بیطرفانه
نظــرات خود را خواهد گفت اما این را کــه دولت افرادی را به
رئیسجمهور منتخب پیشنهاد کرده باشد تکذیب میکنم.ربیعی
تصریح کرد :میان رئیــس جمهور و رئیس جمهور منتخب تا
جایی کــه من اطالع دارم درباره کابینه دولت ســیزدهم اص ً
ال
صحبتی نشــده است و هرآنچه است انتقال تجارب و در اختیار
قرار دادن فهم اداره کشــور است و امیدواریم در این هفتههای
پایانی طرح اینگونه مباحث باعث نشــود روند بسیار خوبی که
از انتقال تجارب شکل گرفته است و اعتقاد داریم انتقال قدرت
مانند دست به دست دادن مشعل است و دولتهای بعد باید بر
فراز مسیرهای طیشده ادامه دهند و نواقص را برطرف کنند و
بگذاریم این سنت حسنهای که با رفتن رئیس جمهور به دفتر
رئیس جمهور منتخب و مالقاتهای بعدی ،انجام شده است و
تالش صادقانه برای انتقال تجارب ،رویهای میمون و مبارک برای
دولتهای بعدی باشد.

در منطقه تولیدکننده دانش در این حوزه هســتیم.
سردار جاللی گفت :مراکز شــیمیایی متعددی در
کشور داریم .بهعنوان مثال در ماهشهر  ۵۲مجموعه
شیمیایی داریم؛ لذا بهواسطه کثرت چنین مراکزی،
داشتن فقط یک قطب درمان شیمیایی کافی نیست.
پس باید به آمایش مراکز درمانی بیماران شیمیایی
توجه داشــته باشیم؛ همچنین در حوزه درمان باید
پزشک و پرستار را بهصورت تخصصی آموزش دهیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود :مسئله
تنظیم مقررات در حوزه مقابله با تهدیدات شیمیایی
نیز مهم است؛ زیرا نیازمند بهروز بودن دانش ایمنی
در حوزه شیمیایی هستیم؛ بهعنوان مثال ،نمیشود
گاز کلــر را از تبریز بار بزنیم و در مســیر صدور به
عراق با انفجار کپسولهای گاز کلر  ۷۰۰نفر مصدوم
شــوند.وی بیان کرد :نظام مصونســازی و آمادگی
پدافند شیمیایی سال گذشــته با امضای سرلشکر
باقری ،رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در روزنامه
رسمی کشور منتشر شــده و وزیر کشور هم آن را
به استانها و شهرداریهای کشور ابالغ کرده است.
ســردار جاللی خاطرنشان کرد :در حادثه پاالیشگاه
تهران ،اشــکال در رعایت نشدن ایمنی بوده است و
این نشــان میدهد که نمیتوانیم به موضوع ایمنی
زیرســاختها بی اعتنا باشیم.رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کشــور تأکید کرد :کشــوری که تهدید
امنیتی و جنگی دارد ،بایــد به فراتر از حداقلهای
ایمنی توجه کند؛ مراکز شــیمیایی پرخطر بسیاری
در شهرها فعالیت میکنند؛ لذا باید مجلس قانونی
در رابطه با منع فعالیت اینگونه مراکز در شــهرها
تصویب کند.

روحانی:

دولت سیزدهم با مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی روبرو نخواهد شد
رئیسجمهور گفت :دولت با برآورد واقعبینانه و انجام پیشبینیهای الزم اجازه نخواهد داد دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تأمین کاالهای اساسی روبهرو
شود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،دویست و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سهشنبه بهریاست رئیسجمهور برگزار شد ،در ابتدای این
جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تأمین و پرداخت خرید تضمینی کاالهای اساسی مردم ارائه کرد.براساس این گزارش خرید گندم تولید داخلی ،انجام و تاکنون بیش از
 90درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و براساس برنامهریزیهای انجامگرفته مطالبات باقیمانده کشاورزان نیز تا پایان ماه تسویه خواهد شد همچنین تالش شده
است عالوه بر تأمین کافی ذخایر ،در مسیر تأمین نیازهای آینده بهگونهای برنامهریزی و اقدام شود که در ادامه کار در دولت آینده نیز هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد.
حجت االسالم حسن روحانی گفت :عوارض اقتصادی ناشی از محدودیتهای پاندمی کرونا موجب افزایش قیمتهای جهانی در تمامی کاالها بهویژه کاالهای اساسی شده است
و از سوی دیگر خشکسالی هم تولید برخی محصوالت را کاهش داده است از این روی دولت با برآورد واقعبینانه ،پیشبینیهای الزم را انجام داده است و با وجود همه مشکالت
بهویژه دو مانع بزرگ کرونا و جنگ اقتصادی ،اجازه نخواهد داد دولت سیزدهم در آغاز فعالیت خود با مشکلی در زمینه تأمین کاالهای اساسی روبهرو شود.همچنین در این
جلسه پیرو مباحث مطرحشده درخصوص تأمین کاالهای اساسی ،بانک مرکزی گزارش مدیریت بهینه منابع ارزی و تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز را ارائه کرد.روحانی با بیان
اینکه «با مقاومت مردم امروز شــاهد طلیعههای امیدبخش شکســت جنگ اقتصادی دشمن و لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران هستیم» ،گفت :با آزادسازی منابع ارزی
کشور که بهناحق و غیرقانونی در کشورهای مختلف بلوکه شده است ،انشاءاهلل شاهد به ثمر نشستن مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به ناکارآمدی
تحریمها خواهیم بود.وی افزود :نحوه هزینه منابع ارزی آزادشده میبایست بهگونهای برنامهریزی شود که بر سرعت و سهولت جریان تأمین کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید
داخلی کشور افزوده شود و مناسبات بانکی بینالمللی در مسیر رونق تولید کشور تقویت گردد.رئیسجمهور همچنین استفاده از منابع ارزی برای تسریع واکسیناسیون عمومی
چه از طریق تولید داخل و چه از طریق واردات واکسن را با توجه به اهمیت واکسیناسیون همه افراد جامعه در سریعترین زمان ممکن مورد تأکید قرار داد.

ظرفیتهای نفت و انرژی را برای بهبود
زندگی مردم به کار خواهیم گرفت
رئیــس جمهــور منتخــب در
دیــدار وزیر نفت گفــت :از همه
ظرفیتهــای موجود حوزه نفت
و انرژی در کشــور بــرای بهبود
شرایط زندگی مردم استفاده می
کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر ،بیژن نامدار زنگنه پیش از ظهر دیروز ســ ه
شنبه با حضور در دفتر حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی با وی دیدار کرد.
وی در این دیدار با تبریک پیروزی حجتاالسالم رئیسی در انتخابات ریاست
جمهوری دوره سیزدهم و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده ،گزارشی
از اقدامات این وزارتخانه و مســائل و چالشهــای مهم حوزه نفت و انرژی
ارائه کرد.ســید ابراهیم رئیســی نیز در این دیدار با تشکر از اظهار محبت
وزیر نفت و گزارش وی از وضعیت این وزارتخانه ،بر اســتفاده همهجانبه از
ظرفیتهای موجود حوزه نفت و انرژی در کشور برای بهبود شرایط زندگی
مردم تأکید کرد.

ارائه گزارش عملکرد وزارت صمت در
دیدار رزمحسینی با رئیسجمهور منتخب
تاهلل
وزیر صمت در دیــدار با آی 
رئیســی ،گزارشــی از عملکرد
وزارتخانه متبوعش و چالشهای
حوزه صنعت و تجارت ارائه کرد.
به گزارش فــارس ،علیرضا رزم
تاهلل ســید ابراهیم رئیسی با وی دیدار کرد.
حســینی با حضور در دفتر آی 
تاهلل رئیســی در انتخابات
وزیر صمــت در این دیدار با تبریک پیروزی آی 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده،
گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوعش و چالش های حوزه صنعت و تجارت
تاهلل رئیسی نیز در این دیدار با تشکر از اظهار محبت وزیر صمت
ارائه کرد.آی 
و گزارشــی که از وضعیت این وزارتخانه ارائه کرد ،تأکید کرد دولت مردمی
به دنبال آن اســت که با اقدامات فوری به بازار ثبات بخشد تا وضعیت بازار
برای همه مردم قابل پیش بینی باشــد.وی همچنین خاطر نشان کرد که
دولت با هدایت ،حمایت و نظــارت بر چرخه تولید تا توزیع و مصرف کاال،
تالش خواهد کرد آرامش نسبی بر بازار حاکم شود و مردم به راحتی بتوانند
کاالهای اساســی مورد نیازشان را تأمین کنند .رئیس جمهور منتخب این
نکته را هم متذکر شد که با طراحی برنامه های بلند مدت برای جلوگیری از
تالطم و تکانه ها در بخش صنعت و تجارت ،فعاالن این حوزه ها می توانند
در فضایی شفاف ،سالم و رقابتی فعالیت نمایند.

سه زندانی ایرانی از ژاپن منتقل شدند
ســفارت جمهوری اســامی ایران در توکیو از انتقال اولین گروه ســه نفره از
زندانیان ایرانی در زندانهای ژاپن به کشور برای گذراندن دوران محکومیتشان
خبر داد.به گزارش ایرنا ،سفارت ایران در توکیو در حساب کاربری خود در توییتر
نوشــت :با همکاری وزارت دادگستری و معاونت کنســولی وزارت امور خارجه
جمهوری اســامی ایران و وزارتین خارجه و دادگستری ژاپن و همچنین تالش
و پیگیری سفارت کشورمان در توکیو ،صبح دیروز (سهشنبه) موافقتنامه تبادل
(انتقال) محکومان بین دو کشور با عزیمت اولین گروه سه نفره محکومان زندانی
ایرانی به مقصد تهران اجرایی شد.ه است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4669
چهارشنبه  9تیر  19 1400ذی القعده  30 1442ژوئن 2021

ن گر دولت در همه بازارها
ردپای ویرا 

دستکاری قیمت سرمنشا مشکالت اقتصادی

قیمت مهمترین متغیر اقتصادی اســت که باید در بازار و بر اســاس ســازوکار عرضه و
تقاضا تعیین شود ،ولی در نتیجه ورود دولت به قیمتگذاری ،این متغیر که میتوانست
جهتدهنده رفتار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان باشد عمال به ابزاری برای دستکاری
و اخالل در همه بازارها تبدیل شده است؛ حاال با توجه به تجربه شکست خورده دولتها
در استفاده از این نسخه اشتباه برای زخمهای اقتصاد ،انتظار میرود مسئوالن در دولت
بعدی با درک دقیق مفهوم قیمت به این سیاســتگذاری اقتضایی خاتمه دهند.اقتصاد
آنالین  -فاطمه اکبرخانی؛ قیمت به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی در حقیقت مفهومی
فراتر از هزینه تمام شــده دارد که محل تعیین آن در بازار و از طریق مکانیزم عرضه و
تقاضاســت؛ یعنی جمع کردن هزینهها روش دقیقی برای تعیین قیمت یک کاال نیست
و عرضــه و تقاضا آن را تعیین میکنند.به ایــن ترتیب قیمت نه ابزاری برای ایجاد رفاه،
بلکه یک سیگنال اقتصادی اســت اما در نتیجه دستکاری دولت سازوکارهای اقتصادی
کارایی مخدوش شده و تعیین قیمت هم به روش دمدستی سیاستگذاران برای حل تمام
مشکالت تبدیل شده است.نگاهی به وضعیت بازار ماسک در دوران کرونا مصداق خوبی
برای نشان دادن تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا بر قیمت است؛ قبل از کرونا قیمت ماسک
از اهمیت چندانی برخوردار نبود اما با شــیوع این بیماری در کشور و الزام به استفاده از
ماســک برای پیشگیری از این بیماری ،تقاضا به شکل محسوسی افزایش پیدا کرد ،این
درحالی بود که ظرفیت تولید ماسک در کشور به همان میزان تقاضای قبل از کرونا بود
که نهایتا در نتیجه عدم تناســب عرضه و تقاضای این کاال ،برای مدتی شــاهد کمبود و
جهش چند برابری قیمت ماســک بودیم.البته در این بازار هم طی مدتی با ورود دولت
به بحث قیمتگذاری شــاهد اخالل در روند عرضه ماسک بودیم به طوریکه این کاال در
داروخانهها که ملزم به فروش با قیمت مصوب بودند نایاب شده بود اما در سوپرمارکتها
و یا حتی در بساط دستفروشان کنار خیابان به وفور ولی با قیمتی باالتر از آنچه دولت
اعالم کرده بود دیده میشد؛ به مرور زمان با توجه به اینکه افزایش قیمت ماسک انگیزه
خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود ،تولید ماسک در کشور گسترش پیدا کرد به
این ترتیب با رشد ظرفیت تولید و تامین کافی تقاضا به مرور زمان تب بازار فروکش کرد
و قیمت ماسک در نتیجه تناسب عرضه و تقاضا به تعادل رسید.
دروغی بزرگ تحت عنوان قیمت مصوب
اما نحوه استفاده دولت از متغیر قیمت به عنوان یک اهرم کنترلی ،اعمال سیاست مخرب
قیمتگذاری دســتوری یا همان تعیین قیمت مصوب اســت؛ افزایشمصرف و قاچاق
بسیاری از کاالهای مشمول قیمتگذاری دستوری و البته گسترش فساد و رانت بزرگ

اولویتهای اقتصادی دولت سیزدهم
ادامه از صفحه اول
در شرایطی که کشور با کمبود شدید درآمدهای ارزی مواجه است
و دولت حتی برای تأمین هزینههای بهداشــت و آموزش مجبور به
دستدرازی به منابع بانک مرکزی و یا شبکه بانکی است ،پیشنهاد
میگــردد که برنامه جامعی بــرای ســاماندهی یارانههای پنهان
تدوین شــود .طی یک فرایند بلندمدت و با وجود تجربه موفق ایده
هدفمندسازی یارانهها که علیرغم وجود ضعفهای اجرایی ،توانست
توزیع متناسبی از یارانههای دولتی را ولو برای یک بازه زمانی کوتاه
ایجاد کند؛ میتوان قیمت حاملهای انرژی (بنزین ،گازوئیل و گاز) را
به قیمتهای واقعی نزدیک کرد .در ادامه و در صورت موفقیت طرح،
میتوان انتظار استفاده از سازوکار مذکور برای سامان دهی به سایر
یارانهها اعطایی دولت مانند آب و برق را داشت .الزم به ذکر است در
اثر ناترازی میان بهای تمام شده و قیمت فروش هر کیلو وات برق،
توانیر در حال حاضــر  ۲۶,۰۰۰میلیارد تومان به نیروگاهها بدهکار
اســت که این امر یکی از مهمترین دالیل مشــکالت فعلی صنعت
برق کشــور ،قطعیهای مکرر و کاهش ســرمایه گذاری در احداث
نیروگاههــا بوده که انتظار میرود با واقعی ســازی یارانهها ،مصرف
انرژی در بخشهای کشاورزی و خانگی کاهش یافته و امکان تسویه
بدهیهای دولتی با این صنایع فراهم شود.
 .۴سامان دهی نظام مالیاتی و ادغام نظام حمایتی در آن
یکی از مهمترین راهکارها برای جبران کسری تراز عملیاتی؛ افزایش
درآمدهای مالیاتی دولت اســت .اولین گام برای ایجاد سامانه جامع
مالیاتی ،راه اندازی ســامانههای جامع اطالعاتی در ســازمان امور
مالیاتی است که همه اطالعات داراییها و درآمدهای افراد را داشته
باشــد .بدین منظور مث ًال اتصال سامانههای پرداخت نظام بانکی به
سازمان امور مالیاتی میتواند یکی از راهکارهای ایجاد این سامانهها
باشد.
به منظور سامان دهی نظام مالیاتی باید اصالحات زیر انجام شود؛
• همه تعامالت میان مودیان و سازمان امور مالیاتی باید الکترونیکی
شده و ارتباط میان افراد به حداقل کاهش یابد .در این میان استفاده
از الگوریتمهای هوش مصنوعــی و  Machine Learningمیتواند در
جلوگیری از ایجاد فساد کام ًال مؤثر باشد.
• دولت باید ســعی کند مالیات پرداختــی بخش تولید را کاهش و
مالیات سرمایه گذاریهای نامولد را افزایش دهد.
• باید عدالت بخشــی میان مالیات پرداختــی بخشهای مختلف
اقتصادی ایجاد شــود .بــرای مثال؛ قوانین و ســاختار فرایند اخذ
مالیات بنگاههای اقتصادی که ابزار سیاست گذاری دولت در فرایند
توسعه صنعتی است ،باید میان بخشهای مختلف عدالت را برقرار
سازد .مث ًال در ایران سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ۱۲
درصد و ســهم مالیات این بخش  ۶۰درصد اســت .در مقابل؛ سهم
بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی  ۵۱درصد ولی سهم مالیات
پرداختی این بخش  ۱.۲درصد است .بنابراین قوانین باید به گونهای
اصالح شــوند تا هر بخش متناسب با ســهم خود در کیک اقتصاد،
مالیات پرداخت کند.
• مالیاتهای تنظیمی مانند مالیات بر عایدی ســرمایه ،مالیات بر
ارزش زمیــن ،مالیات بــر خانههای خالی و مالیــات بر خودروها و
کاالهای لوکس باید اجرایی شــوند .این ســازوکارها در مواردی که
با خالء های قانونی مواجه هســتند ،باید با همکاری دولت سیزدهم
و مجلس قوانین مرتبط تصویب شــوند.در صورت ایجاد نظام جامع
مالیاتی میتوان درآمدها و داراییهای همه مردم ایران را شناسایی
کرد و متناسب با برخی کمبودها ،فقط به افرادی که از درآمد کافی
برخوردار نیستند ،بستههای حمایتی را تخصیص داد .بدین صورت
این کار می-تواند اشکاالت نظام تأمین اجتماعی در اصابت به اهداف
را نیز ســامان دهد و زمینه نقدی سازی همه یارانهها را در یک بازه
زمانی بلندمدت فراهم کند.

ناشــی از این سیاســت در واقع خروجی ابزاری شــدن قیمت با فریاد شعار حمایت از
مصرفکننده است.کاالهایی همچون نان ،برنج ،محصوالت دامی نظیر گوشت و لبنیات،
میوه (شــب عید) ،آب ،برق ،هزینه حملونقل عمومی ،بنزین ،خودرو و تعداد بسیاری از
کاالی مصرفی و واسطهای دیگر همه در زمره بازارهایی هستند که دولت با دخالت در آنها
صرفا از طریق دستکاری قیمت ،نه تنها مشکالت موجود را مرتفع نکرده بلکه با وصلهپینه
کردن آنها چالشهای بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده است.

سوختن بنزین به پای سیاستهای داخلی
آشفتگی بازار بنزین در سال ۹۸به دلیل ثابت نگهداشتن قیمت آن طی چند سال متوالی
و ســپس جهش یک شبه بهای آن تا سه برابر نمون ه بارز مشکلساز بودن سیاستهای
اقتضایی دولت اســت که تبعات بسیاری هم به بارآورد؛ سرکوب قیمت بنزین آن هم در
شرایطی که تحریم بر سر اقتصاد کشور سایه انداخته بود باعث افزایش مصرف غیربهینه
در داخل و گســترش قاچاق این کاال به کشورهای همســایه شد ،یعنی به جای اینکه
این ســرمایه ملی با ارزش در چنین شرایط حساســی صرف ۸۰میلیون ایرانی شود به
چند صدمیلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه که سهمی از این منابع هم نداشتند
اختصاص پیــدا کرد.عالوه بر بنزین ،مصرف باال درنتیجه قیمت پایین آفتی اســت که
گریبانگیر بســیاری از کاالها شده ،به طور مثال مصرف باالی منابعی همچون آب ،برق
و گاز بــه دلیل پایین بودن قیمت و اختصاص یارانــه دولتی به آنها که نتیجهای جز به
وجود آمدن بحران کمآبی و قطعی مداوم برق نداشته نمونههای ملموس استفاده از متغیر
قیمت به عنوان یک ابزار رفاهی اســت؛ در این بین دولت بهجای ریشهیابی و حل منشا
مشکل یعنی همان قیمت دســتوری ،اقدامات سطحی همچون زمانبندی کردن قطع
بــرق در تمام مناطق ،توقف فعالیت برخی کارخانههــا و یا ملزم کردن آنها به ادامه کار
با حداقل ظرفیت پیــش گرفت که البته هر یک از این روشها هم باعث بروز معضالت
دیگری شدهاند.
کاهش رانت با آزادسازی قیمت
البته آزادسازی قیمتها آن هم در این شرایط اقتصادی کار راحتی نخواهد بود و ممکن
است به قیمت از بین رفتن آن دسته از فعالیتها و مشاغلی که سود هنگفتشان ناشی
از یارانههای دولتی است ،تمام شود اما نهایتا تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
به طور مثال آزادسازی قیمت حاملهای انرژی اگرچه باعث باالرفتن هزینهها و به صرفه
نبودن ادامه فعالیت برخی کارخانهها یا واحدهای تولیدی و نهایتا ورشکستگی آنها شود

اما در نتیجه این اقدام اوال مشــاغلی که واقعا صرفه اقتصادی دارند باقی خواهند ماند
و ثانیا با حذف شــدن فعالیتهایی که بهرهور نبودند و خروجی جز افزایش نقدینگی،
کسری بودجه و نهایتا تورم نداشتند ،وضع عمومی کشور روبه بهبود خواهد رفت.در این
میان الزم به ذکر است که توجه کنیم آنچه در اقتصاد اهمیت دارد قیمت نسبی است
ی است که در بازار تعیین میشود ولی
نه قیمت مطلق ،درواقع قیمت مطلق همان قیمت 
مفهوم قیمت نســبی عبارت اســت از قیمت یک کاال در مقایسه با سایر کاالها .در این
ت حذف چهار صفر
رابطه برای فهم بیشتر تفاوت قیمت نسبی و مطلق میتوان به سیاس 
از پول ملی نگاه کرد.در واقع اگرچه با این اقدام چهار صفر از هزینهها کم خواهد شــد
اما در مقابل درآمدها نیز مشــمول همین قانون میشوند ،بنابراین این سیاست تاثیری
ت مطلق همه کاالها به یک
بر کاهش قیمتها ندارد و صرفا منجر به پایین آمدن قیم 
نسبت میشود و قیمتهای نسبی تحت این راهکار تغییری نخواهد کرد.در مثالی دیگر
برای روشــن شدن مفهوم قیمت نســبی و تبعات ثابت نگهداشتن قیمت برخی کاالها
میتوان به قیمت دستوری بنزین و سایر کاالهایی که قیمتشان همگام با تورم نوسان
داشته اشاره کرد؛ در ســال ۹۴قیمت هر لیتر بنزین ۱۰۰۰تومان بود و به فرض اینکه
در همان ســال قیمت گوشــت کیلویی ۳۰هزار تومان بوده باشد ،مردم میتوانستند با
کاهش اســتفاده غیرضروری از خودروی شخصی به جای پرداخت مبلغ ۳۰هزار تومان
بابت بنزین یک کیلوگرم گوشت بخرند ،یعنی درواقع هزینه فرصت ۳۰لیتر بنزین صرف
نظر کردن از یک کیلوگرم گوشت بود.اما تا سال ۹۷بهرغم ثابت ماندن قیمت بنزین در
لیتری ۱۰۰۰تومان ،قیمت گوشت تحت تاثیر تورم به کیلویی ۱۲۰هزار تومان افزایش
یافته بود که در چنین حالتی هزینه فرصت ۳۰لیتر بنزین برابر با ۲۵۰گرم گوشت بود؛
بنابراین درنتیجه ثابت نگهداشتن قیمت بنزین نسبت به سایر کاالها انگیزه مصرف غیر
بهینه از بنزین باال خواهد رفت.بر اساس این گزارش در پایان میتوان گفت که اقتصاد
در یک کلمه فهم دقیق قیمت است که اگر مسئوالن به آن به عنوان یک متغیر اقتصادی
نگاه کنند مرهم بسیاری از زخمهای اقتصاد خواهد بود و در مقابل دستکاری و مداخله
دولت در این بخش ،قیمت را به سرمنشا مشکالت تبدیل خواهد کرد؛ حاال از آنجا که
تاکنون سیاستگذاران در مواجهه با هر مشکلی راحتترین روش یعنی دستکاری قیمت
کــه البته صرفا یک راهکار موقتی بــوده را در پیش گرفتهاند و نتیجه مثبتی هم عاید
خودشان و مردم نشده ،بهتر است دولت جدید با تغییر نگاه نسبت به این موضوع و به
رسمیت شناختن مفهوم قیمت ،از تکرار سیاستهای اشتباه سیاستگذاران قبلی دست
برداشته و با آزادسازی قیمتها هر چند که مسیر دشوارتر باشد ،اما اقتصاد کشور را به
سمت آیندهای روشن پیش ببرد.

جمعیت کشور در سراشیبی میانسالی و سالخوردگی!

خطر ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی کشور
یک کارشناس تحوالت جمعیت گفت :در جامعه ما بیش از
 ۶درص ِد جمعیت ،باالی  ۶۵سال دارند؛ اگر درصد جمعیت
گروه سنی  ۶۵ســالهها و باالتر کمتر از  ۵.۵درصد باشد،
جمعیت جوان و اگر درصد این گروه سنی از  ۶درصد به باال
باشد ،به طرف میانسالی و سالخوردگی سیر میکند.محمد
توگو با خبرنگار اجتماعی تســنیم در
ولی علیئی در گف 
پاسخ به این سوال که «سالمندی یا سالخوردگی جمعیت
یعنی چه؟ و چرا جمعیت سالخورده میشود؟ اظهار کرد:
از لحاظ ساختار سنی و فعالیت ،جمعیت به  3گروه سنی
(کمتر از  15ســالهها 15 ،تا  64ســالهها و  65سالهها و
بیشــتر) تقسیم میشــوند و به صورت طبیعی هر یک از
این گروهها ،درصدی از کل جمعیت را به خود اختصاص
میدهند .وی ادامه داد :میزان درصد متعلق به هر یک از
این گروهای سنی ،به ویژه گروه سنی  65سالهها و باالتر،
تعیین کننده وضعیت جوانی یا ســالمندی آن جمعیت
است؛ اگر درصد جمعیت گروه سنی  65سالهها و باالتر در
جمعیتی کمتر از  5.5درصد باشد ،به عنوان جمعیت جوان
شناخته میشود و اگر درصد این گروه سنی از  6درصد به
باال باشــد ،به طرف میانسالی و سالخوردگی سیر میکند.
این کارشــناس تحوالت جمعیت خاطرشــان کرد :گروه
ســنی زیر  15سال و باالی  65ســال به لحاظ فعالیت و
تولید اقتصادی نقش مستقیی در تولید و فعالیت اقتصادی
ندارند و عمدتاً مصرفکننده تولید هستند؛ گروه سنی زیر
 15ســال هنوز وارد تولید و بازار کار نشدهاند (عموماً در
حال تحصیل) و گروه ســنی  65ســال و باالتر ،عموماً از
دایره تولید و فعالیت خارج شــده و اصطالحاً بازنشســته
شــدهاند؛ در مقابــل این  2گروه ،نقــش تولید و فعالیت
اقتصادی در جامعه به عهده جمعیت گروه سنی  15تا64
ساله است؛ نسبت و رابطه میان جمعیت گروه سنی (زیر
 15ســالهها و باالی  65ســالهها به عنوان مصرفکننده)

با گروه ســنی  15تا  64ســالهها به عنوان جمعیت مولد
را نســبت وابستگی یا سرباری در جمعیت مینامند .وی
افزود :حاال با این توضیح و مقدمات ،جمعیتی جوان است
که گروه ســنی  65ســاله و باالتر آن کمتر از  5.5درصد
باشد؛ این گروه ســرباری که به لحاظ بهداشت و درمان،
بیمه و بازنشستگی ،تأمین اجتماعی و هزینه نگهداری از
سالمندان ،هزینه باالئی را برای خانواده و نظام بهداشت و
درمان و خدمات اجتماعی در بردارد؛ حاال تصور کنید در
جمعیتی که درصد این گروه سنی باالی  15درصد باشد
( و مثــ ً
ا ژاپن باالی  22درصد) جمعیت ســالخوردهتر و
هزینه نگهداری این گروه ســالمندان به صورت تصاعدی
افزایش مییابــد .علیئی گفت :پــس جمعیتی که گروه
ســنی  65ســال و باالتر از آن ،از  3تا  5.5درصد بیشتر
نباشــد ،جوان اســت؛ اگر این میزان به حدود  10درصد
میل کند به ســمت میانســالی و اگر از  10درصد تا 15
درصد افزایش یابد ،جمعیت سالمند و از  15درصد به باال
به معنای جمعیت فوق سالمندی خواهد بود؛ علت اصلی
سالمندی و پیر شدن در هر جمعیت ،کاهش موالید و نرخ
فرزندآوری است و جمعیت تمامی کشورهای سالخورده،
دارای نرخ باروری و فرزندآوری پایین هســتند؛ به عبارتی
دیگر ،هرچه نــرخ باروری کاهش یابد ،ســرعت پیری و
سالخوردگی جمعیت بیشتر میشود .این جمعیتشناس
با اشاره به جمعیت کشور ژاپن به عنوان پیرترین جمعیت
جهان عنوان کرد :بر اســاس بررسیهای انجام شده ،ژاپن
بیشترین تعداد سالمندان را در اختیار دارد و جامعه فوق
پیری را در مناطق روستایی و شهری تجربه میکند؛ افراد
با سن  65سال به باال حدودا ً یک چهارم جمعیت ژاپن را
تشــکیل میدهند که تخمینزده میشود در سال 2050
میالدی به یک ســوم برسد؛ کشــور ژاپن بین سالهای
 1947تا  1949رونق فرزندآوری پس از جنگ را داشــت

و پس از آن این کشــور در دوره طوالنی باروری کم و در
نتیجه پیری جمعیت قرار گرفت .وی ادامه داد :در کشور
ما ،این اتفاق در حال روی دادن است؛ از اوائل دهه  70که
سیاستهای کاهش موالید در ایران شروع شد و با توسعه
شبکه بهداشت و درمان ،امید به زندگی افزایش یافت و به
مرور به حجم جمعیت از کارافتاده و سربار و محتاج تأمین
اجتماعی ،حقوق بازنشتگی و خدمات بهداشتی و درمانی
و نگهداری افزوده شــد؛ در آینــده نزدیک صندوقهای
بازنشســتگی کشــورمان توان و کفــاف هزینه جمعیت
بازنشســته و ســالخورده را نخواهند داشت؛ از طرفی ،در
گذشته (سال  )1355امید به زندگی در ایران  54.5سال
بــوده و اکنون (  )1399به باالی  73ســال افزایش یافته
است یعنی جمعیت سالمند به مدد افزایش سطح بهداشت
و درمان و ارتقاء ســامت نســبت به  4دهه قبل به طور
متوسط  18ســال بیشتر عمر میکنند و به همین مقدار
برای صندوقهای بیمه و بازنشســتگی تعهد مالی ایجاد
میشــود که این موضوع یکی از اساســیترین معضلها
برای ایران و نیز کشورهای با جمعیت سالمند و سالخورده
اســت.علیئی متذکر شد :وقتی بخشی از جمعیت از دایره
تولید و اقتصاد خارج شود؛ به طور طبیعی ،بنیه مالی آن
جامعه خود به خود ضعیف میشود؛ در جامعه ما بیش از
 6درصد جمعیت باالی  65ســال دارند؛ در جامعه ژاپن،
آلمان یا ایتالیا این میزان در حال عبور از حدود  22درصد
است یعنی چنین کشــورهایی بیش از  3برابر ما سالمند
دارند؛ در کشورهای توسعهیافته قسمت اعظم جمعیت در
خانه سالمندان و با هزینههای گزاف نگهداری میشوند و
با باال رفتن این هزینههــا دولتها و صندوقهای بیمه و
بازنشســتکی ناتوان از همه تعهدات قانونی خود هستند؛
قابل یادآوری ســت که ویروس کرونا در اروپا بیشــترین
تلفات را از خانه سالمندان گرفت!
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گزیده خبر
یارانه  ۵۵تا  ۲۰۵هزار تومانی
به مرحله  ۲۰رسید
دولت دهم تیرماه ،مرحله بیســتم از یارانه معیشــتی را از محل افزایش قیمت
بنزین به حساب سرپرســتان خانوار واریز میکند و فعال از ثبتنام جاماندگان
خبری نیست.به گزارش ایسنا ،پرداخت جدید یارانه معیشتی طی روزهای آینده
در حالــی صورت می گیرد که این پرداخت از آبــان  ۱۳۹۸و با افزایش قیمت
بنزین در دســتور کار قرار گرفت و با پرداخت به  ۱۷.۷میلیون خانوار آغاز شد،
ولی آنچه تازهترین گزارش ســازمان هدفمندی یارانهها منتشر کرد از افزایش
خانوارهــای دریافتکننده به بیش از  ۱۹.۷میلیون خانوار با جمعیتی حدود۶۰
میلیون حکایت داشــت.کمکهای معیشتی به تناســب اعضای خانوار بین ۵۵
تا  ۲۰۵هزار تومان متغیر اســت؛ به گونهای که خانوادههای یک نفره  ۵۵هزار
تومان ،دو نفره  ۱۰۳هزار ،ســه نفره  ۱۳۸هزار ۱۷۲ ،هزار تومان و خانوادههای
پنج نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار تومان یارانه معیشتی دریافت میکنند.بابت پرداخت
کمک معیشتی به این  ۶۰میلیون نفری که از بین یارانه بگیران گزینش شدهاند،
در ســال حدود  ۳۱هزار تومان هزینه میشود و در صورت ثبتنام از متقاضیان
جامانده این هزینه میتواند افزایش یابد.این در حالی است که به دنبال تکلیف
قانون بودجه برای ثبتنام از جاماندگان از یارانه نقدی و معیشــتی ،دولت اخیرا
آئین نامه مربوطه را تصویب و قرار شــد که وزارت رفاه با آمادهسازی بسترهای
الزم امکان ثبتنام را فراهم و در دستور کار قرار بگیرد.با ارائه لیست جدید وزارت
رفاه به سازمان هدفمندی یارانهها ،این سازمان نسبت به پرداخت اقدام خواهد
کرد ،ولی هنوز خبری از آن نیست.

استانها
تحقق 105درصدی اصالحیه بودجه سال 99
شهرداری همدان
همدان -محبوبه یادگاری :رئیس کمیسیون برنامه بودجه و مالی شورای اسالمی
شهر همدان از تحقق 105درصدی اصالحیه بودجه شهرداری همدان خبر داد.
حمید بادامی نجات در نخستین جلسه بررسی تفریغ بودجه سال  99شهرداری
در شورا ،افزود :شهرداریهای کشور در سال  99سال ویژهای را از نظر درآمد و
بودجه پشت سرگذاشتند ،اما خوشبختانه شهرداری همدان در امر تحقق بودجه
عملکرد مطلوبی داشــته و توانسته نسبت به بودجه مصوب 26 ،درصد و نسبت
به اصالحیه متمم 5 ،درصد افزایش عملکرد داشــته باشد.بادامی نجات با بیان
اینکه تفریغ بودجه یکی از موضوعات مهمی اســت که شوراها باید به آن توجه
کنند ،اضافه کرد :تفریغ بودجه پایان برنامه یک ساله شهرداریهاست که پس از
بررسیها ،گزارش و نتیجه نهایی آن برای تصویب به صحن شورا ارسال میشود.
وی با اشــاره به اینکه تفریغ بودجه یک اهرم نظارتی شــورا بر عملکرد بودجه
شــهرداری است ،گفت :بر این اساس تفریغ بودجه باید با دقت بررسی شود که
بر این اساس تالش و فعالیت حوزه و بخشهای مختلف شهرداری مشخص می
شود .وی با اشاره به بودجه مصوب هزار میلیارد تومانی شهرداری همدان در سال
 ،۱۳۹۹اظهــار کرد :این بودجه با متمــم و اصالحیهای که بر آن صورت گرفت
حدود  1200میلیارد تومان مصوب شــد.رییس کمیسیون بودجه شورای شهر
همدان ادامه داد :تحقق  105درصدی متمم اصالحیه بودجه شهرداری همدان
طی  10ســال گذشته این شهرداری بیسابقه بوده و این حاصل تالش و همت
مدیریت شهری است که قابل تقدیر است.

کمیته امداد قم تنها مجری طرح آموزش چهره
به چهره در منازل مددجویان
معاون امور فرهنگی کمیته امداد قــم از اجرای دوره
نخست طرح آموزش چهره به چهره برای  ۴۰۰خانوار
تحت حمایت از تیرماه امسال خبر داد.به گزارش پایگاه
خبری کمیته امداد ،سید محسن صالحی ،معاون امور
فرهنگی کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه در
نخستین مرحله طرح آموزش چهره به چهره ۴۰۰ ،خانوار تحت حمایت کمیته
امداد اســتان قم شناسایی و در دســتور کار قرار گرفته اند گفت :این خانوارها
دارای شــرایط خاص و از همه مناطق قم هستند که توســط  40نفر از بانوان
طلبه حوزوی و دانشگاهی مجرب در خانه های خودشان طی دو مرحله تا پایان
ســال تحت آموزش های حضوری قرار می گیرند.وی با بیان اینکه این افراد با
عنــوان همیار خانواده با این نهاد همکاری می کنند افزود :در این طرح مهارت
های زندگی ،احکام و اعتقادات ،بهداشت و سالمت ،اهمیت کار و عقل معاش در
جهت افزایش آگاهی و تقویت باورهای دینی مددجویان به آنها آموزش داده می
شــود.صالحی هدف از این آموزشها را پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رشد
و تعالی خانواده های تحت حمایت برشــمرد و تصریح کرد :در کنار این آموزش
ها که برای هر خانوار  15ســاعت در ماه برنامه ریزی شــده است ،رسیدگی به
مشکالت معیشتی ،حمایتی ،اشــتغال و درمان اعضای خانواده هم مدنظر قرار
خواهد گرفت.معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم فعالیت های فرهنگی،
شــرکت در اردوها ،کالسهای کانونی ،آموزش مجازی و برنامه های مناسبتی را
اولویت بهره مندی از این دوره آموزشــی عنوان و اظهار کرد :این طرح در سال
گذشــته هم برای  367خانوار توسط  ۱۵مربی اجرا شد که امسال هم به دلیل
نتایج مثبت آن ادامه خواهد داشت..
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛

فعالیت  523مرکز هشت گانه درمان اعتیاد
در مازندران
دومین جلســه کمیته درمان و حمایت های اجتماعی
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به مناسبت
هفته مبارزه با مواد مخدر در ســالن قلم دانشگاه علوم
پزشــکی مازندران برگزار شد.دکتر سید عباس موسوی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این جلسه ضمن
گرامیداشت یاد و خاطره شهداء عرصه مبارزه با مواد مخدر و همه تالشگران حوزه
پیشگیری ،درمان و مبارزه با مواد مخدر گفت :اعتیاد یک پدیده دارای علل و جنبه
های مختلف از جمله جسمی و روانی و اجتماعی است و با توجه به خصوصیات ویژه
اعتیاد مزمن و پیش رونده و عود کننده می باشــد و باید در این زمینه روش های
درمانی متنوع با در نظر گرفتن جنبه های مختلف برنامه ریزی شود .وی افزود :در
اســتان مازندران  ۶۲۵۰۰بیمار در  ۵۲۳مرکز هشت گانه درمان اعتیاد از خدمات
درمانی ،دارویی و غیر دارویی و روانشناختی بهره می گیرند که تعداد  ۵۹۳۳۰نفر در
مراکز درمان سرپایی با داروهای آگونیست شامل متادون ،بوپر نورفین و تنتوراپیوم
را با تعرفه مصوب خدمات دریافت می نمایند که زمینه ارتقاء سالمت در جنبه های
مختلف اقتصادی و روانی و اجتماعی و خانوادگی را فراهم می سازد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

عضو کمیسیون انرژی مجلس

بنزین نه گران میشود
و نه سهمیهبندی جدید
عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت :نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران
میشود و یا مصرف مردم محدود میشود ،اگر طرحی در مجلس بررسی میشود
حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمتها با زندگی مردم سازگار باشد.
فریدون عباسی در گفتوگو با ایلنا ،درباره برنامههای ساماندهی یارانههای پنهان
اظهار داشت :چند طرح در مجلس درباره یارانه پنهان انرژی مطرح است؛ نخست
اینکه بنزین به هر نفر اختصاص داده شــود .طرح دیگر اینکه چگونه کســی که
بنزین بیشــتری مصرف میکند هزینه بیشــتری بپردازد و در مقابل این اضافه
پرداخت بین کسانی خودرو نداشته و از سوخت استفاده نمیکنند ،توزیع شود و
دیگری طرح وان(جایگزین سهمیهبندی بنزین) است ،البته این طرحها خام است
و باید اشــکاالت اجرایی آنها برطرف شود .وی افزود :ما تمامی طرحهای مطرح
شــده در خصوص یارانه سوخت را بررسی اولیه کرده و نظر کارشناسان مختلف
و مشاوران کمیسیون را دریافت کرده و پاسخ هم دادهایم.عضو کمیسیون انرژی
مجلس تصریح کرد :در هر حال مردم نباید دچار استرس و تب و تاب شوند و این
طرحها زندگیشان را تحتتاثیر قرار دهند ،طرحها باید پخته و جامع بوده و دولت
هم قبول داشــته باشد .نباید شتابزده کار کنیم ،با دقت بررسی کنیم تا به یک
طرح جامع برسیم .وی یادآور شد :باید به گونهای عمل کنیم که تمام حاملهای
ســوخت را تحت پوشــش قرار دهیم و به مردم اجازه دهیم خودشان مصرف را
مدیریت کنند.عباسی گفت :دیدگاه ما بررسی کارشناسی بدون شتاب است حتما
درســت بررســی کنیم و گردش را کامل در نظر بگیریم یعنی بدانیم اگر احیانا
قیمت و میزان مصرف تغییر کند روی چه موارد دیگری تاثیرگذار است ،زیرا یک
تصمیم کوچک در حاملهای انرژی روی خیلی از مراکز اقتصاد تاثیر گذاراست،
باید حتما نظام حقوق و دستمزد کشور هم در کنار آنها در نظر گرفته شود.وی
تاکید کرد :تغییر در یارانههای پنهان سوخت فقط در راستای این است که مردم
خود کمک کنند مصرف بهینه شود ،قرار نیست قیمت و میزان سوخت تغییر کند.
این نماینده مجلس ادامه داد :باید قدرت صادرات فرآورده برای کشور حاصل شود
و از صادرات مردم هم نفع ببرند یعنی کســی که اتومبیل شخصی ندارد هم در
یارانه سهیم باشد .درواقع وقتی دارندگان خودرو یارانه سوخت دریافت میکنند
و کســانی هم که خودرو ندارند در این یارانه سهیم باشند ،ما باید به یک راهحل
درســت برسیم .وی خاطرنشان کرد :نباید به جامعه القا کنیم که سوخت گران
میشود و یا مصرف مردم محدود میشود ،اگر طرحی در مجلس بررسی میشود
حتما باید در راستای مصرف بهینه بوده و قیمتها با زندگی مردم سازگار باشد.
زنگنه:

افزایش قیمت گازوئیل
یک دروغ بزرگ است
وزیر نفت شایعه افزایش قیمت گازوئیل را جنگ روانی دشمنان علیه مردم ایران
عنوان کرد.به گزارش خانه ملــت ،بیژن نامدار زنگنه در خصوص امکان افزایش
قیمت گازوئیل ،گفت :این یک دروغ بزرگ است که خارجیها به منظور عصبانی
و ناراحــت کردن مردم ایران به راه انداختهاند.وزیــر نفت ادامه داد :هیچ برنامه،
ایده ،طرح و پیشــنهادی در هیچ سطحی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد
و باوجــود تکذیبهای مکرر باز هم این جنگ روانی را علیــه مردم ایران ادامه
میدهند.
طی بهار امسال صورت گرفت؛

رشد  19درصدی ،تولید انرژی خالص
در نیروگاه برق نکا
نیروگاه شهیدسلیمی نکا در سه ماه ابتدای امسال حدود
دو میلیارد و  716میلیون و  60هزار کیلووات ســاعت
انرژی تولید کرد.مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق
نکا با اعالم این خبر افزود :مجموع انرژی خالص نیروگاه
در سه ماه ابتدای امســال نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته  19درصد افزایش داشت.محسن نعمتی با اشــاره به اینکه در سه ماه
اخیر بالغ بر  70درصد انرژی تولید شده در واحدهای بخاری و حدود  30درصد
در واحدهای بلوک ســیکل ترکیبی بدست آمده اســت ابراز داشت :با توجه به
دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری از واحدهای این نیروگاه با
گذشت بیش از  4دهه کارکرد ،بدلیل قدمت و عمر باالی تجهیزات ،حفظ آمادگی
واحدهای این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی کار آسانی نیست و لذا با توجه به
نیاز شبکه برق کشور و علیرغم همه محدودیتهای موجود بویژه در شرایط سخت
مقابله با ویروس کرونا ،با همدلی و تالش جهادی و شبانه روزی کارکنان نیروگاه،
در حال حاضر تمامی واحدهای نیــروگاه جهت تولید پایدار برق و گذر از پیک
مصرف با آمادگی کامل در مدار تولید قراردارند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کاالی خواب مبلیران
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  320503و شناسه ملی 10103598741

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت که
رأس ساعت  14روز یکشنبه مورخ  1400/4/27در نشانی تهران ،بلوار
مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،خیابان گلســتان ،گلستان  ،2انتهای
کوچه پژوهش ،پالک  13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به
1399/12/30
 -3انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -4انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت
 -6ســایر اموری که در حیطه اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی
سالیانه باشد

هیأت مدیره

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

درآمد پتروشیمی به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ساخت ۵۰
طرح توسعهای صنعت پتروشــیمی گفت :این فرصتی مناسبی
برای حضور سازندگان داخلی بهشمار میرود تا با نگاهی راهبردی
و بلندمدت در روند توسعه این صنعت مشارکت کنند.به گزارش
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،بهزاد محمدی روز دوشنبه (هفتم
تیرماه) در بازدید از بخشهای مختلف شرکت توربوکمپرسور نفت
( )OTCبا قدردانی از تالشها و دستاوردهای ارزشمند کسبشده
در مسیر بومیسازی و ساخت کمپرسورها و توربینهای مورد نیاز
صنعت نفت اظهار کرد :این مجموعه تولیدی در استاندارد جهانی
فعالیت میکند و هیچچیز از رقبای اروپایی و آسیایی خود کمتر
ندارد و یکپارچگی و مدیریت این شرکت ایرانی ستودنی است.وی
با بیان اینکه توجه به تخصص ،دانش و نوآوری سبب پیشرفت در
شرکت توربوکمپرسور نفت شده است ،گفت :شرکتهای مجموعه
صنعت نفت از این شــرکت رضایت دارند و این مجموعه بزرگ
میتواند در طرحهای توســعهای صنعت پتروشیمی نیز حضور
مؤثرتری داشته باشد.مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
به بهرهبرداری از  ۱۷طرح پتروشیمی با ظرفیت  ۲۵میلیون تن و
تحقق رکورد دستنیافتنی اشاره و تأکید کرد :با اجرای برنامههای
توسعهای و تولیدی شدن  ۵۰طرح در دست اجرای دیگر ،ظرفیت

وزیر نیرو گفت :جمعیت روستایی دسترسی به شبکه آب سالم
و پایــدار تا پایان دولت دوازدهم به بیــش از  ۱۰میلیون نفر
میرســد.به گزارش ایرنا« ،رضا اردکانیان» دیروز سه شنبه در
مراسم افتتاح طرحهای صنعت آب و برق در سه استان همدان،
زنجان و گلســتان که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد،
افزود :در  ۹۳ماه فعالیت دولت تدبیر و امید و تاکنون جمعیتی
بالغ بر هشت میلیون و  ۹۲۷هزار هموطن روستایی در بیش از
 ۱۳هزار و  ۹۰۰روستا به شبکه آب سالم و پایدار وصل شدهاند.
وی ادامه داد :هدفگذاری انجام شده رسیدن به رقم بیش از ۹
میلیون نفر است که امید است با اجرای طرحهای موجود این
هدف محقق شود.وزیر نیرو گفت :البته تحقق این هدف منوط
به تامین مالی است که وظیفه داریم پیگیر این مهم باشیم.وزیر
نیرو خاطرنشــان کرد :در آبرسانی روستایی اگر هدف گذاری
انجام شده با تامین منابع مالی تحقق یابد به این معنا خواهد
بود که تاپایان دولت دوازدهم جمعیت روســتایی بهره مند از
شبکه آب شرب ســالم و پایدار به اندکی بیش از  ۱۰میلیون
نفر خواهد رسید.اردکانیان تحقق این امر را دستاوردی بزرگ

تولید صنعت پتروشیمی به  ۱۳۷میلیون تن میرسد.محمدی با
اشاره به اینکه اکنون  ۵۰طرح پتروشیمی در حال ساخت است،
اظهار کرد :این فرصتی مناســب برای حضور سازندگان داخلی
بهشــمار میرود تا با نگاهی راهبردی و بلندمدت در روند توسعه
این صنعت مشــارکت کنند.وی ادامه داد :در سال  ۱۴۰۴درآمد
صنعت پتروشیمی به  ۳۷میلیارد دالر خواهد رسید و سروسامان
گرفتن طرحهای راهبردی و هوشمند صنعت که شامل طرحهای
خوراک ترکیبی ،تولید پروپیلن و نیز طرحهای پیشران است به
تحولی بزرگ در صنعت پتروشــیمی منجر میشــود.مدیرعامل
شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد :با اتخاذ راهبردهای
بلندمدت ،میتوان با مهم شمردن مشتریمداری و خدمات پس
از فروش ،در بازارهای متنوعی وارد شــد.محمدی با بیان اینکه
اســتفاده از تجارب شــرکتهای صاحبنام بینالمللی با نگاه به
آینده ،سبب شده است که بخش قابل توجهای از نیازهای صنعت
نفت از طریق شــرکای داخلی نظیر شــرکت  OTCتأمین شود،
گفت :حرکتهای توسعهای در گروه  OTCبسیار هوشمندانه است
و این شرکت میتواند با همین راهبرد و با حرکت به سمت تولید
کمپرســورهای فرآیندی ،حضور خود را در صنعت پتروشــیمی
افزایش دهد.

وزیر نیرو:

جمعیت روستایی متصل به شبکه آب
به بیش از ۱۰میلیون نفر میرسد
برای جمهوری اسالمی توصیف کرد وابراز امیدواری کردتا در
دولت سیزدهم این روند که از سال  ۱۳۹۳و با کسب اجازه از
مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای
طرح های آبرسانی روســتایی ادامه یابد تا شاهد کامل شدن
طرح های آبرسانی به همه روستاهای کشور باشیم.وی به بهره
برداری از طرح های تصفیه خانه فاضالب در اســتان همدان و
زنجان که امروز به بهره برداری رســید اشاره کرد و ادامه داد:
بهره برداری از طــرح های تصفیه خانه فاضالب یکی از نقاط
روشــن در کارنامه جمهوری اسالمی است.وزیر نیرو افزود :در
 ۹۳ماه فعالیت دولت تدبیــرو امید  ۹۳تصفیه خانه فاضالب
افتتاح و به مدار بهره برداری وارد شــد و به این ترتیب هرماه

مشکلی برای تأمین بنزین وجود ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره تأمین سوخت مورد نیاز مردم
در فصل تابستان ،اعالم کرد :هیچ مشکلی برای تأمین فرآوردههای نفتی و بنزین در کشور
وجود ندارد.به گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،کرامت ویسکرمی در
ایــن باره گفت :با توجه به برنامهریزی و مجموعه اقدامهای در حال انجام و بدون وقفه و
شــبانهروزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید ،انتقال ،ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای
نفتی در شرکتهای پاالیشــی ،خطوط لوله و مخابرات نفت ،ستاد شرکت ملی پخش و
مناطق عملیاتی سیوهفتگانه آن ،خوشبختانه مشکلی برای تأمین فرآوردههای نفتی و
بنزین کشور وجود ندارد.وی با تأکید بر همکاری و همراهی مطلوب عوامل در بخشهای
انتقال جادهای و توزیع سوخت همچون شرکتها ،پیمانکاران و رانندگان سختکوش ناوگان
حملونقل جادهای ســوخت و مالکان /بهرهبرداران و عوامل جایگاههای عرضه سوخت در
سراسر کشور اظهار کرد :با توجه به مقدار ذخایر راهبردی و تراز مثبت تولید فرآوردههای
نفتی نسبت به مصارف آن و وجود ظرفیتهای مناسب در زمینه انتقال سوخت با خطوط
لوله ،هیچ مشکلی برای تامین سوخت در سراسر کشور وجود ندارد.
قطر:

تقاضا برای گاز تا بیست سال دیگر به اوج میرسد
شــرکت قطر پترولیوم پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای گاز طبیعی تا حدود دو دهه
آینده رشد خواهد کرد که پیش بینی خوش بینانه تری در مقایسه با گزارش آژانس بین
المللی انرژی اســت.به گزارش ایسنا ،این غول گاز طبیعی دولتی انتظار دارد مصرف گاز
طبیعی با نرخ  ۱.۵درصد در ســال رشد کند که تحت تاثیر رشد اقتصادی باالتر و فاصله
گیری از مصرف زغال ســنگ خواهد بود .قطــر پترولیوم پیش بینی کرد تقاضا برای گاز
طبیعی در حدود سال  ۲۰۴۰به پیک میرسد که حدود  ۱۵سال دیرتر از زمان پیش بینی
شــده از سوی آژانس بین المللی انرژی است.قطر پترولیوم که بزرگترین تولیدکننده گاز
طبیعی در جهان است ،با اتکا به آینده روشن این کاالی انرژی ،میلیاردها دالر برای ساخت
پروژه های توسعه هزینه می کند .گاز یک سوخت مهم در رویکرد جهانی به سوی انرژی
پاکتر به شمار می رود با این حال همچنان که تالشهای بعضی از کشورها برای مقابله با
تغییرات اقلیمی شتاب پیدا می کند ،گاز طبیعی از چشم آنها می افتد.

به طور متوسط یک تصفیه خانه فاضالب وارد مدار شده است.
اردکانیان گفت :امروز سرمایه گذاری از روش های مختلف بر
روی موضوع جمــع آوری و تصفیه فاضالب در جهان یکی از
شــاخص های توسعه یافتگی است و نشان از توجه حکمرانان
به امر بهداشــت و اســتفاده بهینه از منابع آبی هم هست.وی
خاطرنشان کرد :نباید فراموش کرد زمانی در همین کشور و با
همین منابع و در همین جغرافیا با جمعیتی به مراتب کمتر و
البته دسترسی کمتر به فناوری های روز جهانی تنها  ۴تصفیه
خانه فاضالب وجود داشت.عضو دولت تدبیرو امید گفت :امروز
بــا افتخار اعالم می کنیم که هر ماه یک تصفیه خانه فاضالب
در مدار قرار گرفته به گونه ای که با احتساب طرح های افتتاح

شده امروز  ۲۷۱تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری قرار
گرفته و این مسیر تداوم خواهد داشت.اردکانیان ادامه داد :در
سازگاری با کم آبی توجه بیشتری به چگونگی استفاده از منابع
آبی خواهیم داشــت از جمله در بخش صنعت و توسعه فضای
ســبز و بعضا با حفظ جوانب بهداشتی برای باغ ها می توان از
پساب این تصیفه خانه ها بهره گرفت.وی ضمن اشاره به طرح
های برقیی که امروز در اســتان همدان افتتاح شد خاطرنشان
ســاخت :این طرح ها با توجه به روند روبه رشد صنعتی شدن
این اســتان در پایداری شبکه برق نقش مهمی بر عهده دارند.
وزیر نیرو افزود :با احتساب طرح هایی که امروز به بهره برداری
در قالب ســیزدهمین هفته پویش #هر هفته الفبایران رسید
 ۷۰طرح صنعت آب و برق در ســه اســتان همدان ،زنجان و
گلستان به بهره برداری رسید.اردکانیان مجموع سرمایه گذاری
این طــرح ها را حدود  ۱۵هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان اعالم
کرد و گفت :تا پایان امســال همــه  ۲۹۰طرح در نظر گرفته
شده با سرمایه گذاری  ۶۴هزار میلیارد تومان به بهره برداری
خواهند رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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معاون فنی گمرک؛

وضعیت هزاران تن کاالی اساسی در بنادر شمالی به مرز هشدار رسید
معاون فنی گمرک با هشــدار درباره ماندگاری طوالنی مدت هزار تن اقالم اساسی در
شمال کشور گفت :به دلیل طوالنی شدن رسوب کاال و احتمال باالی فاسد شدن این
اقالم بایســتی دوباره اظهار نظر از سوی دستگاههای ذی ربط صورت گیرد.به گزارش
تسنیم ،بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد ،حجم تجارت خارجی ایران در
بهار امسال  ۲۰میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر بوده و نسبت بهمدت مشابه سال گذشته
هفت میلیارد دالر افزایش داشته است.بهار سال گذشته به دلیل محدودیتهای شدید
کرونایی ،بسته شدن و قرنطینه برخی کشورها تجارت خارجی اغلب کشورها از جمله
ایران با اختاللهای شــدیدی روبهرو شد و افزایش حجم مبادالت در سه ماه نخست
امسال میتواند به طور عمده ناشی از کاهش محدودیتها باشد .ایران در سه ماه اول
امسال کاالهایی به ارزش  ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر صادر و به میزان  ۱۰میلیارد
و  ۲۰۰میلیون دالر کاال وارد کرده اســت .یکی از چالشهای مهم در تجارت خارجی
موضوع ترخیص کاالهای اساسی است.در همین خصوص مهرداد جمال ارونقی با بیان
اینکه ،از ابتدای امسال تا پایان خرداد ماه بیش از  ۶.۱میلیون تن انواع کاالی اساسی به
ارزش  ۳.۱میلیارد دالر ترخیص شده است ،گفت :این درحالی است که واردات کاالی
اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از  ۶.۸میلیون تن و به ارزش  ۲.۹میلیارد دالر
بوده است .این آمارهای مقایسهای نشان میدهد ،از نظر وزنی واردات کاالهای اساسی
حدود  ۱۰درصد افت کرده است اما ارزش واردات تقریبا  ۲۷تا  ۳۰درصد افزایش یافته
است .این موضوع نشان میدهد ،با افزایش شدید قیمت جهانی کاالهای اساسی مانند

ذرت ،ارز بری این کاالها افزایش یافته اما به لحاظ وزنی که شاخص مهمتری محسوب
میشــود واردات افت داشته و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود
شــده است.به گفته این مقام مسئول ،هم اکنون  ۴.۵۶۴میلیون تن کاالی اساسی از
قبیل گندم ،ذرت ،جو ،روغن خام و دانههای روغنی در بنادر و گمرکات مختلف وجود
دارد .بر این اســاس تنها  ۳.۳میلیون تن کاال در بندر امام خمینی (ره) موجود است،
همچنین  ۱۷کشتی حامل  ۴۰۳هزار تن کاالی اساسی شامل ذرت ،گندم ،دانههای
روغنی و نهادههای دامی به عالوه شــکر در حال تخلیه اســت.وی افزود ۲۵ ،فروند
کشــتی ،شــامل  ۱.۱۵۸میلیون تن در لنگرگاهها در حال انتظار هستند که غالباً از
لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند .حدود  ۳.۳میلیون تن کاالی اساسی در بندر
امام خمینی (ره) متعلق به  ۳۸شرکت اصلی است که مشکل خود را در خصوص عدم
ترخیص کاال ،عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان میکنند .هرچند با مصوبه اخیر ســتاد
تنظیم بازار امکان ترخیص  ۹۰درصد کاالی اساســی فراهم شده است و از این مسیر
نیز امکان ترخیص کاالهای رسوبی وجود دارد .همچنین در خصوص این کاالها ثبت
سفارشــها احصا شده اســت و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار
گرفته است تا بررسی و اگر شرکتی علیرغم تأمین ارز کاالی خود را ترخیص نمیکند
مشــخص شــود.ارونقی گفت ۸ :هزار تن کاالی اساسی در استان گیالن مشمول ارز
ترجیحی متعلق به  ۲۲صاحب کاال بیش از  ۸ماه رسوب کرده است .این کاالها کامال
در استانه فساد بوده و بایستی تصمیم گیری اساسی انجام شود .همچنین در انبارهای

نظام توزیع خودرو در کشور معیوب است
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناکارآمدیهای نظام توزیع خودرو در کشور گفت :قیمتهای نجومی ،صفهای طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتیها در تحویل خودرو،
نشاندهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،فرزاد کیاست ،عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی اظهار داشت :در دنیا حوزه کسب
ی شده و گسترده است که گروههای وسیعی از خدمات را به کار
و کار خودرو محدود به قطعهسازی و تولید نیست و فروش ،توزیع و خدمات پس از فروش به شکلی سازمانده 
میگیرد و در ایجاد اشتغال نیز نقشی مهم به عهده دارد.وی با بیان اینکه سرانه تولید خودرو در کشور  172به ازای هر  1000نفر است ،گفت :از نظر کمی ،ایران جزو باالترین
کشورها از نظر سرانه تولید خودرو است و بالغ بر  20میلیون خودرو در کشور درحال تردد است که در تناسب با جمعیت  84میلیونی وضعیتی مناسب است اما بهبود این شاخص
نشاندهنده این است که شرایط حمل و نقل در کشور به گونهای توسعه نیافته است که موجب شود نیاز به استفاده از خودروی شخصی برای ترددهای روزانه کاهش داشته باشد.
وی با بیان اینکه شاخص سرانه خودرو در کشوری مانند ترکیه  199خودرو به ازای هر  1000نفر است ،عنوان کرد :اگرچه سرانه خودرو در ترکیه فاصله چندانی با ایران ندارد اما
این کشور از نظر وضعیت حمل و نقل عمومی شرایط بسیار مناسبی نسبت به ایران دارد.کیاست با بیان اینکه تولید تا مصرف یک زنجیره به هم پیوسته است ،افزود :تولید کیفی،
خدمات پس از فروش مناسب ،توزیع ،کسب سهم مناسب از بازار و سایر ویژگیها در بازار خودرو از اهمیت ویژهای برخوردار است اما خودروسازان در کشور از تولید خودرو تنها
تولید فیزیکی خودرو را فراگرفتهاند و بخشهای دیگر این زنجیره با بیتوجهی آنها همراه شده است به طور مثال ایران خودرو تولید ساالنه  600هزار خودرو در سال را هدفگذاری
کرده اســت در حالی که بخشهای دیگر این زنجیره وضعیت مناســبی ندارد.این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تسریع در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی در
کشور ،تصریح کرد :علم مدیریت باید شرایط را به گونهای ساماندهی کند که برنامههای تولید محقق شود و بخش مهمی از این شرایط نرمافزاری است تا تولید بتواند پاسخگوی
نیازهای داخلی باشد.کیاست با اشاره به ناکارآمدیهای نظام توزیع خودرو در کشور تصریح کرد :قیمتهای نجومی ،صفهای طویل خرید و پیش خرید در کنار نارضایتیها در
تحویل خودرو ،نشاندهنده وضعیت ناکارآمد نظام توزیع خودرو در کشور است.وی تصریح کرد :حوادث خودرو و تلفات جادهای نشان میدهد ،صنعت خودرو نتوانسته است رفاه
عمومی مردم را تامین کند و شرایط آن گرفتار در وضعیتی شده است که به حیات دو خودروساز کشور گره خورده است و مشخص نیست تا کجا باید سنگ دو خودروساز کشور
به سینه زده شود.کیاست با بیان اینکه ایجاد شغل و بیکاری کارگران گروههای خودروسازی مهمترین دلیل در دفاع غیرمنطقی از این دو خودروساز است ،عنوان کرد :این در
حالی است که اگر سه برابر میزان کنونی هم خودرو در کشور تولید شود باز هم تقاضا در کشور وجود دارد اما تولید محدود نگه داشته شده است و واردات نیز ممنوع شده است.

اســتان مازندران نیز  ۹۰هزار تن کاالی اساســی در محدوده زمانی  ۸ماه تا  ۱۳ماه
رســوب کرده است .بر این اســاس  ۷۰هزار تن کاالی اساسی تنها در بندر امیر اباد
رسوب کرده است.با توجه به گرمای شدید هوا این اقالم در آستانه فساد قرار گرفتهاند.
دلیل اصلی رســوب این کاالها عدم ارائه کد رهگیری بانک مرکزی و ...است .از سوی
دیگر گمــرک ایران با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود نســبت به متروکه کردن
قســمت عمدهای از اقالم مذکور اقدام کرده است ،همچنین مقداری از این کاالهای
رسوبی مربوط به تتمه ترخیص درصدی است که هنوز فرآیند ترخیص تکمیل نشده
است.معاون گمرک گفت :یکی از شرکتهای دولتی ۳ ،هزار تن کاالی اساسی در بنادر
شمالی کشور موجودی دارد و هنوز نتوانسته پس از یکسال رسوب این کاالها در بندر،
ایــن اقالم را به گمرک اظهار کند.به هر حال با توجه به ماندگاری طوالنی مدت این
اقالم ،هم اکنون به وضعیت هشدار رسیدهایم .در موارد قبلی مجوز قرنطینه نباتی صادر
شــده بود اما به دلیل طوالنی شدن رسوب کاال و احتمال باالی فاسد شدن این اقالم
بایســتی دوباره اظهار نظر از سوی دستگاههای ذی ربط انجام شود .درست است که
برای ترخیص کاالهای اساسی صدور مجوز قرنطینه در موعد مقرر صورت میپذیرد و
صدور مجوز قانونی مذکور عامل رسوب این کاالها نیست اما سوالی که در اینجا وجود
دارد این است که آیا برای کاالی اساسی که در این شرایط آب و هوایی بیش از  ۸ماه
و حتی بیش از یکسال در بنادر کشور رسوب کرده است مجوزهای بهداشتی و سالمت
از جمله قرنطینه نباتی صادر خواهد شد یا نه؟

دستگاههای سیمکارتخور را تا پیش
از  ۱۲تیر فعال کنید
رجیستری ساعتهای هوشمند و سایر دستگاههای سیمکارتخور از  ۱۲تیرماه
کلید میخورد و تجهیزاتی که پس از این تاریخ فعال شوند ،باید رجیستر شوند ،به
همین دلیل الزم است اگر افرادی که این دستگاهها را دارند ،تا قبل از تاریخهای
تعیینشــده ،سیمکارت خود را در داخل دســتگاه قرار داده از سرویس گرفتن
دستگاه خود مطمئن شود.به گزارش ایسنا ،طرح سامانه شناسایی گوشی تلفن
همراه و تجهیزات دارای سیمکارت به عنوان طرح رجیستری شناخته میشود.
با اجرای طرح رجیســتری ،صرفا گوشــیهایی که از مبادی قانونی وارد کشور
شــدهاند ،در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد .این طرح تمامی برندهای
گوشــی تلفن همراه موجود در بازار ایران را در بر گرفته و موجب حذف واردات
گوشیهای قاچاق و افزایش واردات قانونی گوشی و تجهیزات دارای سیمکارت
شــد.با توجه به هدف اجرای رجیستری برای تمامی تجهیزات سیمکارتخور،
مقرر بود پس از گوشیهای موبایل نوبت به سایر دستگاهها برسد .در این راستا
پیمان قرهداغی -مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگوالتوری -از اجرای
طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیمکارت (رجیستری) برای موبایلوارهها از
دوازدهم تیرماه خبر داد.وی با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن
همراه در سال  ۹۶گفت :در مرحله اول اجرای این طرح تمامی نشانهای تجاری
تلفن همراه تا اردیبهشت سال  ۹۷مشمول رجیستری شدند و با تصمیم کمیته
راهبری طرح رجیستری ،ســاعتهای هوشمند از دوازدهم تیرماه و تجهیزاتی
مانند بارکد اســکنر ،مبدل تلفن ثابت به سیار و  PDAاز نوزدهم تیرماه مشمول
رجیستری میشوند.مدیرکل حفاظت از حقوق مصرفکننده رگوالتوری افزود:
این طرح با هدف حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش تجهیزات دارای
سیمکارت قاچاق به جای تجهیزات قانونی اجرا میشود و براساس مصوبه کمیته
راهبری طرح رجیســتری ،گمرک جمهوری اســامی ایران بایستی اطالعات
تجهیزات دارای سیمکارت همراه مسافران را در حین ورود به کشور ثبت کند.
قرهداغی درباره تجهیزات دارای سیمکارت که تاکنون فعال بودهاند ،تصریح کرد:
تمامی تجهیزاتی که تا پیش از اجرای طرح رجیستری فعال باشند ،مشمول این
طرح نخواهند شــد .اما تجهیزاتی که پس از این تاریخ فعال میشوند بایستی
رجیســتر شوند.بنابراین ،اگر هر فردی دستگاه ســیمکارتخوری مانند تبلت،
ساعت هوشــمند ،بارکداســکنر PDA ،و مبدل تلفن ثابت به سیار دارد باید تا
قبل از تاریخهای تعیینشده ،سیمکارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن
را روشــن کند و حتما نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کند و از
سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمانبندیهای اعالمشده مطمئن شود.
توصیه میشــود سرویس گرفتن از دستگاه ،به روز و ساعات پایانی اجرای طرح
رجیســتری موبایلوارهها موکول نشود زیرا ممکن است در آن ایام و ساعات ،با
افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان:

فوالد مباركه در ایفای نقش تربیتی ،فرهنگی
و توسعهای پیشتاز است
مسعود گلشیرازی در دومین نشست هماندیشی مدیران
روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اســتان اصفهان که به
میزبانی شرکت فوالد مبارکه با حضور  ۴۰تن از مدیران
صنعتی عضو این اتاق برگزار شد ،با بیان این که برگزاری
چنین جلســاتی باید منتج به یک اتفاق فرهنگساز در
اقتصاد ما شــود ،اظهار کرد :به طور کلی اتاقهای بازرگانی به  3نســل تقسیم
میشوند؛ اتاق نســل اول اتاقی اســت که به البیگری میپرداخت ،اتاق نسل
دوم که روی شبکهپردازی اعضا و توانمندسازی آنها تمرکز داشت و اتاق نسل
ســوم اتاقی است که حوزه اجتماع ،رفاه مردم و به طور مشخص مسئولیتهای
اجتماعی را دستور کار دارد.گلشــیرازی با اشاره به نقش کلیدی شرکت فوالد
مبارکه در جامعه گفت :این شــرکت در جامعه ســه نقش تربیتی ،فرهنگی و
توسعهای را در کنار بخش اصلی فعالیت خود یعنی بخش اقتصادی ،ایفا میکند.
یکی از نتایج نقش تربیتی این شرکت ،کارشناسان خبرهای است که این صنعت
تربیت کرده و حضور موثر آنان در صنایع مختلف در جای جای کشور ما نمایان
است.وی با اشاره به پیشتازی فوالد مبارکه و مدیرعامل آن ،مهندس حمیدرضا
عظمیان ،در توســعه استان ،اظهار کرد :پیشتازی مدیرعامل این شرکت در امر
توســعه استان به تقویت نقش فرهنگی ،اقتصادی و تربیتی این مجموعه کمک
میکند .پروژههای زیربنایی مانند پروژههای قطار بین شهری ،خط انتقال آب از
خلیج فارس و دهکده لجستیک که با همکاری شرکت فوالد مبارکه انجام شده،
از جمله پروژههایی است که اثر آن بیشتر مربوط به جامعه است تا فوالد مبارکه
بنابراین روابط عمومی ســازمانها نباید تنها به فکر معرفی سازمان خود باشند.
چنین نشســتهایی باید منجر به اتفاقات مثبت و امیدآفرین شود .باید توجه
داشت که کار روابط عمومی ایجاد انگیزه و تکرار نقاط مثبت است .عظیمیان در
این نشست در پاسخ به این سوال که نقشه راه فوالدمبارکه چیست ،اظهار کرد:
نقشه راه تولید فوالدمبارکه بر مبنای تکنولوژ شدن قرار دارد و الگوی ما شرکت
پوسکوی کره جنوبی است که بعد از دوره  ۳۰ساله از تولید فوالد ،اکنون به یک
تکنولوژ تبدیل شده است .زمانی که ما نیز تکنولوژ شویم یعنی علم آن صنعت را
به طور کامل دریافت کردهایم.
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گزیده خبر
ی ها؛
به نام بازار ،به کام رانت 

چرا صنایع کوچک مهم است؟
یک پژوهشــگر و مشاور اقتصادی و صنعتی ضمن برشمردن وظایف وزیر
صمت آینده توزیع فرصت رشد برای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی را
مورد توجه قرار داد و گفت :نتیجه بازار ســپاری در سالهای اخیر نوسان
نرخ ارز ،گرانی و اجحاف در حق مردم و ایجاد رانت بود بنابراین در دولت
جدید نباید این کار انجام شود.به گزارش ایسنا ،احسان سلطانی ،یکی از
نقدهایی که همــواره به عملکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
وارد بــوده را وضعیت صنایع کوچک و متوســط و برنامهریزی برای این
بخش عنوان کرد و گفت :آقای نعمت زاده یک بار در پاسخ به سوالی در
این رابطه گفت که برنامه ریزی برای صنایع کوچک و متوسط به استانها
تفویض اختیار شــده است .این موضوع از یک طرف تسهیل کننده است،
اما از طرف دیگر به نوعی رفع تکلیف است .در چنین شرایطی این سوال
مطرح میشــود که چرا وزارت صنعت فوالد و معــادن بزرگ را تفویض
اختیار نمیکند .وی با بیان اینکه در کشــور ما همه نگاهها به بنگاههای
خصولتــی و رانتی صنعتی و معدنی اســت ،تصریح کرد :نگاه نمایندگان
مجلــس ،وزرا و حتی رئیس جمهور به نحــوه عملکرد بنگاههای فوالدی
و پتروشــیمی است که این یک مشکل اساســی در سالهای اخیر بوده
است .بنگاههای بزرگ پول ،سرمایه ،امکانات و قدرت البی دارند .آنها از
انرژی و سایر منابع ارزانقیمت بهره مند میشوند چرا که عموماً انرژیبر
و وابسته به مواد خام اولیه هستند .بنابراین این صنایع نیازی به حمایت
ندارند.
وزارت صنایع کوچک راه بیندازید
این پژوهشگر اقتصادی افزود :وظیفه کلیدی وزیر صمت آینده این است
که نه از طریق ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی فشل ،بلکه
از طریق تشــکیل وزارتخان ه صنایع کوچک و متوســط یا ایجاد یک بدنه
قوی در وزارت صمت برای حمایت از صنایع کوچک و متوســط ،اقدامات
جدیدی انجام دهد .این در حالی اســت که شرکت شهرکها در گذشته
برای ساخت شهرکهای صنعتی تشکیل شد ،اما برای رفع تکلیف تعطیل
و به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تبدیل شد که در نتیجه
آن دو وظیفه متفاوت ادغام شد.
چرا صنایع کوچک مهم است؟
سلطانی در توضیح دالیل اهمیت صنایع کوچک نیز گفت :صنایع کوچک
مانند نســاجی ،پوشــاک ،چرم ،صنایع فلزی ،پالستیک و غیره به شدت
اشــتغال زا هســتند ،ارزش افزوده باالیی دارنــد و تولید ناخالص ملی با
توجه به امکانات و شــرایط دریافتی آنها ،به مراتب بیشتر از صنایع بزرگ
متکی به رانت اســت .دلیل سوم اینکه در زمینه توزیع فرصتهای رشد،
بــر خالف صنایع بــزرگ که در ظاهر خصوصــی و در باطن خصولتی و
به جایی وصل هســتند ،میتوان گفت بخش خصوصی واقعی بیشتر در
صنایع کوچک و متوســط فعالیت میکند .همچنین نکته دیگر این است
که صنایع کوچک و متوسط به رشد و توسعه شهرهای محروم و دورافتاده
کمک میکند .وی با بیان اینکه به همین دالیل در کشورهای آمریکایی و
اروپایی نیز از صنایع کوچک و متوسط قویاً حمایت میشود ،تصریح کرد:
اما در ایران برعکس از صنایع بزرگ و رانتی حمایت میشود .پس یکی از
درخواســتهای مهم از وزیر صنعت آینده این است که به صنایع کوچک
و بخش خصوصی واقعی توجه کند .در حال حاضر نیز استانهای قزوین،
ســمنان ،زنجان ،یزد و اصفهان استانهای توسعه یافته تری هستند که
یک دلیل کلیدی توســعه یافتگی آنها وجود صنایع کوچک و متوســط
است.
به نام بازار ،به کام رانتیها!
این پژوهشگر اقتصادی با اینکه به لحاظ تاریخی در ایران و دنیا ثابت شده
که صنایع کوچک و متوســط موتور رشد توسعه هستند ،درباره انتظارات
از وزیر آینده در بخش بازار اظهار کرد :سپردن همه چیز بازار شعار آقای
روحانی بود که نتیجه آن هرج و مرج کامل و شــوکهای ارزی و قیمتی
بود .بر همین اســاس دالر به ســامانه نیما و سنا سپرده شد تا به صورت
آزادانه خرید و فروش و قیمت آن کاهش پیدا کند ،اما ارز  ۴۲۰۰تومانی
به حدود  ۱۰هزار تومان و بعد از آن به  ۳۰هزار تومان هم رسید .سلطانی
بــا تاکید بر اینکه در همه دنیا دولت تــا حدودی دخالت میکند ،گفت:
نتیجه بازار ســپاری در سالهای اخیر نوسان نرخ ارز ،گرانی و اجحاف در
حــق مردم و ایجاد رانت بود .نباید همــه چیز به قیمت پایین در اختیار
یک بنگاه فوالدی قرار گیرد و او مجاز باشــد کاالی خود را از بر اســاس
نرخ دالر بفروشــد .وی با بیان اینکه وزارت صنعت باید مقتدر باشد که
بتواند بر مبنای کارشناسی و واقعیتهای موجود با دخالت کمتر فضای
صنعت و معدن کشور را بهبود ببخشــد ،تصریح کرد :در سالهای اخیر
به اسم بازار ســپاری ،خصوصی سازی و اقتصاد بازار بیشتر به بنگاههای
خصولتی کمک شــد و مردم آســیب دیدند .به عنوان مثال سال گذشته
سود خالص شرکت فوالد مبارکه برابر با یارانه نقدی  ۶۰میلیون نفر طی
یک سال و سود عملیاتی شرکت باالی  ۴۰درصد بوده است .این در حالی
است که این رقم برای فوالدسازیهای دنیا بین  ۵تا  ۱۰درصد است .اما
دلیل شوکهای ارزی و قیمتی قیمت کارگر به این میزان باال نمیرود.
حقوق کارگر از  ۵۰۰به  ۱۵۰دالر رسید
به گفته وی در ســال  ۱۳۹۰هر کیلو وات ســاعت برق  ۳۳سنت قیمت
داشته اما ســال گذشته  ۳۳سنت معادل  ۳.۸کیلو وات ساعت برق بوده
اســت .مالیات پرداختی بنگاهها از  ۱۵میلیارد دالر به  ۱۲میلیارد دالر و
هزینه حقوق کارگر از  ۵۰۰دالر به  ۱۵۰دالر رســیده که همه رانتهایی
برای شــرکتهای بزرگ .این در حالی اســت که به گفته این پژوهشگر
اقتصادی در دولت جدید وزارت صنعت باید به صنایع اشتغالزا صادرات
محور و کوچک و متوســط مثل نســاجی ،چرم ،ماشین سازی و قطعات
خودرو و سایر صنایع کلیدی که کمتر به آنها توجه شده کمک کند.
سهم صنایع نساجی به یک دهم  ۳۰سال قبل رسید
وی افــزود :وزارت صمت باید به جای صنایع باالدســتی به صنایع پایین
دســتی توجه کند .مث ً
ال در اروپا ،آمریکا و ژاپن صنایع پایین دستی فوالد
و پتروشــیمیها قویتر از صنایع باالدســتی هستند ،اما در ایران برعکس
است .همچنین صنایع نساجی موتور محرکه اقتصاد در چین ،بنگالدش،
ویتنام ،پاکســتان و هند است .در گذشته هم در ژاپن و کره جنوبی این
صنعت موتور محرکه بوده ،اما طی  ۳۰سال اخیر صنایع نساجی در ایران
از بین رفته و سهم آنها از یک سوم تولید ناخالص ملی به  ۳درصد رسیده
است ،یعنی سهم صنایع نســاجی از تولید ناخالص داخلی یک دهم ۳۰
سال پیش است

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
امکان بهرهبرداری از خدمات جدید سامانه
صیاد در شعب بانک آینده
در پی پیادهسازی برخی دیگر از خدمات جدید سامانه
صیــاد در درگاه خدمــات الکترونیکــی بانک مرکزی
ج.ا.ایــران ،امکان ارائــه این خدمات به مشــتریان از
طریق بانک آینده ،بهعنوان بانکی پیشــتاز در اتصال به
سامانه صیاد ،فراهم است«.امکان ابطال برگهای خام
دســتهچکهای صیادی» که پیش از این در سامانه صیاد (پیچک) ثبت نشده و
مورد استفاده قرار نگرفتهاند ،از جمله این خدمات جدید است که از اردیبهشتماه
 1400فراهم شــده اســت.همچنین ،گزینه «عودت انتقال» ،این امکان را برای
مشتریان فراهم میسازد که پس از مبادله چک (ثبت توسط صادرکننده و تأیید
توســط ذینفع) ،چنانچه فرد دریافتکننده چک ،تمایل به عودت چک به نفر
پیشین را داشته باشد ،با انتخاب گزینه مذکور ،این عملیات را بهانجام رساند.

تقدیر استانداران قم و خراسان شمالی از
بانک مهر ایران
استانداران قم و خراسان شمالی از بانک مهر ایران بابت
خرید تجهیزات پزشــکی مقابله بــا کرونا در چارچوب
مســئولیت اجتماعی خود و مشــارکت در طرح شهید
ســلیمانی وزارت بهداشــت ،تشــکر کردند.به گزارش
روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،دکتر بهرام
سرمست استاندار قم با ارسال لوح سپاس برای دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک
مهر ایران از اقدامات این بانک برای کمک به مقابله با کرونا تشکر کرد .در متن این
لوح سپاس آمده است«:شــیوع ویروس کرونا با همه مرارتها و تلخیهای خود،
جلوههای کمنظیری از شکوه ،همبستگی ،وحدت ،نوع دوستی ،ایثارگری ،همراهی،
همدلی و اعتماد بین مردم و مسئوالن این مرز و بوم را به نمایش گذاشت.اینجانب
ضمن ارج نهادن به اقدام ارزشمند و خداپسندانه بانک قرضالحسنه مهر ایران در
زمینه خرید و اهدای اقالم و تجهیزات درمانی ،به دانشــگاه علوم پزشکی ،مراکز
بهداشتی و پایگاههای ســامت منتخب استان قم و همچنین اعطای تسهیالت
قرضالحســنه و کمکهای بالعوض به پرسنل حوزه سالمت و افراد آسیبدیده
از کرونــا ،از زحمات و همراهیهای ســتودنی جنابعالی و اعضای محترم هیأت
مدیره آن بانک تشــکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزونتان را در مســیر رشد و
بالندگی بیش از پیش ایران اسالمی در ظل توجهات ولیعصر(عج) از خداوند منان
خواستارم».همچنین محمدعلی شجاعی ،استاندار خراسان شمالی نیز در نامهای
خطاب به دکتر مرتضی اکبری ،مدیرعامل بانک مهر ایران ،نوشــت« :در خصوص
اعطای تسهیالت به دانشجویان بیبضاعت و همچنین اجرای طرح همیاران مهر و
مشارکت بانک قرضالحسنه مهر ایران در طرح شهید سلیمانی بهمنظور مقابله با
بیماری کرونا ،بدینوسیله از زحمات جنابعالی و مدیریت محترم شعب استان و
همکاران گرامیشان جهت اجرای طرحهای فوق ،تقدیر و تشکر میکنم».
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چگونگی رفع توقیف داراییهای ایران در لوکزامبورگ

معاون حقوقی بانک مرکزی روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رفعتوقیف داراییهای
بانک مرکزی را تشــریح کرد.به گزارش ایسنا ،بانک مرکزی اعالم کرد که متعاقب صدور
رأی دادگاه امریکایی در پرونده پیترســون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به
اتهام دست داشــتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در
سال  ،)۱۹۸۳در سال  ۲۰۱۲میالدی ،قانونی در امریکا به تصویب رسید و موجب اجرای
رأی دادگاه امریکایی گردید و به این ترتیب ،مبلغ  ۱.۸میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی
که در اختیار کلیراســتریم قرار داشت ،توقیف و توســط امریکا مصادره شد .البته برای
محکومیت دولت امریکا و استرداد مبلغ مزبور ،دعوایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری
مطرح شــد که پس از مرحله احراز صالحیت ،پرونده مزبور تحت رســیدگی دیوان قرار
دارد.عالوه بر این ،در اجرای آرای صادره از دادگاههای امریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه
یازدهم ســپتامبر و به اتهام دستداشــتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور،
دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواســت محکو ٌملهم امریکایی دستور توقیف
داراییهای بانک مرکزی به ترتیب معادل مبالغ  ۱.۶و شش میلیارد دالر صادر کردند.
در این راســتا ،امیرحســین طیبی فرد  -معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی -
خالصهای از روند اقدامات حقوقی انجام شده برای رف ع توقیف داراییهای مزبور را اعالم
کرده است.طیبی فرد با اشاره به رویه معمول در این رسیدگیها که ابتدا خواهان ،دستور
ی را از دادگاه تقاضا میکند تا وجوه مزبور مســدود و سپس مراحل
توقیف اموال و دارای 
شناســایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرارگیرد ،تصریح کرد :به موازات صدور
دســتور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ ،ورثه قربانیان حادثه  ۱۱سپتامبر در سال
 ،۲۰۱۸با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی ،موفق شدند دستور
توقیف داراییهای بانک مرکزی به مبلغ شش میلیارد دالر را تحصیل کنند.وی افزود :با
توجه به تأثیر اولیهی رأی دادگاههای امریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا ،دستور توقیف اولیه
اموال بانک به گونهای صادر شده بود که خود داللت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و
بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بینالملل
و بانک مرکزی ایران را نیز متهم به تامین مالی تروریســم نموده بود.وی ضمن تقدیر از
ش حقوقی و ســایر بخشهای مرتبط در بانک مرکزی و هماهنگی با
ش همکاران بخ 
تال 
مرکز امور حقوقی بینالمللی ،گفت :با تالش این همکاران و با توجه به ســابقهای که از
فعالیتهای گذشــته بانک مرکزی در ذهن داشــتم ،سعی کردم تمامی اسناد و مدارک
مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه  ۱۱سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران ،همچون
فرمایشــات مقام معظم رهبری و بیانات رئیسجمهوری وقــت ایران در این خصوص و
همچنین تمامی مقررات و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که
پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی ،در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تصویب
شده بود و به بانکها ابالغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی کردیم.این مقام
مســئول بانک مرکزی افزود :همچنین مدارک مرتبط با حادثه شــهادت دیپلماتهای
کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیریهای جناب آقای دکتر ظریف ،نماینده آن
زمان جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل ،برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به
صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا
قرار گرفت.طیبی فرد ادامه داد :در زمان حادثه  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۰۱از طرف سازمان ملل
برای تمام کشــورها نامهای ارسال شــده بود که تقاضا میکرد تمام اموال و داراییهای
القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود .بانک مرکزی نیز در آن
زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابالغ کرده بود .خوشبختانه

اسناد و مدارک اجرای قطعنامههای سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی
کشور نیز موجود بود و در دادگاههای مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.معاون حقوقی
و پارلمانی بانک مرکزی ،پیشنهاد رئیسجمهور وقت ایران مبنی بر نامگذاری سال ۲۰۰۱
به عنوان سال گفتوگو تمدنها را یادآور شد و گفت :از جمله اسناد و مدارکی که ما در
اختیار این دادگاه گذاشتیم ،بحث نامگذاری سال  ۲۰۰۱به عنوان سال گفتگوی تمدنها
توســط رئیسجمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی
سازمان ملل شد و در تقابل با صحبتهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال،
ســال برخورد تمدنهاســت ،قرار داشت.وی افزود :با اســتناد به این اسناد و مدارک ما
میخواستیم اثبات کنیم برخالف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل
گرفته اســت ،ایران در جستجوی گفتوگو و برقراری صلح در جهان است.طیبی فرد به
گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخشهای مختلف بانک مرکزی اشاره کرد و افزود:
همچنین از همکاران قدیمی و افراد مطلع شهادتنامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به
مصونیت اموال بانک مرکزی و استقالل بانک مرکزی از دولت را دراختیار وکالی بانک در
لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم.معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه
تالشهای بانک مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمیشــد ،ادامه داد :جالب است
بدانید ،امریکاییها برای پیشبرد اهداف خودشان ،در فضای رسانهای این کشورها نیز به
صورت ویژه فعالیت میکردند .در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی ،شخصی از اتباع آمریکا
به نام «وولوســکی» بــه اتهام زنی علیه مردم ایــران پرداخته بود و ایــران را متهم به
فعالیتهای تروریستی و دست داشتن در حادثه  ۱۱سپتامبر کرده بود .با تالش همکاران
بخش حقوقی ،جوابیهای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در
آن نشــریه به چاپ رســید تا در فضای رسانهای لوکزامبورگ نیز پاسخ الزم داده شود و
خوشــبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شــایانی نیز به تغییر
فضای روانی و رسانهای لوکزامبورگ کرد.طیبی فرد تصریح کرد :با اجازه رئیسکل وقت
بانک (آقای دکتر ســیف) ،اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم
(ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاههای امریکایی
و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه  ۱۱سپتامبر به بانک مرکزی و
دولت ایران ،خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی
با این درخواســت موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تالشهای وکالی ما ،جریان
رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ
نیز طیبی فرد ادامه داد :در زمان رســیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای
دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکال در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل
همزمانی آن با زمان بررسی الیحه بودجه در مجلس ،یکی از کارشناسان حقوقی بانک که
عالوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده ،به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را
اعزام نمودیم .این حضور در دادگاه و ارائه مســتندات و سایر اقدامات انجام شده ،غیر از
آنکه اهمیت پرونده را برای وکالی ما روشــن میســاخت ،برای قضات دادگاه نیز نشانه
پاکدستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود.عالوه بر این ،یک هماهنگی
بین وکالی بانک در کشــورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به گونهای که هر اقدامی که
وکیل ما مث ًال در ایتالیا انجام میداد ،به اطالع سایر وکالی ایران در لوگزامبورگ و فرانسه
نیز میرســید .با این هماهنگی ،وکالی بانک از سیر تحوالت پروندهها در سایر کشورها
آگاه میشــدند و خود منجر به ایجاد رویهای واحد در اروپا میگشــت ،در نتیجهی این
هماهنگی ،تالش همزمان آمریکاییها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه

ماند.همچنین ترتیبی داده شــده بود تا در زمانهای مختلف این وکال به ایران سفر و از
نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا
وکالی ما عالوه بر انجام تکلیف حرفهای ،با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تالش کنند.
مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تالشهای
فعاالنه ما به قضات اروپایی نشانداد که این پروندهها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده
بدون نگرانی و هیچ واهمهای به دنبال اســتیفای حقوق خود است.طیبی فرد تالشها را
بســیار موفقیت آمیز دانســت و تصریح کــرد :بعد از تکمیل و ارایه مــدارک به دادگاه
تجدیدنظر ایتالیا ،ما موفق شــدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران
ایجاد کنیم .در نتیجه این تالشها ،کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران
لغو شد .تالش ما و وکالیمان در دادگاههای ایتالیا چنان موفقیتآمیز بود که اعتراض آنها
به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک مرکزی صادر و با توجه
به استقالل بانک مرکزی و مصونیت اموال آن ،از اموال بانک رفع توقیف شد .البته در حال
حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهانهای امریکایی ،در مرحله فرجام و در دیوان عالی
کشــور ایتالیا تحت رسیدگی است .البته در ماه آوریل ســال جاری ،دیوان عالی کشور
لوکزامبورگ ،توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کشــور را غیرقانونی اعالم کرد و به این
ترتیب ،عالوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف و اجرا ،مانع جدیدی را در
بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسســه کلیراســتریم مطرح ساخت که به تقویت
موضع بانک کمک کرد .با صدور این رأی از دیوانعالی کشور لوکزامبورگ ،انتظار میرود
ســایر دادگاههای بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور ،از توقیف
اموال بانک در پروندههای مشابه خودداری کنند.او گفت :در خصوص داراییهایی که در
لوکزامبورگ باقیمانده بود ،مشابه آنچه در سال  ۲۰۱۵رخ داد ،در سال  ۲۰۱۹قانونی در
امریکا تصویب شــد و به منظــور اجرای آرای محکومیت دولــت و بانک مرکزی ایران،
کلیراســتریم را مکلف میکرد دارایی بانک مرکــزی را به ایاالت متحده منتقل کند .به
محض اطالع از تصویب این قانون ،با مراجعه به دادگاه ذیصالح لوکزامبورگ ،موفق به اخذ
دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به امریکا شدیم که نهایتاً
این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف
کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمهای را تعیین کرد و به این ترتیب ،مانع اجرای
قانون امریکا در لوکزامبورگ شدیم.به گفته طیبی فرد ،اکنون نه تنها توقیف اموال بانک
مرکزی ایران در اروپا لغو شده ،بلکه میتوان گفت رویهای قضایی در اروپا شکل گرفته که
مانع تکرار این موضوع میشــود.در پاســخ به این ســوال که اکنــون وضعیت حقوقی
داراییهای ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی فرد گفت :رسیدگی به درخواست توقیف
اموال ،خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال ،ملغی شده .درخواست شناسایی و
اجرای رأی دادگاه امریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله
فرجامخواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات الزم از جمله
اعطای وکالت خاص به وکال برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق
و آرای قبلی صادره ،امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا
برسد .البته قابل ذکر است در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارد دالر
در ایتالیا ،چنین مبلغی در حسابهای بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید
همین رأی در دادگاههای باالتر میتوانســت منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیتهای
پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشــد که بســیار
زیانبار و خطرناک بود.
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نگاهی دیگر به چالشهای ترکیه در افغانستان
آخر خود را نزده است.

رویای ترکیه برای گســترش نفوذ در افغانســتان و تاثیرگذاری
بر معادالت منطقه ،یکی از چالش برانگیزترین و حســاس ترین
اقدامات چند سال اخیر این کشــور است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،این روزها ،صحبت در مورد تداوم حضور نظامی ترکیه در
افغانســتان ،به موضوع داغ برخی رسانه ها و اتاق فکرهای آنکارا
تبدیل شــده است .با آن که قرار اســت کلیه نیروهای عضو ناتو
از افغانستان خارج شــوند ،اما رجب طیب اردوغان به جو بایدن
پیشنهاد داده که تامین امنیت فرودگاه بین المللی حامد کرزای
کابل به نیروهای ترکیه سپرده شود.بر اساس اطالعاتی که از سوی
پنتاگون و وزارت دفاع ترکیه منتشر شده ،توافقات اولیه بین آنکارا
و واشنگتن حاصل آمده اما هنوز خبری از جزئیات نهایی نیست.
چرا که مساله ،فقط رضایت آمریکا نیست و بر اساس لیستی که
اردوغان به بایدن داده ،پیشنهاد ترکیه مبنی بر همراهی پاکستان
و مجارستان نیز ،چالش مهمی است.در همین حال ،رویکردهای
روســیه و مواضع طالبان نیز ،اهمیت باالیــی دارند.روزنامه ملی
گازته ترکیه در شماره روز دوشنبه خود ،در یک گزارش مفصل به
بررسی این موضوع پرداخته است.

پشتیبانی دیپلماتیک و دعوتنامه الزم است
در مورد چند و چون اقدام برای تداوم حضور نظامی در افغانستان،
نظرات متفاوتی وجود دارد .اما برخی از تحلیل گران معتقدند که
ترکیه در کنار مسائل سیاسی – امنیتی ،باید نگاه ویژه ای هم به
ساز و کار حقوقی و پروتکل دیپلماتیک داشته باشد.روزنامه نگار
اصالن بالچی با اشــاره به اهمیت حمایت بین المللی در حرکت
ترکیه در افغانســتان گفته است« :برای ماندن در افغانستان ،اول
از همه ،ترکیه باید تالش کند تا قطعنامه ای را از شورای امنیت
ســازمان ملل متحد دریافت کند .اما این به تنهایی کافی نیست
و در گام دوم ،دعوتنامــه هم الزم اســت .یعنــی باید به دعوت
رســمی دولت افغانستان به کابل رفت و با دولت نشست و از آنها
دعوت نامه دریافت کرد .صرفاً جایگاه مردمی کافی نیســت .در
حالی که از نظر مردم مورد افغانســتان احترام هستیم ،در عین
حال ،تأیید دیپلماتیک برای اطمینان از حقانیت خود اهمیت به
سزایی دارد».سرهنگ بازنشسته قادر ارکان مدیر مرکز مطالعات
استراتژیک جنوب شرقی آسیا ( )GASAMبه سنت تفکر نظامیان
ترکیه و نگرشی که مداوماً به دنبال توجیه حضور نظامی کشورش
در مناطــق دیگر اســت ،در مورد افغانســتان چنین دیدگاهی
دارد«:عالقه ترکیه برای حضور در افغانستان نه به خاطر اهداف
کشورگشایانه و نگرش امپریالیستی ،بلکه به دالیل بشردوستانه
اســت.دولت و نظام ما به دنبال کسب منافع از طریق کشورهای
دیگر نیســت .واقعیت این است که کشور و مردم افغانستان نیاز
بــه کمک دارند .منطقه کابل ,جایی که ترکیه می خواهد حضور
داشته باشد ،در مقایسه با سایر مناطق در وضعیت بهتر و امن تری
قرار دارد.ارتش ملی افغانستان ،کابل را در همه مناطق کنترل می

مسکو چه می گوید؟
زمین بازی افغانســتان،
یکی دیگر از چالش های مهم ترکیه در ِ
قدرتی به نام روسیه است .با آن که آمریکا ،مشتاق ماندن ترکیه
در افغانستان اســت ،اما روسیه نگرش منفی به ماندن ترکیه در
این کشور دارد.ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه
به تازگی اعــام کرده که این حضور با قرارداد امضا شــده بین
ایاالت متحده و طالبان در دوحه مغایرت دارد.وی همچنین گفته
است«:این سند ،عقب نشینی کامل نیروهای خارجی تا روز یکم
ماه مه را پیش بینی می کند .این مهلت به  11ســپتامبر 2021
موکول شد و جنبش طالبان هم مخالفت خود را در مورد آن ابراز
کرد .بنابراین ،فرودگاه کابل باید به نیروهای امنیتی افغانســتان
واگذار شود».

کند .اما این احتمال نیز وجود دارد که طالبان که مناطق روستایی
افغانستان را به دست گرفته اند ،به کابل حمله کنند.نباید فراموش
کرد که ریسک و مخاطره حضور در کابل ،بسیار زیاد خواهد بود».
پیداســت که ترکیه به دنبال آن اســت تا با استفاده از ظرفیت
ازبک ها ،مارشــال دوستم و دیگر دوستان خود ،زمینه تبلیغاتی
و اجتماعی الزم را برای حضور نظامی در افغانســتان فراهم کند.
در راستای چنین هدفی است که یونس طغرا استراتژیست افغان
گفته اســت«:ترکیه از نظر مردم افغانســتان از اعتبار و حســن
شــهرت بسیار باالیی برخوردار اســت.ارتش ترکیه هرگز اسلحه
را به ســمت مردم افغانستان نشــانه نگرفته است .اگرچه ترکیه
ارتباطی با طالبان برقرار نکرده ،اما نیروهای مســلح ترکیه هرگز
مورد حمله طالبان قرار نگرفتند .حضور ترکها در افغانستان برای
مردم و دولت افغانستان سودمند است .ترکیه کارهای سازنده ای
در افغانســتان انجام داده است .اما اوضاع در کشور ما روز به روز
بدتر و بدتر می شــود .امنیت بزرگترین نگرانی ما اســت .در 30
سال گذشته ،ما حتی یک روز هم احساس آرامش نکرده ایم».
اگر چه ســخنان طغرا در ظاهر به شدت به نفع ترکیه است ،اما
او در ادامه ،دو هشــدار مهم نیز ذکر کرده و گفته است« :حضور
ارتش ترکیه برای ما بسیار ضروری و مثبت است .اما قطعاً بدون
خطر نیســت و طالبان که خواهان حضــور هیچ نیروی خارجی
نیست ،ترکیه را نیز نمی پذیرد و ممکن است با حمله به سربازان
ترک ،به برادری ما آسیب برسانند .بنابراین ترکیه باید با احتیاط و

وزیر خارجه آمریکا؛

برخی اختالفات اساسی در مذاکرات
وین هنوز باقی است

«آنتونی بلینکن» بــا بیان اینکه در
مذاکرات غیرمســتقیم در وین برای
احیای برجام پیشرفتهایی حاصل
شــده اســت ،افزود که هنوز برخی
اختالفات اساســی بــرای به نتیجه
رســیدن این رایزنیهــا ادامه دارد.
بــه گزارش فارس ،وزیر خارجه آمریــکا در اظهاراتی تازه درباره
وضعیــت مذاکرات در وین به منظور احیای برجام اعالم کرد که
هنوز برخی اختالفات اساســی باقی اســت.بنا بر گزارش شبکه
الجزیره ،وزیر خارجه آمریکا روز ســه شنبه (امروز) در اظهاراتی
جدید درباره وضعیت مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای
ایران (برجــام) موضعگیری کرد«.آنتونی بلینکن» اعالم کرد که
مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با ایران در وین باعث شده که برخی
موانع (احیای برجام) برداشــته شــود اما هنوز برخی اختالفات
اساســی وجود دارد.وزیر خارجه دولت جو بایدن در سخنان تازه
خود بدون اشــاره به مسئولیت آمریکا در نقض تعهدات خود در
برجام ،دســت پیش را گرفته و مدعی شــده که «توپ در زمین
ایران است».به ادعای آنتونی بلینکن ،ایران است که باید تصمیم
بگیرد که آیا آماده بازگشــت به تعهدات خود در توافق هستهای
(برجام) اســت یا خیر.وزیران خارجه آمریکا و فرانسه اخیرا طی
کنفرانس خبری مشترک در پاریس ،موضع طلبکارانهای درباره
توافق هستهای ایران گرفته بودند و مدعی شدند که آنها منتظر
تصمیم تهران در زمینه بازگشــت به برجام هســتند« .ســعید
خطیبزاده» ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
در رد اظهارات وزرای خارجه آمریکا و فرانســه اعالم کرد :ایران
هیچ وقت برجام را تــرک نکرده که بخواهد به آن برگردد ،بلکه
این آمریکاســت که باید تصمیمش را بگیرد و با لغو تحریمهای
غیرقانونــی و اجرای موثر تعهدات قطعی خود ،به توافق بازگردد.
وزیر خارجــه آمریکا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «ریپابلیکا»
که روز ســه شنبه منتشر شــد ،درباره روابط واشنگتن با مسکو
اظهارنظر کرد.بلینکن در این مصاحبه اعالم کرد ،آمریکا امیدوار
اســت روابطی با ثباتتر و مفیدتر با روســیه داشته باشد اما در
عین حال ادعاهای واشنگتن علیه مســکو درباره دست داشتن
در حمالت ســایبری را تکرار کرد.زیر خارجه آمریکا مدعی شد:
«اگر روســیه به حمالت به ما ادامه دهد...در انتخابات ما دخالت
کند و علیه «الکسی) ناوالنی (سیاستمدار غربگرای روس) دست
به تعدی و تجاوزگری بزند ،در آن صورت ما پاسخ خواهیم داد».
در هفتههای اخیر مقامهای ارشد آمریکایی بارها درباره وضعیت
الکســی ناوالنی مخالف غربگرای والدیمیر پوتین که در روسیه
زندانی اســت ،اظهارنظر کردهاند.جو بایدن رییسجمهور آمریکا
در پایان نشست سران ناتو با هشدار به مسکو درباره وضعیت او
گفته بود« :مرگ ناوالنی ،به این معنی خواهد بود که روسیه هیچ
تمایلی برای تبعیت از حقوق بنیادین بشر ندارد».

شورای اروپا با رد پیشنهاد آلمان و فرانسه
برای دیدار با رئیس جمهوری روســیه ،از
هم گسیختگی و توهم یکپارچگی سیاست
خارجی اروپا را بیش از پیش نمایان کرد تا
به تدریج زمینه تجزیه اتحادیه فراهم شود.
به گزارش ایرنا ،ســران  ۲۷کشور اروپایی
در نشست جمعه گذشته نتوانستند برای
گفتوگوی مســتقیم با رئیس جمهوری
روســیه به توافــق برســد .از آنجایی که
توافق های سیاست خارجی این اتحادیه
بایــد به تایید همه  ۲۷عضو برســد ،این
به معنای رد شــدن این پیشنهاد قلمداد
می شود .پنجشنبه گذشــته ۲۴ ،ژوئن،
آلمان و فرانســه در حالــی که یک هفته
از گفتوگوی رو در روی والدیمیر پوتین
و جو بایدن روســای جمهوری روســیه
و آمریکا در ژنو می گذشــت ،خواســتار
گفتوگوی مستقیم اتحادیه اروپا با پوتین
شــدند.اتحادیه اروپا در گذشــته نشست
هایی برای گفتوگوی مستقیم با روسیه
تشکیل می داد که پس از ضمیمه شدن
شــبه جزیره کریمه به روســیه در سال
 ،۲۰۱۴آنها را متوقــف کرد.در حالی که
آلمان و فرانسه خواهان آغاز گفتوگو های
رو در رو بــرای ترمیم روابط با روســیه و
توسعه همکاری ها هســتند ،سایر اعضا،
به ویژه کشورهای اروپای شرقی به شدت
با این پیشــنهاد مخالفت کــرده و آن را
«خطرناک» توصیف کرده اند .پیشــنهاد
گفتوگوی رو در رو در نشســت شورای
اروپا در بروکســل روز پنجشــنبه مطرح
شــده و روز جمعه پــس از گفتوگویی
نســبتاً طوالنی رد شد .روز پنجشنبه که
این طرح مطرح شده بود ،والدیمیر پوتین
از آن اســتقبال کرد ،اما دیری نپایید که
مجبور شــد از رد شدن این پیشنهاد ابراز
تاسف کند.سخنگوی کرملین ،دیمیتری
پسکوف ،گفت رئیس جمهوری روسیه به
طور کلی با بهبود روابط با بروکسل موافق
اســت .با این حال وی اضافه کرد «موضع
اتحادیه اروپا گسسته بوده و در اغلب موارد
ناهماهنگ و مبهم است» .ناهماهنگی در
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا که باید
منافع  ۲۷عضو را همزمــان تامین کند،
یکی از نقط ضعف اصلی این بلوک است.
اتحادیه اروپا پس از قضیه اوکراین و جدا
شدن شــبه جزیره کریمه ،گفتوگوهای

هوشیاری عمل کند .نکته دیگر این است که ما هیچ قوم دیگری
را غیر از ترکیه دوســت نداریم و دوست نداریم کشورهای دیگر
نیز با ترکیه همراه شوند».این تحلیل گر افغان ،در ادامه به تندی
از پاکستان انتقاد کرده و معتقد است که ترکیه فقط باید خودش
به افغانستان برود .این در حالی است که اردوغان پیشنهاد کرده،
پاکســتان و مجارســتان ،نیروهای ترکیه را در خاک افغانستان،
همراهی کنند.
طالبان چه می گوید؟
اظهاراتســهیل شاهین ،سخنگوی طالبان در دوحه پایتخت قطر
نشان می دهد که این گروه تمایلی به همکاری با ترکیه ندارد.
او گفته اســت«:ترکیه از  20سال گذشــته به عنوان بخشی از
نیروهای ناتو در افغانســتان حضور داشته است .آنها باید مطابق
توافق نامه ای که ما با آن امضا کردیم از افغانســتان خارج شوند.
اما خارج از این بحث ،ترکیه یک کشــور بزرگ اسالمی است که
روابط تاریخ خوبی با افغانستان داشته است .تمایل داریم ،بعدها
که حکومت اسالمی تاسیس کردیم با آنها رابطه نزدیکی داشته
باشیم».بیانیه طالبان به شکلی تلویحی ،این واقعیت را نشان می
دهد که از دید آنها ،خــروج ترکیه با دیگر قدرت های ناتویی از
افغانســتان ،گزینه مطلوب است .اما در عین حال ،از آنجایی که
مشخص نیست آینده مذاکرات استانبول در مورد افغانستان ،به
کجا خواهد کشــید ،طالبان نیز تیر آخر را شلیک نکرده و حرف

نگاه احزاب مخالف
سنت سیاســی – اجتماعی احزاب ترکیه و مشی رجال سیاسی
این کشور در دهه های اخیر ،باعث شده که همواره حضور نظامی
برون مرزی ترکیه ،همچون نمــادی از قدرت و تقویت گفتمان
ملی گرایی ترکیه قلمداد شــود.در نتیجه ،احزاب مخالف نیز ،از
ترس از دســت رفتن جایگاه اجتماعی و مواجه شدن با مخالفت
های مردمی ،جرات مقابله با ایــده های تحرکات برون مرزی را
ندارنــد و می توان چنین پیش بینی کرد که در صحن پارلمان و
از منظر رویکرد و دغدغه احزاب ،ائتالف اردوغان – باغچلی ،برای
حضور در افغانستان ،مشکل چندانی نخواهد داشت.اما از آنجایی
که در ماه های اخیر ،بحران اقتصادی ،تورم و بیکاری ،میلیون ها
خانوار ترکیه را در شرایط سخت قرار داده ،می توان چنین پیش
بینی کرد که ماشین تبلیغاتی و رسانه ای عظیم آکپارتی ،پوشش
خبری و تحلیلی گسترده ای با بافت حماسی ،به حضور ترکیه در
افغانستان ،اختصاص دهد.در پایان باید گفت ،رویای ترکیه برای
گسترش نفوذ در افغانستان و تاثیرگذاری بر معادالت منطقه ،یکی
از چالش برانگیزترین و حســاس ترین اقدامات چند سال اخیر
ترکیه است.با توجه به شــرایط خاص حاکم بر عراق و سوریه و
حتی بی نظمی موجود در لیبی ،ترکیه تجارب چندانی از مقابله و
مخالفت را تجربه نکرده و در سه کشور مور بحث ،به بخش مهمی
از اهداف خود دست پیدا کرده است .اما افغانستان ،شرایط بسیار
پیچیده و متفاوتی دارد و از برخی جهات ،حتی از عراق نیز بغرنج
تر است.عالوه بر مسائل مرتبط با حوزه ژئواستراتژیک افغانستان
و نیز پوشش کوهستانی خاص بسیاری از مناطق درگیر ،ترکیب
قومی و اجتماعی ،نفوذ طالبان ،مخالفت های روســیه و چندین
فاکتور دیگر ،مجموعاً شــرایطی به وجود آورده که راه را نه تنها
برای ترکیه بلکه برای بازیگران دیگر نیز ،پر از مانع و دست انداز
می کند.

یکپارچگی اروپا؛ از توهم تا تجزیه
مستقیم با روسیه را متوقف کرد تا جایی
که روابط بین مسکو و بروکسل به سردی
سالهای پس از جنگ سرد رسید.اتحادیه
اروپا در زمینه رویکردش نسبت به روسیه
همواره به شــدت دچار اختالف درونی و
تشتت بوده است .روسیه بزرگترین تامین
کننده گاز طبیعی اروپاســت و در مسائل
امنیتی مانند سوریه ،لیبی و برنامه اتمی
ایران نقش مهمی ایفا می کند .اروپا نمی
تواند به سادگی روســیه را نادیده بگیرد.
آلمان بــه عنوان یکــی از قدرتمندترین
اعضای اتحادیــه ،روابط اقتصادی مهمی
با روســیه دارد .از جمله می توان به خط
لوله گاز «نورد اســتریم  »۲اشاره کرد که
روسیه را مستقیم به آلمان وصل می کند.
کشورهای دیگر مانند فرانسه نیز تمایلی به
ادامه تحریم های روسیه ندارند .آنها به ویژه
پس از گفتوگوی مستقیم بایدن و پوتین
در ژنو ،از خود می پرســند اگر قرار باشد
آمریکا و روسیه گفتوگوی مستقیم کرده
و به منافع مشترک فکر کنند ،ما چرا باید
کاسه داغتر از آش باشیم .آنها مطمئناً از
اینکه توسط آمریکا و روسیه نادیده گرفته
شــده و دور زده شوند نیز نگران هستند.
اتحادیــه اروپا می گوید بر ســر اوکراین،
روسیه سفید ،حقوق بشر و مسائل امنیتی
دریای بالتیک و منطقه بالکان با روســیه
اختالف دارد .کشــورهای اروپای شرقی
نگران هستند که گفتوگوی مستقیم با
پوتین به عنوان نشانه ضعف تفسیر شود.
در سالهای پس از جنگ سرد ،اختالف و
عدم یکپارچگی در اتحادیه اروپا به دلیل
نبود یک رقیب قدرتمند ،مخفی مانده بود.
اکنون با قدرتمند شدن روسیه و چین ،و
با پیش آمدن مشــکالت تجاری با آمریکا
و حتی اختالف بر ســر مســائل امنیتی،
اتحادیه اروپا متوجه شده است که توانایی
هضم بحران ها و رقابت با رقبای قدرتمند
را ندارد .به این ترتیب شکافهای داخلی
اتحادیه اروپا اکنون نمایان شــده اســت.
یکی از این شــکافها در نهایت منتهی به
جدا شــدن یکی از اعضــا اصلی اتحادیه،
یعنی انگلیس شد«.کریسیانیس کارینس»
نخســت وزیر لتونی معتقد اســت چراغ

سبز اتحادیه اروپا برای گفتوگو با پوتین
خطر آن را دارد که از ســوی مســکو به
عنوان نشــانه ضعف تعبیر شود .اما وی از
این نکته غافل اســت که تشتت و از هم
گسیختگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا
نیز همین پیام را در خود دارد.واقعیت آن
است که کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا
چندان اهمیتی بــه نگرانی های اعضای
شرقی نمی دهند .عضویت دسته جمعی
کشــورهای اروپای شــرقی که در سایه
پایان جنگ سرد تســهیل شد ،با شتاب
و بدون آنکه این اعضا شرایط اقتصادی و
سیاسی عضویت را داشته باشند انجام شد.
عضویت ناگهانی کشورهای اروپای شرقی
در ســال  ۲۰۰۴و پــس از آن و هجــوم
مهاجران آنها به کشــورهای غربی ،یکی
از عوامل اصلی خروج انگلیس از اتحادیه
اروپا بود.کشورهای عضو اتحادیه اروپا می
دانند که روسیه برای بازپس گیری بخش
شــرقی و روسی نشــین اوکراین مصمم
اســت.آنگال مرکل در مجلس آلمان اعالم
کــرد «ما به عنوان اتحادیــه اروپا باید به
دنبال تماس مســتقیم با روسیه و رئیس
جمهور آن باشــیم»« .این کافی نیســت
که رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور
روسیه گفتوگو کند .من البته از آن خیلی
استقبال می کنم ،اما اتحادیه اروپا نیز باید
به دنبال ایجاد گفتوگو باشد» .مرکل به
وضوح نگران آن است که در گفتوگوهای
بین دو رئیس جمهور ،منافع اتحادیه اروپا
به حاشیه رانده شود ،که در نبود سیاست
خارجی منســجم ،البته بعید هم نیست.
اتحادیه اروپا انســجام الزم در سیاســت
خارجی خود نــدارد .به همین دلیل توان
مقابله با بحران هــای خارجی و رقابت با
رقبای بزرگ را نخواهد داشت .این ضعف
بارها مورد توجه رهبران کشورهای عضو
قرار گرفته است.یکی از عوامل این تشتت،
همانطور که گفته شد ،عضویت شتاب زده
کشــورهای اروپای شرقی بود .اوکراین به
عنوان کشوری که در آتش شوق عضویت
در اتحادیه اروپا و ناتو می سوزد ،پیشنهاد
آلمان و فرانســه را مورد انتقاد قرار داده
و آن را «خطرناک» توصیف کرده اســت

که در تناقض با تحریم های اروپایی علیه
روســیه قرار دارد.به این ترتیب احتمال
می رود فرانســه و آلمان و برخی اعضای
اروپای غربی ،به طور مســتقیم و خارج از
قالب اتحادیه اروپا با روســیه وارد مذاکره
شــوند.اختالف های داخلی اتحادیه اروپا
بر ســر مسائل سیاست خارجی به همین
جا ختم نمی شــود .اعضــا اختالف های
جدی در ســایر مسائل سیاست خارجی
و از جملــه در مورد چیــن دارند.آوریل
امسال ،مجارستان یک بیانیه اتحادیه اروپا
در مورد محکوم کــردن مقررات امنیتی
در هنگ کنگ توســط دولــت چین را
وتو کرد .این باعث شــد که وزیر خارجه
آلمان «هایکو ماس» در اظهار نظری در
روز دوشــنبه  ۷ژوئن اعالم کند که روش
فعلی اتحادیــه اروپا که به کشــورهای
عضو ،حق وتو در سیاســت خارجی می
دهد باید برچیده شــود .وی عنوان کرد:
«اگر شــما این را قبول کنید ،دیر یا زود
یکپارچگی اتحادیه اروپا محو می شود».
رئیــس جمهوری مجارســتان در اظهار
نظری گفته است «تا جایی که به سیاست
اروپا در برابر چین مربوط می شــود ،ما
باید جلوی شــکل گیری یک سیاســت
جنگ سردی را بگیریم» .مجارستان ماه
گذشــته دو بیانیه دیگر اتحادیه اروپا در
زمینه تجارت و توسعه با آفریقا ،کارائیب
و منطقه اقیانــوس آرام و دیگری بیانیه
ای در حمایــت از آتش بــس بین رژیم
صهیونیســتی و فلسطین را نیز وتو کرده
اســت .در دوره رئیــس جمهوری فعلی
ویکتور اوربان در مجارســتان ،این کشور
با چین روابط نزدیکی برقرار کرده است.
با توجه به سخن وزیر خارجه آلمان باید
پذیرفت که همین حاال هم اتحادیه اروپا
یکپارچگی خود را از دســت داده است.
فقط مدتی طول خواهد کشــید تا نتایج
آن در عمل و در عرصه دیده شوند .توهم
یکپارچگی اتحادیه اروپا در واقع محصول
هویت اروپایی بود که در برابر و در تضاد
با شرق تعریف می شد .تا جایی که شرق
ضعیف بود و صورت مســاله ســاده ،این
توهم یکپارچگی محلی از اعراب نداشت.
اما اکنون دیگر نمی توان به صرف تضاد با
شرق ژئوپلیتیک و جهان اسالم ،توهمی از
یکپارچگی هویتی خلق کرد.
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گزیده خبر
ماکرون:

نخست وزیر فرانسه را تغییر نخواهم داد

رئیس جمهور فرانســه به دنبال نتایج مایوس کننــده حزبش در انتخابات
منطقهای این کشور اعالم کرد قصدی برای تغییر دادن نخست وزیر دولتش
در ماههای آینده ندارد.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه در مصاحبهای با نشریه «ا ِل» گفت:
من قصد تغییر نخســت وزیر را ندارم .انتخابات محلی تبعات ملی را ایجاب
نمیکند و بنا بر این ،خیر ،نخســت وزیر در هفتهها یا ماههای آینده تغییر
نخواهد کرد.دفتر نخست وزیری فرانسه از ژوئیه سال گذشته میالدی تاکنون
در کنترل ژان کاستکس است.انتخابات منطقهای یک هفتهای اخیر فرانسه
شاهد حضور به شدت پایین رای دهندگان در آن و همچنین شکست حزب
متعلق به رئیس جمهور فرانسه و حزب راست افراطی رقیب متعلق به مارین
لوپن با به دســت نیاوردن کنترل هیچ یک از مناطق همراه بود .در دور اول
این انتخابات تنها  33درصد از رای دهندگان واجد شرایط شرکت کردند و
در دوم نیز میزان مشارکت رای دهندگان بر اساس ارقام اولیه به  35درصد
رسید.ماکرون این مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات را به همه گیری
کووید 19-نسبت داد.
مرکل:

اتحادیه اروپا موضع متحد نشان ندهد،
پوتین ما را جدی نمیگیرد

مرکل :اتحادیه اروپا موضع متحد نشان ندهد ،پوتین ما را جدی نمیگیرد
صدراعظم آلمان گفت ،کشورهای اتحادیه اروپا باید روی یک موضع متحد
درخصوص روسیه توافق کنند ،در غیر اینصورت والدیمیر پوتین «ما را جدی
نخواهد گرفت».به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،آنگال مرکل
در نشست با دانشجویان اروپایی در کنفرانس آینده اروپا گفت :فکر میکنم
ســوء برداشتی وجود داشته باشد .وقتی گفتم که میخواهم اتحادیه اروپا با
پوتیــن صحبت کند ،وقتی رئیس جمهــوری آمریکا با او صحبت کرد ،این
صحبت بین دوستان نبود ،این به معنی آن نیست که ما رابطه خوبی داریم.
بلکه به این معناست که ما به عنوان اروپا ،وقتی یک موضع مشترک داشته
باشیم ،قویتر هستیم.مرکل تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید مستقیما درباره
حمالت ســایبری ،اقدام نظامی هیبریدی ،حمایت از احزاب ناسیونالیست
افراطی با مســکو صحبت کند .به گفته صدراعظم آلمان ،این مواضع روی
تمام این مسائل باید متحد باشد و هر کشور باید با دغدغه مشترک به پوتین
بپردازد و آنها باید اراده انجام همکاری را داشــته باشند.آنگال مرکل گفت،
برای موفقیت این استراتژی ،کشورهای اتحادیه اروپا باید به «عدم اعتماد»
غلبــه کرده و دفاع از منافع و ارزشهای خودشــان را از یک موضع قویتر
آغاز کنند ،در غیر اینصورت پوتین «آنطور که باید ما را جدی نمیگیرد .ما
استداللهای خوبی برای انتقاد از روسیه داریم».صدراعظم آلمان همچنین
خواستار خودکفایی در اروپا شد و گفت :اگر واکسنهای روسی و چینی علیه
کرونا ویروس در سراسر جهان مهیا شود ،خوب نیست.
پوتین:

بهزودی از تسلیحات مافوق صوت و
منحصربه فرد استفاده میکنیم

رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد ،تسلیحات نظامی منحصرب ه فردی مانند
موشکهای مافوق صوت «سیرکون» و سامانه دفاع ضدهوایی «اس»۵۰۰-
تحویل داده شده به نیروهای مسلح در آینده نزدیک به حالت انجام وظایف
رزمی درخواهند آمد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل
از خبرگــزاری «تــاس»« ،والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روســیه روز
دوشنبه در دیدار با فارغ التحصیالن دانشگاههای نظامی این کشور در کاخ
کرملین اعالم کرد که سیســتمهای تسلیحات نظامی منحصربه فرد روسی
در آینده بسیار نزدیک به حالت انجام وظایف رزمی درخواهند آمد .پوتین
گفت« :ســاحهای مافوق صوتی ،مانند مجموعههای موشکی «آوانگارد» و
«خنجــر» از هم اکنون به حالت انجام وظایف رزمــی درآمدهاند و دیگر
سیستمهای تسلیحاتی منحصربه فرد ،از جمله موشکهای بالستیک قاره
پیمای «سارمت» ،موشکهای مافوق صوت استقرار روی کشتی «سیرکون»
و سیســتمهای دفاع ضدهوایی اس »500-و دیگر تسلیحات جدید نظامی
نیز به زودی به حالت انجام وظایف رزمی درخواهند آمد».رئیس جمهوری
روسیه تأکید کرد که برنامه جدید تسلیحاتی دولت برای دوره زمانی تا سال
 ، 2034از هم اکنون و با توجه به دورنمای روند طراحی و تولید در موسسات
دفاعی کشور تهیه و شکل گرفته اســت.به گفته وی ،تحقق این برنامه در
جهت تقویت توان بالقوه نظامی روســیه است و مسلماً نیروهای مسلح در
آینده باید با فناوریهای نظامی جدید کار کنند و او اطمینان دارد که تک
تک نیروهای مسلح در انجام وظایف خویش کام ً
ال حرفهای ،قاطع و با توجه
به منافع ملی میهن عمل خواهند کرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت خدمات فرآوری مبلیران
(سهامی خاص)
به شماره ثبت  171182و شناسه ملی 10102136454

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به
عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت که
رأس ساعت  17روز یکشنبه مورخ  1400/4/27در نشانی تهران ،بلوار
مرزداران ،کنار گذر یادگار امام ،خیابان گلســتان ،گلستان  ،2انتهای
کوچه پژوهش ،پالک  13برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1قرائت و استماع و بررســی گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی
شرکت در خصوص عملکرد مالی سال 1399
 -2تصویب ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی منتهی به
1399/12/30
 -3انتخاب بازرسان قانونی شرکت
 -4انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت
 -5تعیین روزنامه کثیر االنتشار شرکت
 -6ســایر اموری که در حیطه اختیار و وظایف مجمع عمومی عادی
سالیانه باشد

هیأت مدیره

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
فاطمه کاتب
فاطمه کاتب بنیانگذار و اولین مدیر گروه رشته صنایع
دســتى در دانشگاه الزهرا و همزمان مدیر گروه هاى
ارتباط تصویرى ،معمــارى داخلى و طراحى صنعتى
نیز بوده است .گذشته از اینها او رئیس دانشکده هاى
هنرهاى تجسمى و کاربردى همزمان از سال ۱۳۶۹
تا سال  ۱۳۷۹بوده است .خودش مى گوید بنیانگذار
و اولین مســؤول دانشــکده هنر و معمارى دانشگاه
آزاد اســامى از ســال  ۱۳۶۵تا سال  ۱۳۶۹نیز بوده
است و همزمان با دوره تحصیالت دوره دکترایش در
انگلستان همکارى هاى مؤثرى در برنامه ریزى رشته
مرمت ابنیه و آثار در دانشگاه  UCEو تدریس در این
دانشگاه داشته است و شرکت در ایجاد رشته معمارى
در کالج هنر آتن یونان ،همکارى و شــرکت در ایجاد رشته معمارى در پروژه مشترک انگلیس و
مالــزى ،عضویت در هیأت داوران معماران دانشــگاه لندن ،مدیر کلى آموزش ،معرفى و تولیدات
فرهنگى ســازمان میراث فرهنگى ،ریاست دانشگاه هنر اصفهان از سال  ۱۳۸۰تا  ۱۳۸۳،معاونت
مطالعاتى یونسکو از سال  ۱۳۸۳تاکنون و مدیر مسؤول و سردبیر تنها نشریه معمارى داخلى ایران
یا همان ایران آذین از دیگر عناوینى اســت که او در کارنامه طوالنى و بلند خود دارد .با این همه
باید گفت کاتب این همه ،همه او نیست :چه او مادرى است دلسوز که سه فرزند خود را در جهت
مســیر خالف جریان آب به دنبال خود کشیده اســت و حاال هرکدام از فرزندانش باعث افتخار و
اعتبار او هستند.

پیشنهاد

ردزمرهٔپاکیزگاننباشی
رپوین،هچحصادوهچکشت کاری

فرهنگ
گل نرگس میزبان رنگ و زندگی

نمایشگاه هنرهای تجسمی « رنگ و زندگی « در رشته نقاشی در سبک و تکنیک های متنوع روز سه
شنبه  ۸تیر ماه به صورت حضوری توسط دکتر سروری معاون فرماندار تهران و با حضور میثم مرادی
معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران افتتاح شد .این نمایشگاه به ترتیب حروف
الفبا دربرگیرنده آثار نقاشی از هنرمندان سعیده آرین ،بنفشه احمدزاده ،پروین حسین زاده تبریزی،
حمید جعفری شــکیب ،نگار جهانگیری مرفه ،فرهنگ عاطفی ،بهداد نجفی وحسن نوروزنیا می باشد.
کیوریتور نمایشگاه بهداد نجفی اسدالهی که خود نیز از هنرمندان شرکت کننده در این رویداد می باشد
هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج هنر و فعالیت های هنری در سطح جامعه و نیز گردآوری سبک
ها ،اندیشه ها و محتوای هنری گوناگون در زیر یک سقف با هدف تالقی ایده ها و رشد و توسعه ایده
پردازی و خالقیت نزد هنرمندان و هنردوســتان بیان نمود .همچنین مریم وحیدنیا مسئول ارتباطات
نمایشــگاه ضمن اظهار خوشنودی از استقبال هنرمندان و شرکت فعاالنه آنها با آثاری منتخب در این
نمایشگاه ،از عموم عالقه مندان برای بازدید از این مجموعه با رعایت پروتکل های بهداشتی دعوت نمود.
بازدید هنردوستان و هنرمندان از این نمایشگاه از تاریخ هشتم لغایت یازده تیر ماه از ساعت  ۱۲الی ۲۰
در نگارخانه گل نرگس واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر تهران به نشانی خیابان استاد مطهری
،نرسیده به خیابان سهروردی،شماره  ،130امکانپذیر است .

مانندچراغیهکبیحبابست
کزپایتوچونمورردعاذ بست
مسپربامیدیهکماهتابست
ربچهرهٔخورشیدجانسحابست
اتربدلتآلودگیحجابست

آنجاهکهنبارانهنآفتابست

از هر دری خبری

نشاء برنج در اصفهان

چگونه تاول خونی پا
را درمان کنیم؟

ورزشی

حقوق کاربری امالک و اراضی
جلد نهــم «حقوق کاربــردی امــاک و اراضی» با
سرپرستی عباس بشــیری راهی بازار کتاب شد .این
کتــاب با تدوین و تالیف عباس بشــیری ،ســهراب
رحیمی ،ســیدروحاهلل جاللیان ،احسان مافی و عزیز
ندایی با قیمت  ۲۰۰هزار تومان از سوی نشر جنگل
منتشر شده اســت .در معرفی این کتاب عنوان شده
اســت :کتاب حاضر مبانی اصل تســلیط ،مفاهیم و
مدارک اصل تســلیط ،ادله و اســتناد اصل تسلیط،
قلمرو این اصل ،تطبیق ،تحدید و تقدم اصل تسلیط،
اصل الضرر و مبانی تقدم حقوق عمومی ،انواع تصرف،
تعارض حقوق خصوصی و تحدید مالکیت ،اشــخاص
صاحب حق قانونی در اراضی و امالک روستایی ،حق
انتفاع ،ارتفاق ،حریم ،رهن حقوق زارعانه ،حقابه ،تخلفات ســاختمانی ،احداث بنای بدون پروانه،
غیرمســتحکم ،تخلف تراکم ،ارتفاع اضافی ،ارتفاع بدون تراکم اضافی ،ارتفاع اضافی با پروانه ،انواع
و توابع و شــاخههای مالکیت ،مالکیت تبعی بر ثمره ،منافع و متعلقات مال اســت .در زیر عنوان
اصلی هم آمده اســت :اصل تســلط ,اصل الضرر ،انواع تصرف ،تخلف بنا ،انواع توابع و شاخههای
مالکیت ،شهرک صنعتی ،توپوگرافی ،توزیع زمین روستا در مقررات و قوانین جاری ،مقررات احداث
ساختمان با انواع کاربری در روستا ،ضوابط فنی و شرایط قانونی ساخت و ساز در روستاهای ایران،
ایمنســازی ساخت و ساز در روستاهای ایران ،صدور ســند مالکیت ثبتی برای اماکن روستایی
(داخل بافت هادی) ،اراضی واقع در محدوده قانونی حریم حاشــیه روســتا ،معابر داخل محدوده
روستا ،بررسی کاربردی ماده  ۶۴قانون بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در روستاها.

گنجینه

تاول خونی در پا میتواند در هر منطقهای که تحت فشــار و اصطکاک
اســت مشاهده شــود .این موضوع به طور معمول در نواحی نزدیک به
اســتخوانها بروز میکند اما مشــاهده آن در مناطق نرم پا نیز عجیب
نیســت .زمانی که فرد به مدت زیاد اقدام به پیــاده روی ،کوهنوردی،
دویــدن و یا انجام حرکات موزون میکند ،احتمال بروز تاول خونی در
پا وجود دارد .در ابتدا میتوانید با باال نگه داشــتن پاها و قرار دادن یک
کمپرس یخ بر روی آن به کاهش تورم و کوچک شدن آن کمک کنید.
با این حال ،به هیچ وجه یخ را به طور مستقیم بر روی تاول خونی قرار
ندهیــد و اطراف تاول را پاکیزه و تمیز نگه دارید .متخصصان آمریکایی
میگویند به هیچ عنــوان اقدام به ترکاندن تاول خونی نکنید ،زیرا این
موضوع میتواند باعث بروز عفونت و نیز باقی ماندن جای زخم شود.

۴سال برای مدال المپیک برنامهریزی کردهایم
ملیپوش شمشیربازی سابر گفت :در المپیک توکیو دیگر تا یک قدمی کسب مدال نمیرویم و شگفتیساز خواهیم شد .محمد رهبری
در مورد وضعیت تیم ملی شمشــیربازی در آســتانه المپیک توکیو بیان کرد :شیوع ویروس کرونا باعث شد المپیک یک سال به تعویق
بیفتد اما برای تیم ما خیلی خوب بود و همه ملی پوشان آماده شدند .خوشبخاته محمد فتوحی هم به تیم اضافه شد و از فشار روانی
که داشت ،کم می شود و در المپیک می تواند خیلی خوب بازی می کند .او در مورد قرعه ایران در المپیک توکیو گفت :آقای فخری
سرمربی تیم برنامه ریزی و کارشناسی کردند که قرعه مناسبی برای المپیک داشته باشیم و اکنون هم قرعه خوبی داریم .در انفرادی و
تیمی همه آماده هستیم .هدف ما مدال المپیک است نه سهمیه .کوچکترین کاری که کردیم کسب سهمیه بود و اکنون دنبال مدال
المپیک هستیم و مطمئنا اتفاقات خوبی برای شمشیربازی ر در المپیک رخ می دهد .رهبری در مورد اینکه بارها گفته شده شمشیرباز
در المپیک مدال می گیرد و این مسئله توقع یا استرس زیاد برای تیم ایجاد نمی کند ،تصریح کرد :این مسئله ای است که چهار سال
برایش برنامه ریزی کرده ام و فی البداهه و انتظار بیجا نیست .ما در مسابقات بین المللی نشان دادیم شایسته مدال هستیم .عابدینی
در المپیک ریو تا یک قدمی مدال رفت اما در این دوره دیگر تا یک قدمی نیست و هم در انفرادی و هم تیمی شگفتی ساز می شویم.

تخت گاز

مقایسه فراری  GTB ۲۹۶و مزراتی  ،MC20رقابت دو هموطن
فراری به تازگی از سوپر اسپورت تازهنفس  GTB ۲۹۶هیبریدی رونمایی کرده و اگرچه این خودرو عنوان کام ًال جدید را یدک میکشد
اما به نظر میرســد اشــتراکاتی بین آن و مزراتی  MC20وجود دارد؛ اما این دو خودروی پیشــرانه وسط ،دیفرانسیل عقب و اسپورت
چقدر شبیه هم هستند؟ بیایید نگاهی نزدیک به این دو محصول هموطن داشته باشیم .یکی از مهمترین موضوعات درباره GTB ۲۹۶
و  MC20این اســت که خبری از پیشــرانه  ۸سیلندر در آنها نیست و بجای آن از نیروگاه  ۶سیلندر استفادهشده است .همچنین هر
دو خودرو دارای پیشرانه  ۶سیلندر  ۳لیتری توئین توربو هستند هرچند حجم دقیق پیشرانه فراری  ۲۹۹۲سیسی استGTB ۲۹۶ .
قدرت  ۶۵۴اسبی داشته درحالیکه قدرت مزراتی به  ۶۲۱اسب بخار میرسد .این رقمها مشابه هم هستند ولی مزراتی مدعی شده این
پیشرانه کام ًال توسط خودش طراحی شده ولی تفاوتهای ناچیز بین دو پیشرانه میتواند از نظر تئوری به معنی تنظیمات متفاوت یک
پیشرانه باشد .البته  GTB ۲۹۶برخالف  MC20خودرویی هیبریدی بوده و به همین خاطر قدرت کل آن به  ۸۱۹اسب بخار میرسد.
مزراتی میگوید روی نسخه تمام الکتریکی  MC20کار میکند خودرویی که قطعاً قویتر خواهد بود بنابراین شاید در آینده فاصله بین
این دو خودرو کاهش یابد .اینجا احتماالً بیشترین تفاوت بین دو خودرو وجود خواهد داشت.

بدن به چه میزان پروتئین
نیازمند است؟
متخصصان آمریکایی میگویند نیاز روزانه بدن به پروتئین در افراد
مختلف متفاوت است .سازمان غذا و داروی آمریکا به افراد بزرگسال
توصیه میکند روزانــه  ۵۰گرم پروتئین مصرف کنند .با این حال،
میزان نیاز بدن به پروتئین به سن و جنسیت ارتباط دارد .برای مثال،
نوزادان  ۱تا  ۳ســال ،روزانه به  ۱۳گرم پروتئین نیاز دارند .بدیهی
اســت بخش قابل توجهی از این پروتئین از طریق شیر مادر تامین
میشــود و در نتیجه مادرانی که شیر میدهند باید حجم بیشتری
پروتئین مصرف کنند .زمانی که نوزاد به خردسالی میرسد ( ۴تا ۸
سال) ،به دلیل رشد بدن نیاز بیشتری به پروتئین دارد و این میزان
به  ۱۹گرم افزایش مییابد .کودکان  ۹تا  ۱۳نیز روزانه باید  ۳۴گرم
پروتئین مصرف کنند.

روشهای افزایش سروتونین
در مغز برای درمان افسردگی
ســروتونین نه تنها باعث میشود خیلی بیشتر احساس شادی کنید،
بلکــه کمک میکند چیزهای بهتری را به زندگیتان جذب کنید .زیرا،
همانطور که میدانید ” مشــابهها همدیگر را جذب میکنند“ .۱ .نور
کافــی بگیرید .۲ .مقدار قند مصرفی تان را کــم کنید .۳ .ویتامین ب
بیشــتری مصرف کنید .۴ .مثبتاندیشــی را تمرین کنید .۵ .پروتئین
بیشتری مصرف کنید .۶ .مغزیات و دانهها را مصرف کنید .۷ .ماســاژ
بگیرید .۸ .ورزش کنید .سروتونین نوعی انتقال دهند ه عصبی مهم است
که پیامهایی را از نقطهای به نقطه دیگر مغزتان ارسال میکند .مطالعات
نشان میدهد سروتونین در بســیاری از عملکردهای جسمی و روحی
نقش مثبت دارد ،از کیفیت خواب گرفته تا خلق و خو .بسیاری از آدمها
میدانند که میتوان کمبود سروتونین را به افسردگی ارتباط داد.

