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یژه: پیشنهاد  و

رفراندوم حذف یارانه پردرآمدها
سپهرغرب، گروه اقتصادی: تصمیم دولت سیزدهم برای اصالح نظام یارانه های نقدی جدی تر شده و وزیر رفاه برای چندمین بار خبر از تغییرات مهم در این زمینه داده. مطابق گزاره های 
اعالمی قرار است سامانه جامع رفاه ایرانیان تا پایان سال تکمیل و کار شناسایی و حذف یارانه نقدی دهک های پردرآمد آغاز شود. در عین حال کم درآمدها جزو گروه هایی هستند که قرار است 
مورد مهرورزی دولت جدید قرار بگیرند و رقم یارانه های دریافتی ماهانه آنها با رشد همراه باشد. در همین بین نمایندگان مجلس نیز با دولت هم صدا شده و از برگزاری رفراندوم برای حذف 

یارانه های آشکار و پنهان خبر داده اند. به گواه مقامات دولتی و مجلسی ها اصالح نظام یارانه ای به بازتویع ثروت ...

صفحه 10

12با هیئت آمریکایی دیدار نمی کنیم

لبنیات گرانی  باخت  ســر  دو  ی  باز
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10اقتصادی

دولــت بــرای تکمیــل بانــک اطالعاتــی اش شــش مــاه زمــان دارد و در ایــن مــدت کوتــاه باید 
وت اقشــار جامعــه را جمع آوری کند و دســت بــه پردازش  داده هــای مربــوط بــه درآمــد و ثــر
وع حــذف یارانــه دهک هــای پردرآمــد آغاز  اطالعــات دریافتــی بزنــد. پــس از آن نیــز کار شــر
می شــود. امــا کارشناســان معتقدند که دولــت زمان زیادی بــرای این کار در اختیــار ندارد و 
شــانس زیادی برای به نتیجه رســاندن این مهم تا پایان سال ندارد. تجربه شکست دولت 
وزهای  یازدهــم در ایــن خصــوص بعــد از ماه هــا تــالش نیــز به مــا می گوید کــه وزارت رفــاه ر
و  وتمند و ضعیف پیش ر سختی را برای به نتیجه رساندن وعده شناسایی درست اقشار ثر

دارد.

ایجاد سامانه هایی برای 
مسکن و یارانه اقشار ضعیف

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
دولتی  مسئوالن  و  مجلس  نمایندگان 
ثبت   منظور  به  سامانه ای  راه اندازی  از 
می دهند؛  خبر  مسکن  فاقد  افراد  نام 
ثروتمندان  یارانه  قطع  نیز  رفاه  وزیر 
در  را  ضعیف  اقشار  یارانه  افزایش  و 

دستور کار دارد.
رئیس کمیســیون عمران مجلس اخیــرا اعالم کرده 
که سامانه ثبت نام افراد فاقد مسکن تا یک ماه آینده 
راه اندازی می شود. البته در حال حاضر نیز سایت طرح 
اقدام ملی مسکن وجود دارد که هر از گاهی برای ثبت 

نام فراخوان داده می شود. 
امــا محمدرضــا رضایــی کوچــی- رئیس کمیســیون 
عمــران مجلــس- گفتــه اســت: ســامانه هایی کــه در 
حــال حاضــر وجــود دارد معایــب فراوانــی دارد و بایــد 
ســامانه ای جامــع برای ثبت نــام افراد فاقد مســکن و 
جامعــه هــدف طراحــی شــود. اولویت هم افــراد فاقد 
مســکن و افــرادی که درآمدهایشــان کفــاف خانه دارا 

شدن آنها را نمی دهد باشد.

رســتم   )1400 شــهریورماه   19( هــم  بعــد  روز  چنــد 
قاســمی، وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: مردم دغدغه 
تامین مســکن خود را نداشته باشند و تمام افرادی که 
فرم »ج« آنها قرمز نشــده نسبت به ثبت نام در سامانه 

اقدام کنند.
قاســمی بــا بیــان اینکــه ســاخت برخــی واحدها را 
خــود مردم و برخی را بنیاد مســکن بــر عهده می گیرد 
تــا کارهــا بــه ســرعت پیش بــرود گفــت: با ایــن قانون 
جدیــد جهــش و رونــق مســکن کــه توســط مجلــس 
شورای اسالمی مصوب شده به ما اجازه خوبی داده 
و زمیــن، وام و کمک های خوبی به مردم ارائه خواهد 

شــد تا صاحب  خانه شوند.
از طــرف دیگــر وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی با 
بیــان براســاس قانــون، یارانــه ثروتمندان بایــد قطع 
شــود و یارانه اقشار ضعیف افزایش یابد، گفته است: 
مــا به مجلس وعده دادیم که طی یک ســال ســامانه 
جامــع رفــاه ایرانیــان را تکمیــل کنیــم تا براســاس آن 
بتوان سیاســت گذاری های الزم را در ایــن زمینه انجام 

داد.
بنــا بــه گفتــه حجــت اهلل عبدالملکــی، بــر اســاس 
قانــون، یارانه پردرآمدهــا )طبق فرمــول خاصی( باید 
قطع شــود و یارانه اقشــار ضعیف افزایش یابد. نکته 
اصلی در این امر نحوه شناســایی این افراد اســت که 
بــرای تحقق آن به بانک اطالعاتــی اقتصادی قوی نیاز 
اســت تــا بتوان براســاس آن ســطح درآمــدی افراد را 

کرد. تعیین 
وزیــر کابینــه ســیزدهم افــزود: هرچند در ســال های 
گذشته راه اندازی ســامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی آغاز شــده اما اطالعات آن 
ناقــص بــوده و برخط نیســت، تکمیل این ســامانه جزو 

برنامه های ما است.
اگــر دو طــرح مذکــور کــه تامیــن مســکن و کاهش 
دغدغه هــای معیشــتی را هدف گذاری کــرده به مرحله 
اجــرا در بیایــد قطعــا تاثیــرات مثبتــی در ســطح رفــاه 
خانوارهــا خواهــد داشــت. دولــت و مجلــس در قالب 
منظــور  بــه  مســکن  تامیــن  و  تولیــد  جهــش  قانــون 
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون در حال 

هستند. برنامه ریزی 
کاهــش قیمــت نهاده هــای ســاختمانی راه را بــرای 
احداث ســاالنه یــک میلیون واحد همــوار می کند که در 
روزهای اخیر قیمت سیمان و فوالد کاهش یافته است. 
ســیمان که به دلیــل قطعی های مکرر برق طی دو ســه 
ماه گذشته تا کیســه ای 120 هزار تومان رسیده بود هم 
اکنــون در بازار حدود 50 هزار تومان و در بورس حدود 

25 هزار تومان فروخته می شود. 
وزیــر راه و شهرســازی پنــج روز قبــل اعــالم کرد که 
طــی دو هفتــه آینــده خبرهــای خوبــی دربــاره شــروع 
اقــدام عملــی ســاخت برنامــه مســکن دولــت اعــالم 
می شــود. او از ایجــاد بانک زمیــن، برنامــه ریزی برای 
کاهش قیمت ســیمان و ارایه پیشــنهاداتی در شورای 
در  ســاختمانی  مصالــح  تامیــن  بــرای  مســکن  عالــی 

روزهای آینده خبر داد.

خبر

سیاست های انقباضی پولی و مالی چیست؟
ســپهرغرب، گروه اقتصادی: در زمانی که کشــور دچار تورم شــده باشــد، دولت از سیاســت های انقباضی پولی و مالی، اســتفاده می کند. البته همواره بین کارشناسان درباره استفاده دولت از سیاســت انقباضی پولی یا انقباتضی مالی اختالف نظر 

وجود دارد و نمی توان دقیقا گفت که کدام یک، به نفع کشور است. به همین منظور، در این گزارش می خواهیم سیاست انقباضی پولی و مالی را مورد بررسی قرار دهیم.
سیاست انقباضی مالی: در سیاست مالی دولت برای گذر از تورم از بانک مرکزی کمک می گیرد. در این شرایط دولت با کاهش حجم پول موجود در کشور )سیاست انقباضی( می تواند، نوسانات موجود در کشور را موقتّا کنترل کند. به طور مثال دولت برای کاهش 

حجم پول موجود در کشور می تواند با فروش اوراق مشارکت از حجم پول در دسترس مردم بکاهد و تورم را کنترل کند.
سیاست انقباضی پولی: دولت برای مدیریت کالن اقتصاد کشور از سیاست های پولی استفاده می کند. در این شرایط وقتی کشور دچار تورم شود، دولت می تواند با کاهش مخارج و افزایش مالیات حجم پول در گردش را کاهش داده و تورم را تا حدودی کنترل کند.

جزئیات آغاز فروش بلیت پروازهای اربعین
سپهرغرب، گروه اقتصادی: یک مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری 
شده،  صادر  ویزاهای  مطابق  گرفته  صورت  هماهنگی های  اساس  بر  گفت: 
مسافرتی  آژانس های  و  هواپیمایی  شرکت های  سوی  از  نیز  اربعین  پروازهای 

عرضه خواهد شد.
یکی از مشکالت زائران اربعین در روزهای گذشته این بود که چرا با وجود اعالم 
جزئیات پروازهای اربعین از شرایط و پروتکل های بهداشتی تا سهمیه ایران و قیمت 

بلیت هواپیما، هنوز بلیتی به زائران در این سایت ها عرضه نشده است.
روز گذشــته ســازمان هواپیمایی طی اطالعیه ای از آمادگی کلیه شرکت های هواپیمایی ایرانی، 
به منظور صدور بلیت سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی خبر داد. در این اطالعیه آمده 
اســت، براســاس دستورالعمل ابالغی ســازمان حج و زیارت، کلیه شــرکت های هواپیمایی داخلی، 
منتظر ارائه لیســت زائران تایید شــده در ســامانه ســماح بوده و به محض ارســال این لیســت از 

سازمان حج و زیارت، شرکت های هواپیمایی نسبت به صدور بلیت هواپیما اقدام خواهند کرد.
یک مقام مســئول در ســازمان هواپیمایی اظهار کرد: با توجه به صدور حدود 24 هزار روادید 
برای زائران و مطابق با این آمار بلیت پروازهای اربعین عرضه خواهد شد و بر این اساس از همه 
زائرانــی کــه موفق به دریافت روادید شــده اند درخواســت می کنیم که از هر کدام از ســایت های 

اینترنتی، دفاتر ایرالین ها یا آژانس مسافرتی که می خواهند برای تهیه بلیت اقدام کنند.
وی افــزود: برخی مانند ســازمان حج و زیارت آژانس هایی به زائــران معرفی می کنند تا از آنجا 
امور مربوط به سفرشــان را انجام دهند اما واقعیت این اســت که زائران می توانند پس از ثبت 
نام در ســامانه ســماح از طریق هر یک از آژانس های مسافرتی که بخواهند برای دریافت روادید 
اقــدام کننــد و پــس از دریافت روادیــد نیز از هر طریقــی که بخواهنــد می توانند بلیــت پروازهای 

اربعین را برای خودشان تهیه کنند.
این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی اعالم کرد: بر اساس آخرین اطالعات به دست آمده 
تا کنون 24 هزار روادید برای زائران صادر شــده اســت و بر این اســاس به احتمال زیاد فردا بلیت 
هواپیمــا با نرخ های اعالم شــده عرضه خواهد شــد. البته از زائران می خواهیــم که به هیچ وجه 
بدون دریافت روادید اقدام به خرید بلیت هواپیما نکنند چرا ســامانه ها و اطالعات ســازمان حج 
و زیــارت، شــرکت های هواپیمایی و ســازمان هواپیمایی کشــوری با یکدیگــر همخوانی دارد و به 

اشتراک گذاشته خواهد شد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا برای چارتر شدن پروازها از سوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری مجوزی صادر شــده اســت یا خیر؟ ادامه داد: بر اســاس آخرین تصمیم گیری های صورت 
گرفته هیچ پرواز چاتری دراین ایام یعنی در بازه زمانی 28 شهریور ماه تا 10 مهر اجازه و مجوز ندارد 
و چارتر کردن آن قطعا تخلف محسوب می شود. این مقام مسئول در سازمان هواپیمایی کشوری 
در پاســخ به ســوال دیگری درباره قیمت بلیــت هواپیما برای پروازهای اربعین، گفت: مســلما نرخ 
مورد توافق بین سازمان هواپیمایی و شرکت های هواپیمایی همان قیمت های اعالمی گذشته و 

اگر در این میان در حق زائری اجحاف شود با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
برای  سیزدهم  دولت  تصمیم 
نقدی  یارانه های  نظام  اصالح 
برای  رفاه  وزیر  و  شده  جدی تر 
تغییرات  از  خبر  چندمین بار 
داده.  زمینه  این  در  مهم 
قرار  اعالمی  گزاره های  مطابق 
است سامانه جامع رفاه ایرانیان تا پایان سال 
نقدی  یارانه  حذف  و  شناسایی  کار  و  تکمیل 
حال  عین  در  شود.  آغاز  پردرآمد  دهک های 
قرار  که  هستند  گروه هایی  جزو  کم درآمدها 
بگیرند  قرار  جدید  دولت  مهرورزی  مورد  است 
رشد  با  آنها  ماهانه  دریافتی  یارانه های  رقم  و 
همراه باشد. در همین بین نمایندگان مجلس 
نیز با دولت هم صدا شده و از برگزاری رفراندوم 
خبر  پنهان  و  آشکار  یارانه های  حذف  برای 
مجلسی ها  و  دولتی  مقامات  گواه  به  داده اند. 
بازتویع ثروت و درآمد  یارانه ای به  اصالح نظام 
توان  و  می انجامد  کم برخوردار  دهک های  بین 
قیمت ها  افزایش  با  متناسب  را  آنها  مصرفی 
کمی تعدیل می کند. اما کارشناسان در بررسی 
این نظام پرداختی نگاهشان را فراتر برده و به 
جای تقسیم پول، خواستار اصالح و هدفمندی 

یارانه ها به نفع نیازمندان شده اند.

 تیر وزارت رفاه برای اصالح نظام یارانه ای 
به هدف می خورد؟

بعــد  کــه دولتــی  نیســت  ایــن نخســتین بار 
پرداخــت  در  گذشــته  ناموفــق  تجربه هــای  از 
ایــن  اصــالح  بــه  تصمیــم  نقــدی  یارانه هــای 
نظــام یارانــه ای می گیــرد. دولت یازدهــم نیز در 
ابتــدای روی کار آمــدن گام هایــی بــرای حــذف 
یارانــه پردرآمدها برداشــت اما ایــن تالش ها در 
نهایــت بــه بن بســت رســید و یارانــه 45 هــزار و 
500 تومانــی از دریافتی هــای ماهانــه هیچ یک 
از خانوارهــا حــذف نشــد. جــز معــدود افــرادی 
کــه بــه خواســت خــود از دریافــت یارانــه نقدی 
انصــراف دادنــد، دیگــر دهک هــای جامعــه اعم 
از کم درآمدهــا و پردرآمدهــا هنــوز با گذشــت 11 
ســال یارانه نقــدی دریافت می کنند. بر اســاس 
آمارهــای موجــود نیــز از جمعیــت 85 میلیــون 
نفــری ایــران، 77/5 میلیــون نفر یارانــه نقدی 
می گیرند، یعنی تنها هشــت درصــد از جامعه از 
یارانــه 45 هزار و 500 تومانی محروم هســتند. 
دولت سیزدهم که از همان ابتدا با شعار اصالح 
در نظام یارانه ای وارد صحنه سیاســت شد عزم 

خــود را بــرای اصالحــات جدی در ایــن خصوص 
جــزم کرده اســت. وزیــر رفاه تاکنــون چندین بار 
از حــذف یارانه پردرآمدها ســخن گفتــه و نظام 
فعلــی پرداخــت یارانــه را به نفع اغنیــا و به زیان 

کم درآمدها اعالم کرده است.
تازه ترین گزاره اعالمی از ســوی وزیر رفاه نیز 
به تکمیل بانک اطالعاتی برای شــروع اصالحات 
اشــاره دارد. حجت اهلل عبدالملکی معتقد است 
کــه یارانــه ثروتمنــدان باید حذف شــود و یارانه 
اقشار ضعیف افزایش یابد. وی همچنین گفته: 
مــا بــه مجلس وعــده دادیــم که طی یک ســال 
ســامانه جامع رفــاه ایرانیــان را تکمیــل کنیم تا 
براســاس آن بتــوان سیاســتگذاری های الزم را 
در ایــن زمینــه انجــام داد. هرچند در ســال های 
گذشته راه اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شــده اما 
اطالعات آن ناقص بوده و برخط نیست، تکمیل 
این سامانه جزو برنامه های ما است. در صورت 
تکمیل ســامانه جامع رفــاه ایرانیان بســیاری از 
افــرادی که البته زیــاد هم نیســتند و باید یارانه 

آنها تغییر کند، مشخص می شود.
اطالعاتــی اش  بانــک  تکمیــل  بــرای  دولــت 
شــش مــاه زمــان دارد و در ایــن مــدت کوتــاه 
باید داده هــای مربوط به درآمد و ثروت اقشــار 
جامعــه را جمــع آوری کند و دســت بــه پردازش 
اطالعات دریافتی بزند. پس از آن نیز کار شــروع 
حــذف یارانــه دهک های پردرآمد آغاز می شــود. 
اما کارشناســان معتقدند که دولت زمان زیادی 
بــرای ایــن کار در اختیار نــدارد و شــانس زیادی 
بــرای به نتیجه رســاندن این مهم تا پایان ســال 
نــدارد. تجربــه شکســت دولــت یازدهــم در این 
خصــوص بعد از ماه ها تالش نیز به ما می گوید 
کــه وزارت رفاه روزهای ســختی را برای به نتیجه 
رساندن وعده شناسایی درست اقشار ثروتمند 

و ضعیف پیش رو دارد.
یارانــه ای  نظــام  ایــن  اصــالح  از  هــدف  امــا 
چیســت؟ آیا دولت تنها آب شدن توان مصرفی 
خانوارهــای زیــر فشــار گرانی هــا را در نظر آورده 
و یــا نــگاه کالن تری بــه ایــن موضــوع دارد؟ اگر 
بخواهیم به جنبه ارزشــی یارانه 45 هزار و 500 
تومانــی بپردازیم مشــخص می شــود که ارزش 
آن در طول این ســال ها تقریبا به صفر رســیده 
اســت. آمارهــای تورمی نیــز به مــا می گویند که 
هر ســاله بخشــی از قدرت خرید خانوارها از بین 
رفته و یارانه نقدی عمال نقشی در سبد مصرفی 
خانوارهــا نــدارد. برای نمونه نرخ تورم در ســال 

89 و بنــا بر اعــالم مرکز آمــار 9/13 درصد بوده 
اســت. نرخ تورم اما در آخریــن گزارش های این 
مرکــز کــه مربــوط بــه مــرداد امســال اســت به 
45/2 درصــد رســیده، بــه عبارتی نرخ تــورم در 
این 11 ســال حدود 400 درصد رشــد کــرده و به 
بیانی پنج برابر شــده است. اما رقم یارانه نقدی 
در تمــام ایــن ســال ها ثابــت و برابــر بــا 45 هزار 
و 500 تومــان بــوده اســت. بنابرایــن می تــوان 
گفت کــه این نظــام پرداختی که شــعار حمایت 

از خانوارهــا را یدک می کشــد عمــال از کار افتاده 
و دیگــر هیــچ کارایــی به ویــژه بــرای کم درآمدها 
ندارد. امــا موضوع نظام یارانــه ای تنها به اینجا 

ختم نمی شود.
بســیاری می گوینــد کــه هــر زمــان صحبــت 
از نظــام یارانــه ای می شــود عمــده نگاه هــا به 
در  و  اســت  تومانــی معطــوف  45 هــزار  رقــم 
نتیجــه ارقــام نجومــی کــه در قالــب یارانه های 
بررســی  مــورد  کمتــر  می شــود  توزیــع  پنهــان 

کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا  می گیــرد.  قــرار 
همیــن  پرداخــت  نظــام  ایــن  اصلــی  معضــل 
کم درآمدهــا  کــه  هســتند  پنهانــی  یارانه هــای 
ســهمی از آن ندارنــد. یارانه انــرژی در این گروه 
در  می شــود.  دســته بندی  پنهــان  یارانه هــای 
ایــن دســته بندی به طــور آشــکارا می بینیم که 
ثروتمنــدان و آنــان کــه دارایی های زیــادی اعم 
از چندین دســتگاه خودرو، کارگاه های تولیدی 
و کارخانجــات را در اختیار دارند انرژی بیشــتری 
نســبت بــه کم درآمدهــا مصــرف می کننــد کــه 
دارایی هــای این چنینــی در اختیــار ندارنــد. این 
مســاله نشــان می دهد که نظام یارانه ای ایران 
بــه نفع داراها و به زیان ندارها طراحی شــده و 
تنهــا برای ثروتمندان کارایی دارد. کارشناســان 
یارانه هــا  نیــز می گوینــد کــه اصــالح در نظــام 
زمانــی ممکــن می شــود کــه بی عدالتی هــا در 
توزیــع این منابع حمایتی به پایان خود نزدیک 
شــود و کم درآمدهــا بیــش از ســایرین از ایــن 
سیاســت بهره مند شوند. باید دید که آیا دولت 
جدیــد اراده ای بــرای رفراندوم اساســی در این 

خصوص دارد.

بازی دو سر باخت گرانی لبنیات
درصدی   50 کاهش  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
و  است  جدی  تهدید  یک  خانواده ها،  در  لبنیات  مصرف 
نظام  متوجه  را  سنگینی  هزینه های  آینده  سال های  در 
بهداشت و درمان خواهد کرد؛ معاون اول رئیس جمهور 
وعده ثبات قیمت و توجه به سالمت مردم را داده است

افزایــش 88 درصــدی قیمــت لبنیــات طــی 2 ســال و 
کاهش 50 درصدی ســرانه مصرف آن در کشــور؛ اتفاقی 
کــه عــالوه بر بــروز مشــکل در روند رشــد کــودکان، تبعــات بزرگ تری هم 
دارد کــه دامنگیــر نظــام ســالمت و کل جامعــه خواهــد بــود و بــه گفته 

کارشناسان، یک دهه بعد خودش را نشان خواهد داد.
*فاصله زیاد با دیگر کشورها

ابتــدا اجازه دهید به وضعیت ســرانه مصرف لبنیات در کشــور نگاهی 
بیندازیــم. طبق گزارش مرکز آمار، ســرانه مصرف شــیر و محصوالت لبنی 
که در سال 1396 حدود 107 کیلوگرم بود، در سال 1397 به 100 کیلوگرم 
رســید؛ عــددی کــه طبق گزارش هــای جدیــد، این روزهــا بــه 70 کیلوگرم 
رســیده اســت. ایــن جمع بندی گــزارش مرکــز آمار هــم به خوبــی گویای 
ماجراست: آمارهای متفاوتی از مصرف جهانی شیر ارائه می شود؛ از 144 
کیلوگرم تا ســرانه 300 کیلوگرم در اروپای غربی. اما آن چه مســلم اســت 
این که ســرانه مصرف شــیر در کشــور ما فاصله زیادی با ســرانه جهانی و 

کشورهای در حال توسعه دارد.
*بحران های پیش روی نظام سالمت

امــا حــاال می خواهیــم از بحــران پنهــان ایــن کاهــش مصــرف لبنیات 
ســخن بگوییــم؛ موضوعی که مــرور آمارهای رســمی وزارت بهداشــت و 

متخصصان کشور آن را شفاف می کند:
- نارسایی قلبی، کاهش توان ذهنی و خستگی، اختالل در خون سازی 
و کم خون شــدن، ســرطان ناشی از خارج نشــدن فلزات سنگین از بدن، 
فشــار خــون، بیماری هــای مزمن کلیــوی، شــکننده شــدن ناخن ها، آب 
مرواریــد، تشــنج و ده هــا بیماری دیگر وجــود دارد که در همــه آن ها یک 

علت مشترک به نام کمبود کلسیم وجود دارد.
- 80 درصــد زنــان ایرانــی بــاالی 75 ســال بــه پوکی اســتخوان مبتال 
هســتند و ایــن نوع شکســتگی به تنهایــی از همه ســرطان های مختص 

زنان بیشتر است.
*فقط 3 هزار میلیارد برای درمان پوکی استخوان در یک سال

حاال در کنار تبعات این بیماری ها و مشکالت فردی، مهم است که بدانیم 
بروز آن، چه مشــکالتی را برای نظام ســالمت به همراه دارد؛ شاید همین یک 
نمونــه خود گویا باشــد که بدانیم، هزینــه درمان بیماری پوکی اســتخوان و 
شکستگی ناشی از آن در کشور حدود 3 هزار میلیارد تومان در سال است. این 
را بگذارید کنار ده ها هزار میلیارد تومان دیگر که برای درمان دیگر بیماری های 

ناشی از کاهش مصرف لبنیات بر دوش نظام سالمت گذاشته خواهد شد.
البتــه بخشــی از ایــن بار ســنگین هــم بــر دوش خانواده ها گذاشــته 
خواهــد شــد؛ خانواده هایی که طبــق گزارش های رســمی، هم اکنون 10 
درصــد درآمدهــای خــود را صرف هزینه هــای درمانی می کننــد و فقط در 
ســال 99 حدود 2.4 میلیون نفر از مردم کشــورمان به خاطر هزینه های 

بــاالی درمانی به زیر خط فقر رفته اند... همه این ها هشــدار می دهد که 
کاهش مصرف لبنیات در کشور وضعیت نگران کننده ای را برای سال های 
آینده ایجاد خواهد کرد و هزینه های سنگینی روی دوش نظام سالمت و 

خانواده ها خواهد گذاشت.
*وعده معاون رئیس جمهور

با این حساب و کتاب ها، هیچ تردیدی نیست که دولت مسئولیت سنگینی 
دارد تــا هم از ســالمت فردی و ســالمت جامعه مراقبت کنــد و هم بهترین 
اقدام پیشگیرانه را برای کاهش هزینه های بهداشت و درمان در دستور کار 
قرار دهد. همین دو روز قبل بود که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 
در بازدیــد از یــک مجتمع بزرگ لبنی، از اهمیت موضوع ســالمت مردم برای 
دولــت ســیزدهم گفت و بر ضــرورت ثبات قیمت لبنیات تأکیــد کرد؛ تاکیدی 
کــه باید دید خروجــی آن چه خواهد بود؟ تکرار سیاســت شکســت خورده 

سال های اخیر، یا طرحی نو برای بیشتر شدن سهم لبنیات در سفره مردم.
*تعطیلی 800 کارخانه و کاهش سهم لبنیات در سفره مردم

ســیدمحمدرضا بنــی طبــا، ســخنگوی انجمــن صنایــع فراورده هــای 
لبنی کشــور، می گوید: مشــکالت صنایع لبنی کشــور، مربوط به یک ماه 
و یک ســال اخیر نیســت بلکه ناشــی از سیاســت های غلط 16 ســال اخیر 
دولت هاســت کــه رویکــرد حمایتی داشــته امــا نه تنهــا ســهم لبنیات در 
ســفره مردم را بیشــتر نکرده، بلکه کمتر هم کرده اســت. به گفته او، این 
سیاســت ها از یک ســو منجر به تعطیلی 800 کارخانــه و خالی ماندن 40 
درصــد ظرفیــت تولیــد کارخانه هــای بزرگ شــده و از ســوی دیگر ســرانه 
مصــرف لبنیات به ازای هر نفر را به 70 کیلوگرم در ســال رســانده اســت. 
بنی طبا درباره راهکار حل این مشــکل هــم می گوید: حذف قیمت گذاری 
دســتوری، مهم ترین راهکار برای حل این مشــکل است که باعث خواهد 
شــد تولیدکننــدگان امکان ادامــه فعالیت داشــته باشــند و قیمت ها را 
بــر اســاس عرضه و تقاضــا مشــخص کنند، در نقطــه مقابــل دولت هم 
بایــد بــه جای تخصیص ســاالنه حدود 40 هــزار میلیارد تومــان ارز 4200 
تومانــی بــرای خریــد نهاده های دامــی، این یارانــه را در انتهــای زنجیره و 
بــرای دهک های محــروم اختصاص دهد تــا لبنیات از ســفره آن ها حذف 
نشــود. بــه گفته او، این کار کامال شــدنی اســت و تجربه موفق بســیاری 
از کشــورها نیز درســت بودن آن را ثابت کرده اســت. ســخنگوی انجمن 
صنایــع فراورده هــای لبنــی کشــور تصریح می کنــد: اگر قرار باشــد دولت 
جدید هم همان سیاســت های نادرســت 16 ســال گذشــته را دنبال کند، 

مطمئنا شاهد تغییر خاصی در این روند نگران کننده نخواهیم بود.

رستم قاسمی

پردرآمدها رفراندوم حذف یارانه 

دولت سیزدهم

اطالعیهتهدید جدی
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آزادسازای قیمت برخی 
محصوالت تا چندماه آینده

مدیر  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
سرمایه گذاری  توسعه  و  اقتصادی 
صنایع  و  معادن  توسعه  سازمان 
مخاطرات  به  اشاره  با  ایران  معدنی 
عرضه زغال سنگ در بورس، گفت: طی 
قیمت  آزادسازی  شاهد  آینده  ماه های 

برخی محصوالت خواهیم بود.
امیر صبــاغ اظهار کرد: هم اکنــون در ابتدای فعالیت 
دولت سیزدهم هستیم و تا زمانی که رئیس بانک مرکزی 
تعیین نشــود، مشخص نیست که تیم اقتصادی دولت، 
اقتصــاد آزاد را هدف گــذاری می کنــد و یــا رویکردهــای 

دیگری مانند نیمه دولتی را در پیش می گیرد.
وی افــزود: در حــوزه صنعــت و معــدن ما یــک تغییر 
نگرش در ســطح اقتصاد کالن و صنعت، معدن، تجارت 
خواهیــم داشــت و به نظــر می رســد که نــگاه حاکمیت 
بیشــتر بــر روی مکانیــزم عرضه و تقاضــا و بازار باشــد تا 

اعمال سیاست های دستوری.
وی تصریــح کرد: به نظر می رســد که شــاهد کاهش 
اعمــال محدودیت هــا از ســوی دولــت در حــوزه صنایع 
باشیم که تفاوت معناداری با رویکرد دولت قبل خواهد 
داشــت و شــاهد افزایش نقــش نظارتی دولــت به جای 
نقــش دخالتی آن خواهیم بــود. اظهار نظر وزیر صنعت 

نیز حاکی از همین رویکرد است.

بــه گفتــه وی، محصوالتی کــه امکان خــروج از نظام 
قیمت گــذاری دســتوری را داشــته باشــند، در چنــد ماه 
آینــده آزاد شــده و مکانیزم عرضه و تقاضــا بر آنها حاکم 

خواهد شد.
بــه گفتــه صبــاغ، در محصوالتــی ماننــد زغال ســنگ 
کــه مشــتریان انحصــاری داریــم و صــادرات چندانــی در 
آنهــا صــورت نمی گیــرد، حتی اگــر فرضــا از قیمت گذاری 
دســتوری خــارج شــده و وارد بــورس کاال شــوند، چون 
مشــتری آن صرفا ذوب آهن اصفهان و میدکو است، به 
ســادگی ممکن اســت شــاهد هماهنگی خریداران و به 
خطــر افتادن منافع تولیدکنندگان باشــیم. لذا مادامی 
که امــکان رقابت به صورت منصفانه ممکن نباشــد که 
در حال حاضر با آن فاصله داریم، عرضه این محصوالت 

امری منطقی نخواهد بود.
وی ادامه داد: مورد حائز اهمیت دیگر این اســت که 
زمانی که شــیوه قیمت گذاری فعلی تعیین شد و قیمت 
زغال ســنگ معــادل 26.5 درصد قیمت شــمش فوالد 
خوزســتان در نظر گرفته شــد قیمت منصفانه ای بود و 
جهت گیری اینگونه بود که از صنعت زغال ســنگ کشــور 
حمایت شــود، اما به واسطه تحوالتی که در قیمت های 
جهانــی ایــن کاال رخ داده اســت، شــاهد فاصلــه گرفتن 
فرمــول از نرخ هــای تعییــن شــده بودیــم. امــا نباید به 
پارامترهایی اعم از کیفیت و ســاختار صنعت زغال سنگ 
بی توجه باشیم و صرف عرضه آن در بورس، مشکل گشا 

نخواهد بود.
مدیــر اقتصــادی و توســعه ســرمایه گذاری ایمیــدرو 
تصریــح کــرد: در حــال حاضــر قیمــت  حامل هــای انرژی 
کــه بــرای صنعــت و بخش فــوالد اعمــال می شــود 40 
درصد قیمت خوراک پتروشــیمی است و اگر نرخ خوراک 
پتروشــیمی ها شــفاف باشــد، قیمت ایــن حامل ها هم 

منصفانه تعیین خواهند شد.
وی گفت: به نظر می رســد که حاشــیه ســود یکسری 
صنایــع به موجب افزایش نرخ دالر و قیمت های جهانی 
بــا ســایر صنایع هم تــراز نیســتند و ایــن نابرابــری باعث 

بحران در برخی صنایع شده است.
صبــاغ افزود: تمرکز یک سیســتم مالیاتی منصفانه که 
در ســایر کشــورها انجام شــده، دریافت مالیات به صورت 
پلکانــی اســت کــه می تواند نه تنها مشــکل دولــت از نظر 
درآمد را حل کند، بلکه حتی کمک می کند دولت از صنایعی 
که بیشــتر ســودآور هســتند، مالیات بهتری دریافت کند و 
بــه موجــب آن نیاز نباشــد از صنوفی که تعطیــل و درآمد 

مناسبی ندارند، مالیات غیر منطقی دریافت کند.
وی تصریح کرد: برداشتی که از صحبت های اخیر وزیر 
صمــت می توان داشــت، متفاوت از برداشــتی اســت که 
اخیرا در فضای مجازی مشــاهده می شود. برای مثال در 
حال حاضر ارتباط نرخ دالر و قیمت پایه ســهام شرکت ها 
در بــورس قطــع اســت، زیــرا قیمــت پایــه امــروز قیمــت 
میانگین وزن دار روز گذشــته می شود و در نرخ پایه کاری 
به آن نداریم که قیمت ارز چه نوســاناتی داشــته اســت و 
بــا ایــن روش ما توانســته ایم بــدون اینکــه قیمت گذاری 

دستوری رخ دهد، ارتباط این دو نرخ را حذف کنیم.
وی ادامــه داد: بــا ایــن تفاســیر می تــوان در بــورس 
کاال هــم قیمــت پایه امروز را درصــدی از قیمت در نوبت 
معامالتــی قبــل در نظر گرفــت که به این ترتیــب در نرخ 

پایه با نرخ ارز ارتباطی نداریم.
وی افــزود: اگر صبور باشــیم تا الگــوی مدنظر وزارت 
صمت نهایی شــود، هم منافع بازار تامین خواهد شد و 

هم تولیدکننده و مصرف کننده.

خبر

اقتصادی رشد 15 درصدی ورود کاالی اساسی از طریق بنادر
ســپهرغرب، گروه اقتصادی:   روانبخش بهزادیان با تأکید بر اینکه یکی از مهم ترین اولویت دولت در شــرایط فعلی، تأمین کاالهای اساســی مورد نیاز مردم نظیر گندم، ذرت، جو، ســویا، دانه های روغنی، برنج، شــکر و روغن خوراکی اســت، گفت: با 

توجه به نیاز روزانه کشور به مصرف کاالهای اساسی، ضرورت است تا این گونه کاالها پس از ورود به بنادر کشور، سریعًا مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: مشکالت متعدد از جمله تأمین و تخصیص ارز، عدم هماهنگی دستگاه های صادر کننده مجوز و مسئول در امر ترخیص و خروج کاال و… باعث شده تا حجم قابل توجهی از کاالهای اساسی در بنادر دپو شود.

او گفت: در صورت عدم ترخیص به موقع، امکان فاسد شدن و خودسوزی بخشی از کاالهای اساسی وجود دارد. ظرفیت نگهداری کاالهای اساسی در بنادر کشور شامل انبارها و سیلوهای نگهداری غالت حدود 6 میلیون تن است که به نظر می رسد بنادر با 
کل ظرفیت خود مشغول تخلیه و ترخیص کاالهای اساسی به داخل کشور هستند.

قطار  اولین  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
هزار   18 دارای  دنیا  باتری-الکتریکی  باری 

است. لیتیوم-یونی  باتری  سلول 
نشــان  ژورنــال  دیجیتــال  در  گــزارش  یــک 
می دهــد کــه شــرکت ســازنده قطارهــای باری 
موســوم بــه "وابتــک")Wabtec( بــا همکاری 
 Carnegie("ملــون "کارنگــی  دانشــگاه 
جهــان  باتری-برقــی  بــاری  لوکوموتیــو  اولیــن  از   )Mellon

کرده اند. رونمایی 
این شــرکت مســتقر در پیتســبورگ پنســیلوانیا ادعا کرده 
کــه ایــن لوکوموتیــو جدیــد بــه طــور چشــمگیری قوی تــر از 
خودروهــای برقــی تســال اســت و می توانــد به کاهــش قابل 

توجــه انتشــار کربن در بخش حمل و نقــل ریلی کمک کند.
نیــروی برقــی این قطــار را می تــوان با یــک موتــور دیزلی 
ســنتی ترکیــب کرد تــا مصرف ســوخت را تا 11 درصــد کاهش 
دهــد، همچنیــن منجــر به کاهــش 11 درصدی انتشــار کربن، 
معــادل بــا حذف بیــش از 6200 گالن ســوخت دیــزل و عدم 

انتشــار تقریبا 70 تن کربن می شود.
آزمایــش  نــام دارد،   "FLXdrive" کــه  ایــن قطــار جدیــد 
موفقی را در اوایل ســال جاری در کالیفرنیا به پایان رسانده 
و در طول سه ماه 20 هزار و 920 کیلومتر را طی کرده است. 
این قطار 195 تنی با 18 هزار ســلول باتــری لیتیوم-یون کار 
می کند و به این وســیله می تواند تا 4400 اســب بخار قدرت 

کند. تولید 
این قطار دارای ظرفیت انرژی 2.4 مگاوات ســاعت اســت 

و می تواند از طریق ترمزهای احیا کننده شــارژ شــود.
لوکوموتیــو "FLXdrive" از سیســتم کــروز کنتــرل مجهــز 
بــرای   "Trip Optimizer" نــام  بــه  مصنوعــی  هــوش  بــه 
مدیریــت جریان انرژی به منظور بهینه ســازی بهره وری انرژی 

می کند. استفاده 
شــرکت "وابتــک" همچنیــن در حــال توســعه نســل دوم 

ایــن قطــار برقــی با ظرفیــت هفت مگاوات ســاعت اســت که 
می گویــد مصــرف ســوخت و انتشــار کربــن را تــا 30 درصــد 
کاهــش خواهــد داد و دارای قدرت معــادل با 100 خودروی 

است. تسال 
در  شــرکت  ایــن  فنــاوری  ارشــد  مدیــر  گبهــارت"  اریــک    "
مصاحبــه بــا گاردین، نســل بعدی ایــن لوکوموتیــو را دارای 
قدرت و انرژی بیشــتر و 100 برابر یک خودروی تســال توصیف 
کــرد و اعالم کــرد که به طــور چشــمگیری قدرتمندتر خواهد 

بود.
در همــان روزی که "وابتک" از "FLXdrive" رونمایی کرد، 
شــرکت معدنــی اســترالیایی "روی هیــل" در بیانیــه ای اعالم 
کــرد کــه اولیــن لوکوموتیــو "FLXdrive" را از ایــن شــرکت 

خریداری کرده است.
 "FLXdrive" همچنین این شــرکت نسل دوم لوکوموتیو 
را پس از تکمیل در ســال 2023 دریافت خواهد کرد. شــرکت 
معدنــی "روی هیــل" از خــط آهــن معدنــی 344 کیلومتــری 
در معدن ســنگ آهــن در منطقــه پیلبارای اســترالیای غربی 

است. برخوردار 
از همــکاری  بــه عنــوان بخشــی  لوکوموتیــو جدیــد  ایــن 
شــرکت "وابتک" و دانشــگاه "کارنگی ملون" به منظور کمک 
به تقویت حمل و نقل ریلی باری توســعه داده شــده است. 
بخــش حمــل و نقــل در ایــاالت متحــده منبــع بزرگ انتشــار 
گازهــای گلخانه ای اســت، اگرچه خطوط ریلــی تنها دو درصد 
از کل انتشــارات ایــن بخش را بــر عهده دارند، امــا برآوردها 
نشــان می دهــد کــه روی آوردن بــه راه آهن و دور شــدن از 
حمــل و نقل جاده ای می تواند انتشــار گازهــای گلخانه ای را 

تــا 75 درصد کاهش دهد.
بــا ایــن وجــود، "وابتــک" و "کارنگــی ملــون" توســعه یک 
فنــاوری بدون آالینده را برای کمک بــه جابجایی 1.7 میلیارد 
ایــاالت  تــن محمولــه در هــر ســال از طریــق خــط آهــن در 

کردند. دنبال  متحده 

وزیر  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
صورت های  انتشار  آغاز  از  اقتصاد 
مجموعه  زیر  دولتی  شرکت های  مالی 
و  بیشتر  شفافیت  برای  وزارتخانه  این 
خبر  آن ها  عملکرد  بر  عمومی  نظارت 

داد.
گفــت:  خانــدوزی  احســان  ســید 
یکــی از ســاز و کارهــای اساســی بــرای بهبــود عملکرد 
شــرکت ها و همچنین کاهش فســاد و اتــالف منابع که 
در برخی از شــرکت ها وجود دارد اســتفاده از ابزارهای 
عمومــی برای نظارت بر عملکرد شــرکت ها اســت. این 
نظارت هــا باعــث می شــود تــا شــرکت هایی کــه اموال 
مردم در دســت آنها اســت با وســواس بیشــتری مورد 

بررســی کارشناسان قرار گیرد.
بــرای  تاکنــون  کــه  از روش هایــی  یکــی  افــزود:  وی 
نظــارت بــر شــرکت های دولتــی مغفــول بــوده همین 
بخــش  تاکنــون  کــه  اســت  مالــی  انتشــار صورت هــای 

زیادی از عملکرد مالی شــرکت ها پنهان بوده اســت.
وزیــر اقتصاد ادامه داد: در عین حال شــرکت هایی 
که در بورس اوراق بهادار ثبت شــده اند عملکرد آن ها 
از طریق ســایت کدال قابل بررسی است و صورت های 
ســوء  و  می شــود  منتشــر  یکســاله  و  ماهــه   6 مالــی 
عملکردها و اســتفاده نادرست از منابع زیر نظر دقیق 
ســهامداران قرار می گیرد، اما در خصوص شرکت های 
دولتــی چنیــن رویه ای وجــود نداشــت. وزارت اقتصاد 
تصمیــم گرفت با اصالح این رویه، نظارت کارشناســان 
و فعــاالن اقتصادی بر عملکــرد زیرمجموعه های خود 

را شروع کند.
وی بیــان کرد: بر اســاس وعده ای کــه در چهاردهم 

شــهریور داده بودیم تالش کردیم به سرعت و پیش از 
موعد مقرر صورت های مالی آن دســته از شــرکت های 
دولتــی زیــر مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شــده 

بود در ســایت کدال بارگذاری کنیم.
در ادامــه خانــدوزی اظهــار کــرد: هــم اکنــون و بــا 
مراجعــه به ســایت کــدال، می توان صورت هــای مالی 
بیمــه ایــران، بانک ملی، بیمــه مرکزی، صنــدوق تامین 
خســارات بدنی، ســازمان حسابرســی و دیگر شرکت ها 

کرد. مشاهده  را 
وی در پایــان گفــت: در هفته هــای آینــده بــا نهایــی 
شــدن صورت های مالی سایر شــرکت ها به تدریج این 
فهرســت افزایــش پیدا خواهــد کرد تا بدین وســیله در 
دولت ســیزدهم با افزایش نظارت های عمومی شاهد 

بهبود عملکرد شــرکت های دولتی باشــیم.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
صنعت سیمان گفت: در صورت 
پایدار،  سوخت  و  برق  تأمین 
سیمانی  کارخانجات  و  واحدها 
100درصدی  تامین  به  قادر 
تولید  بزرگ  طرح  برای  سیمان 
هیچ  بدون  مسکن  یک میلیون  سالیانه 

دغدغه ای هستند.
عبدالرضا شــیخان با اشــاره به جلســه اخیر 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا فعــاالن و 
تولیدکننــدگان ســیمان کشــور، تأکیــد کرد: در 
صورت تامین پایدار برق و سوخت، این صنعت 
آماده اســت تا بدون مشــکل ســهم خود را در 
ســاخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در 
کشــور که از برنامه های دولت ســیزدهم است، 

ایفا کند.
وی با بیان اینکه بیشتر شرکت های سیمانی 
وارد بورس شده و شــرکت های باقی مانده نیز 
کار هســتند،  اداری  در حــال طــی فرآیندهــای 
گفت: ورود ســیمان به بورس کاال به طور قطع 
به شفافیت عرضه و قیمت ها خواهد انجامید.

شــیخان در ادامــه به کاهش نارســایی های 
بــازار ســیمان در هفته های گذشــته و التهابات 
بازار اشاره کرد و افزود: اکنون با همت و تالش 
تولیدکننــدگان  و  امــر  دســت اندرکاران  همــه 
شــرایط پایــداری را در بــازار شــاهدیم و قیمــت 
مصــوب هــر کیســه ســیمان درب کارخانــه 25 

هزار تومان است.
وی بیــان  کــرد: بــا احتســاب ارزش افــزوده، 
هزینه هــای تخلیــه و بارگیــری و حمــل و نقــل، 
اکنــون هر کیســه ســیمان در مناطــق مختلف 

کشــور بین 33 تا 43 هزار تومان قیمت دارد.
این مقــام صنفی با اشــاره به بهبود نســبی 
تامیــن بــرق برای واحدهــای ســیمانی و تامین 
متوســط 65 درصد برق مــورد نیاز کارخانجات، 
خاطرنشــان کرد: اکنون برای ســاعت های شب، 
هشــت ســاعت بــرق در اختیــار واحدهاســت و 
در طــول روز نیز 30 تا 40 درصــد برق مورد نیاز 
به طــوری کــه کوره هــا خاموش نشــود و فعال 

بمانــد، کارخانجات دیماند در اختیار دارند.
کــه  ادامــه داد: همچنیــن کارخانجاتــی  وی 
دو کــوره در اختیار دارند، یکی از کوره هایشــان 
فعــال اســت، اما آنهایــی که با یک کــوره فعال 
ادامــه  فعالیــت  بــه  کــوره  همــان  می کردنــد، 

می دهد.
صنعــت  کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
ســیمان اظهار کــرد: همیــن میــزان تامین برق 
نیز ســبب شــده تا واحدها بتواننــد عرضه های 
به نســبت خوبی در هفته های گذشــته داشته 
باشــند و قیمت هر کیســه سیمان از حدود 80 
هــزار تومان به 33 تا 43 هــزار تومان کاهش 

یافت.
ایــن مقام صنفــی خاطرنشــان کرد: در زمان 
تامیــن 100 درصــدی بــرق، ماهانه بیــن 5.5 تا 
6 میلیون تن ســیمان در کشــور تولید می شــد 
کــه بــا تامیــن 65 درصدی بــرق به حــدود 4.8 
تــا پنج میلیــون تن کاهــش یافته اســت؛ اما با 
وجــود این کاســتی ها بازار را دوبــاره به تعادل 

رساندیم.
فعــاالن  کــه  درخواســتی  تصریح کــرد:  وی 
ســیمانی در دیــدار بــا وزیــر صنعــت، معدن و 
تجــارت داشــتند، تامیــن بــرق و ســوخت برای 
واحدهــا بــدون توقــف در ســال بــود، زیــرا هر 

خدمــت  دو  ایــن  تامیــن  در  وقفــه ای  زمــان 
اساســی بــه وجــود آمــده، تولیــد، عرضــه و در 

نتیجه بازار ملتهب شده است.
شــیخان، همچنین بــر لزوم تامین ســوخت 
دوم )مازوت( برای کارخانجات به ویژه در فصل 
ســرما که عمده قطعــی گاز در این ایــام اتفاق 
می افتد، تاکید کرد و افزود: به این منظور همه 
واحدهای تولیدی مخازن ذخیره سوخت شــان 
را آمــاده کرده انــد و فقــط یــک هماهنگــی بین 
وزارتخانه های صنعت و نفت نیاز اســت تا همه 

این مخازن از مازوت ُپر شوند.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکالت قطعــی بــرق 
تــا زمــان خــروج از فصل گرما و کاســته شــدن 

دارد،  وجــود  همچنــان  خانگــی  مصــارف  از 
 اضافه کــرد:  در ایــن زمینه یکــی از هلدینگ های 
بخش خصوصی اقدام به اســتفاده از پنل های 
خورشــیدی بــرای تامین برق بخشــی از خطوط 
تولیــدی خــود کــرده، امــا توســعه ایــن قبیــل 
امکانــات نیازمند ســرمایه و تســهیالت اســت، 
زیــرا واحدهای ســیمانی به تنهایــی توان مالی 

نیروگاه سازی ندارند.
ســید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت در جلســه اخیــر خــود بــا واحدهــا و 
فعــاالن ســیمانی اظهــار کــرد: در موضوعــات 
شــده،  تمــام  قیمــت  کاهــش  نقــل،  و  حمــل 
پروژه هــای افزایــش بهره وری و تامین ســوخت 

زمســتانی برنامه هایی برای این صنعت داریم.
وی گفــت: در زمینــه تامیــن بــرق نیز ســاخت 
بیش از 10 هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت 
را با همکاری با وزارت نیرو در دستور کار داریم که 

فوالدی ها در این زمینه پیش قدم شده اند.
فاطمی امین پیشــتر نیز با بیان اینکه قیمت 
ســیمان به نــرخ پیــش از قطعی برق بازگشــت 
و قیمــت آن در بــورس بــه کیســه ای 25 هــزار 
تومــان رســیده، گفتــه بــود: اقداماتــی کــه در 
جریــان کنترل قیمت ســیمان در وزارت صنعت 
انجام شــد، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود؛ 
بلکــه اصالح ســاختارها منجر به تعــادل بازار و 

کاهش قیمت ها شد.

سپهرغرب، گروه اقتصادی: میزان فعالیت استخراج رمزارزها 
برابر با  با 2000 مگاوات تخمین زده می شود. این میزان،  برابر 
مشهد،  کالن شهر  سه  ساالنه  مصرفی  متوسط  توان  مجموع 

اصفهان و تبریز در سال 1399 است.
شــرکت توانیــر در تحلیلی بــه منظور بــرآورد میــزان فعالیت 
اســتخراج رمزارزهــا، مصــرف بــرق در ســاعات 2 تــا 5 بامــداد 
یکدیگــر  بــا  را   1400 و   1399  ،1398 ســال های  اردیبهشــت 

مقایسه کرد.
این ســاعات و ایام ســال از آن جهت انتخاب شــدند که بار پایــه و مصرف برق 
در ســاعات نیمه شب به کمترین میزان می رســد زیرا بخش های تجاری، خانگی، 

عمومی و کشاورزی تا حد زیادی از مدار خارج می شوند.
بنابرایــن اثر مصرف این دســته از مشــترکان در بــازه مورد بررســی به حداقل 

می رسد. 
همچنیــن بــه دلیــل معتــدل بــودن هــوا در بــازه مورد بررســی، اثــر دما 
بــر افزایــش مصــرف حــذف می شــود. از ســوی دیگــر مصــرف تعــداد 427 
مشــترک صنعتــی که دارای رشــد غیرمتعارف در ســال های اخیر بوده اند از 

محاســبات حذف شده است.
ضمــن اینکــه باید این موضــوع را در نظر داشــت که در اردیبهشــت ماه 
1400 برنامه وسیع جمع آوری، خانگی و صنعتی مشخص است لذا هرگونه 
رشــد غیرمتعــارف مصرف در بازه فــوق به عامل مصرف کننــده خارج از این 

مصارف متعارف مربوط می شود.
مطابــق برآورد بــه روش مذکــور، میــزان فعالیت اســتخراج رمزارزها 
برابــر بــا 2000 مگاوات تخمین زده می شــود. از ایــن مقدار، حدود 200 
مــگاوات )یک دهم کل ظرفیــت( به صورت مجاز فعالیــت می کنند که از 
تاریــخ پنجــم خردادمــاه 1400 به دســتور رئیس جمهــور وقت خاموش 

شده اند.
این میزان توان )با فرض اســتفاده مســتمر در طول یک ســال( برابر با 
مجموع توان متوســط مصرفی ســاالنه سه کالن شــهر مشهد، اصفهان و 

تبریز در سال 1399 است. 
همچنین از توان متوســط مصرفی ساالنه استان هایی مانند اصفهان، 
گیــالن،  مازنــدران،  کرمــان،  یــزد،  جنوبــی،  و  شــمالی  رضــوی،  خراســان 

آذربایجان غربی و شــرقی در سال 1399 بیشتر است.

امیر صباغ

عبدالرضا شیخان

دیجیتال ژورنال

خاندوزی

شرکت توانیر

توان تأمین 100 درصدی سیمان برای تولید 
سالیانه یک میلیون مسکن

بــرق  تامیــن  نســبی  بهبــود   
و  بــرای واحدهــای ســیمانی 
درصــد   65 متوســط  تامیــن 
برق مــورد نیــاز کارخانجات، 
خاطرنشــان کرد: اکنــون بــرای 
هشــت  شــب،  ســاعت های 
اختیــار  در  بــرق  ســاعت 
وز  ر طــول  در  و  واحدهاســت 
نیــز 30 تــا 40 درصد بــرق مورد 
کوره هــا  کــه  به طــوری  نیــاز 
فعــال  و  نشــود  خامــوش 
بمانــد، کارخانجــات دیمانــد 

در اختیار دارند.

استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز برق 3کالن شهر را بلعیدند

وعده وزیر اقتصاد درباره صورت های رونمایی از نخستین قطار باری برقی جهان
مالی عملی شد
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شیطنت در مـــرزها را تحمل 
نمی کنیم

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره 
تروریستی  گروهک های  ماجراجویی 
هشدار  عراق  شمال  در  انقالب  ضد 
را در مرزها  داد و گفت: هیچ شیطنتی 

تحمل نمی کنیم.
سرلشــکر باقری در حاشــیه مراســم 
تکریم و معارفه جانشــین ســتاد کل نیروهای مســلح با 
اشــاره به عملیات اخیر سپاه پاســداران در شمال عراق 
و اقلیم کردســتان، گفت: مســئوالن ایــن اقلیم و دولت 

عراق باید برای برخورد با این گروهک ها اقدام کنند.
وی با هشــدار بــه آمریکایی هــا مبنی بر اینکــه پایگاه 
آن هــا در ایــن منطقه نیــز باید جمع و به عنــوان کانون 
ضد انقالب و ســازماندهی آن ها اســتفاده شود، گفت: 
عملیات هــای ما در برخــورد با گروهک هــای ضد انقالب 
ادامــه خواهد داشــت و هیــچ گونه شــیطنتی را در این 

مرزها تحمل نمی کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: برخورد با 
این گروهک ها حق ماست و منشور سازمان ملل متحد 

هم این حق را برای ما در نظر گرفته است.

مرز های زمینی با عراق کامًال 
بسته است

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  ناجا  مرزبانی  فرمانده 
بسته  کامًال  عراق  با  زمینی  مرزهای 
است، گفت:  هیچ خدماتی در این مرزها 

به زائران داده نمی شود.
ســردار احمدعلــی گودرزی با اشــاره 
بــه وضعیــت مرز ها در اربعین حســینی 
اظهــار کرد: مرز های زمینی با عراق کامًال بســته اســت و 

هیچ خدماتی در این مرز ها به زائران داده نمی شود.
وی افــزود: با توجــه به بیماری کرونا که سراســر دنیا 
گرفتــار آن اســت، کشــور عــراق ورود زائران اربعیــن را از 
طریق مرز زمینــی نپذیرفته و تنها مجوز حضور تعدادی 

از زائران را به صورت هوایی داده است.
ســردار گودرزی ادامه داد: با وجــود این، مرزبان ها را 
در 2 پایانه چذابه و شــلمچه مثل گذشته تقویت کردیم 
و آمادگــی کامــل در این زمینــه داریم و اگــر دولتمردان 
عــراق هماهنگــی شــود  بــا کشــور  و  بگیرنــد  تصمیــم 
مرزبانــان آمادگی کامل برای بدرقه و اســتقبال از زائران 

حسینی را دارند.

استقرار نیروهای حشد شعبی 
در صحرای نجف برای تأمین 

امنیت زائران اربعین

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حشد شعبی عراق از استقرار نیروهای 
صحرای  در  کشور  این  مردمی  بسیج 
زائران  از  حفاظت  منظور  به  نجف 
خبر  حسین)ع(  امام  اربعین  مراسم 

داد.
واحــد اطالع رســانی حشــد شــعبی 
عــراق در یک بیانیه اعالم کرد: اســتقرار نیروهای حشــد 
شــعبی بــرای تأمیــن امنیــت زائــران اربعین اســت که از 

مناطق مختلف عراق به سوی کربال می  روند.
در ایــن بیانیه آمده اســت: اســتقرار نیروهای امنیتی 
عراقی تا پایان مراسم اربعین در بیستم صفر و بازگشت 

زائران به مناطق سکونت خود، ادامه خواهد یافت.
تأمین  برای  عراق  امنیتی  نیروهای  کامل  آمادگی 

امنیت زائران
»تحســین الخفاجــی« ســخنگوی عملیات مشــترک 
عراق با انتشــار توییتی از آمادگی کامل نیروهای امنیتی 
عــراق بــرای تأمیــن کامــل امنیــت زائــران اربعیــن امام 

حسین)ع( خبر داد.
وی اعالم کرد: نیروهای امنیتی آماده برقراری امنیت 
زائران امام حســین)ع( و آماده تأمین امنیت میلیون ها 
دوستدار و عشاق امام شهید هستند که از اقصی نقاط 

دنیا می آیند.
الخفاجــی بیان کرد: در مراســم اربعین نگاه جهانیان 
بــه نیروهای امنیتی عراق دوخته شــده اســت و آنها به 

وظایف خود عمل می کنند.
یادآور می شــود کــه وزارت دفاع و کشــور عراق طرح 
امنیتــی محکم و قوی بــرای تأمین امنیت زائران اربعین 
امــام حســین )ع( و برقراری امنیت زائرانی که از سراســر 
عراق و خارج آن به کربال برای مراســم اربعین می روند را 

تدارک دیده است.

ایران و جهان

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

طرح مجلس برای منتفی کردن 
جابه جایی  ساعت ها

در  نجف آباد  نماینده  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تأثیری در  اینکه اساسًا تغییر ساعت ها هیچ  بیان  با  مجلس 
صرفه جویی اقتصادی ندارد،  گفت:  نهایت تالش ما این است 
تا مراحل تصویب طرح لغو تغییر ساعت  تا پیش از پایان سال 
این  اجرایی شدن  شاهد  آینده  سال  فروردین  از  و  شود  طی 

طرح باشیم.
ابوالفضــل ابوترابــی با اشــاره به طرح لغو تغییر ســاعت ها 
نیمه اول ســال گفت: 67 درصد از کشورهای پیشرفته دنیا از جمله کشورهای 
اروپایــیـ  کــه اخیــرًا ابــالغ شــده اســتـ  می تواننــد ســاعت های خــود را ثابــت 

نگه  دارند،  ساعت های خود را تغییر نمی دهند.
وی افزود: اســاس تغییر ســاعت ها بــه یک قرن پیش بازمی گــردد که برخی 
کشــورها بــا هــدف کاهــش مصــرف شــمع، ســاعت ها را یک ســاعتی بــه جلو 
می کشیدند تا از میزان ساعات روشنایی در 24 ساعت استفاده بیشتری ببرند. 
بــا این حال مطالعات مراکز علمی معتبر بیانگر این اســت که تغییر ســاعت نه 
تنهــا تاثیــر چندانی در مصرف انــرژی ندارد بلکه در هر تغییر بــه ویژه در روزهای 
ابتدایــی میزان اختالالت رفتاری کــه در قالب تصادفــات و درگیری های فیزیکی 

خود را نشان می دهد، بسیار باال می رود.
ابوترابــی گفــت:  نکته دوم اینکه مــا در وزارت نیرو و مرکــز پژوهش های این 
وزارتخانه در دو دولت گذشته، دو گزارش کامال متفاوت را داشته ایم که واقعا 
جــای تعجب دارد؛ به طوری که در دوره آقای احمدی نژاد وزارت نیرو اعالم کرد 
که تغییر ســاعت ها تاثیر ملموســی در کاهش هزینه ها ندارد ولی در عین حال 
وزارت نیرو در دولت ســابق بــر اثربخش بودن این تغییر ســاعت ها تاکید کرده 
بود. این مسئله نشان می دهد که این اقدام دولت ها اساسًا هیچ ارتباطی به 

موضوع صرفه جویی اقتصادی ندارد.
نماینده نجف آباد در مجلس خاطرنشــان کرد:  بــا توجه به مطالبی که بیان 
شد بنده طرحی را آماده کردم که هم اکنون در نوبت بررسی در صحن مجلس 
است تا تغییر ساعت در 6 ماه اول ساعت منتفی شود که نهایت تالش ما این 
اســت تا مراحل تصویب این طرح تا پیش از پایان ســال طی شده و از فروردین 

سال آینده شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.

اجرای رتبه بندی متناظر با 80 درصد حقوق 
اعضای هیئت علمی دانشگاه 

قابل اجرا نیست!
آموزش  کمیسیون  عضو  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
 80 با  متناظر  رتبه بندی  اجرای  گفت:  مجلس  تحقیقات  و 
درصد حقوق اعضای هیئت علمی به بودجه 170 هزار میلیارد 
تومانی نیاز دارد و قابل اجرا نیست چرا که کل بودجه آموزش 

و پرورش حدود 110 هزار میلیارد تومان است!
مهرداد ویس کرمی رباره سرانجام الیحه رتبه بندی معلمان 
گفــت: مدت هاســت الیحــه رتبه بنــدی در کمیســیون آموزش 
و تحقیقات مجلس تصویب شــده اســت و کمیســیون به این نتیجه رســید که 

حقوق معلمان برمبنای 80 درصد حقوق اساتید دانشگاه باشد.
وی افــزود: وقتــی این موضوع برای بررســی کارشناســی رفــت، هیئت دولت 
اعالم کرد 200 هزار میلیارد تومان و مجلس نیز اعالم کرد 170 هزار میلیارد تومان 
اعتبــار نیــاز دارد در حالی که کل بودجه آموزش و پرورش حدود 110 هزار میلیارد 

تومان است و این رقم 1.5 تا دو برابر کل بودجه آموزش و پرورش است!
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: در آخریــن جلســه 
کمیسیون، درباره رتبه بندی بحث و عنوان شد اگر اینگونه تصویب شود اصل 
75 می شود و چون برای دولت بار مالی دارد، شورای نگهبان آن را رد می کند.
ویــس کرمــی ادامــه داد: در جلســه اخیر کمیســیون آمــوزش مجلس، دو 
ســاعت بحــث و تبــادل نظــر شــد و نهایتــًا پیشــنهاد دیگر ایــن بود کــه حقوق 
فرهنگیــان 1.5 برابــر و حدود 50 درصد از حقوق ســایر کارکنان دولت افزایش 

پیدا کند که این مورد موافقت قرار نگرفت.
وی بیان کرد: صحبت فرهنگیان این است که میزان رقم مورد محاسبه برای اجرای 
رتبه بندی، اغراق آمیز اســت و قرار شــد مشخص شود این رقم بر چه اساسی مطرح 
شده و فرمول آن چگونه است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح 
کرد: بعد از تعطیالت دو هفته ای مجلس و از 11 مهر به بعد، رتبه بندی طی رایزنی با دولت 

و مجلس، پیگیری و اگر پیشنهادات کارگشایی وجود داشته باشد، بررسی می شود.
وی متذکر شــد: اجرای رتبه بندی متناظر بــا 80 درصد حقوق اعضای هیئت 
علمی قابل اجرا نیســت از ســوی دیگر ســازمان برنامه و بودجــه می گوید بند 
بودجــه کــه بر اســاس آن می خواهید اعتبــار رتبه بندی را تامین کنید در ســال 
گذشــته 2 درصد محقق شــده است و 20 دستگاه دیگر نیز از آن سهم داشتند 
بنابرایــن تصمیــم بــر آن شــد تا عجله نشــود چون اگر طــرح ناپختــه تهیه و به 

شورای نگهبان ارسال شود اصل 75 شده و کال از دور خارج می شود.

جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی؛

دستمزد کارگران فقط 35 درصد 
هزینه های خانوار را پوشش می دهد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: درسال 99 نسبت حداقل 
یک  برای  ساالنه  هزینه  متوسط  به  کارگران  ساالنه  دستمزد 
 6۴.2 و  درصد   35.3 ترتیب  به  روستایی  و  شهری  خانوار 

درصد بوده است.
مطابق آمار ارائه شــده از ســوی مرکز آمار وزارت کار بررسی 
نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه های 
خانوارهــای کشــور99-90 نشــان می دهد که متوســط هزینه 
ساالنه یک خانوار شهری با 30.5 درصد افزایش از 48.439 هزار ریال در سال 

98 به 634.684 هزار ریال در سال 99 رسیده است.
متوســط هزینــه ســاالنه یــک خانــوار روســتایی بــا 31.2 درصــد افزایــش از 

265.966هزار ریال درسال 98 به 348.982 در سال 99 رسیده است.
متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری با 38.0 درصد افزایش از 541.007 

هزار ریال در سال 98 به 746.764 هزار ریال در سال 99 رسیده است.
متوســط درآمــد ســاالنه یــک خانــوار روســتایی بــا 41.6 درصــد افزایــش از 
297.022 هزار ریال درسال 98 به 420.470هزار ریال درسال 99 رسیده است.
در ســال 99 بیشــترین ســهم منابع درآمدی یک خانوار شــهری و روســتایی 
بــه ترتیب با 52.9 درصد و 37.5درصد مربوط به ســایر درآمدهای یک خانوار 

می باشد.
درســا ل99 نســبت حداقــل دســتمزد ســاالنه کارگــران به متوســط درآمد 

ساالنه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 0ٰ30ٰ53.3 درصد است.
درســال 99، نســبت به حداقل دستمزد ســاالنه کارگران به متوسط هزینه 
ساالنه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 35.3 و 64.2 درصد است.

در ســال 99 متوسط درآمد ساالنه یک خانوار شهری 746.746 هزار ریال و 
متوسط درآمد یک خانوار روستایی 420.470 هزار ریال می باشد که این مقدار 
نســبت به ســال 98 در خانوارهای شــهری 38.0 درصد و در خانوار روســتایی 

41.6 درصد رشد داشته است.

سرلشکر باقری

سردار گودرزی

حشد الشعبی

دستمزد کارگرانمهرداد ویس کرمی
ابوترابی

ایران  گروه  سپهرغرب، 
وزارت  سخنگوی  جهان:  و 
اینکه  بیان  با  خارجه  امور 
عازم  »امیرعبداللهیان« 
در  او  گفت:  می شود،  نیویورک 
این سفر، با همه وزرای خارجه 
دوجانبه  مالقات های   ۴+1

خواهد داشت.
ســعید خطیــب زاده بــا بیــان اینکــه حســین 
امیرعبداللهیــان فــردا برای شــرکت در نشســت 
مجمــع عمومی ســازمان ملــل، عــازم نیویورک 
می شــود، گفت او حدود 45 مالقــات دوجانبه 
با وزرای خارجه کشــورهای مختلــف از قاره های 

مختلف خواهد داشت.

 ۴+1 همتایان  با  امیرعبداللهیان  دیدار   
در نیویورک

وی دربــاره برگــزاری نشســت 1+4، افــزود اگر 
ببینیــم ایــن مالقــات می تواند در مســیر آن چه 
گفتیم یعنی، مذاکره سودمند باشد تصمیم آن 
را اتخاذ خواهیم کرد؛ تصمیمی اتخاذ نکرده ایم.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: وزیر 
خارجــه با همــه وزرای خارجــه 1+4 مالقات های 
دوجانبه خواهد داشــت و اگر دستورکار ویژه ای 
بود می تواند به صورت جمعی بین ایران و 4+1 
برگزار شود اما در این خصوص تصمیمی اتخاذ 

نشده است.
خطیــب زاده در پاســخ بــه این ســوال کــه آیا 
برنامــه ای بــرای دیــدار هیئــت ایرانــی و هیئــت 
آمریکایــی در حاشــیه مجمع عمومی ســازمان 

ملل در نظر گرفته شده است؟، گفت: »خیر«

شکست  شانگهای  در  عضویت   
سیاست های آمریکاست

وی همچنیــن درباره عضویت دایــم ایران در 
سازمان همکاری شانگهای، گفت: سازوکارهای 
درونی این سازمان برای ما مهم است، امیدوارم 
این ســازوکارها را هم اجرا کنیــم هم ارتقا بدیم. 
عضویت ایران در شانگهای نشانه ای از شکست 

خوردن سیاست های آمریکا است.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درخصوص 
واردات واکســن کرونــا نیــز، خاطــر نشــان کــرد: 
در مــاه آتــی 60 میلیون ُدز واکســن وارد کشــور 
می شود، این به غیر از واردات بخش خصوصی 
وزارت  تاییــد  مــورد  کــه  واکســنی  هــر  اســت. 

بهداشــت باشد وارد می شود، چه در هند، اروپا 
یــا کشــورهای دیگــر تولید شــده باشــد. همین 

واکسن بایو تک در آلمان در حال تولید است.
خطیب زاده درباره ارســال ســوخت به کشور 
لبنان، گفت: جمهوری اسالمی ایران به همکاری 
و کمــک به دوســتانش و دولت ها و کشــورهای 
دوست همواره متعهد بوده است. آنچه درباره 
این تجارت انجام شــد درخواســت ُتجــار لبنانی 
بود و مسیر خرید کامال عادی و به طور معمول 
صورت گرفته و این محموله ارسال شده است.
وی گفــت: می توانــم اطمینــان دهــم که اگر 
همیــن فــردا دولــت لبنان بــرای رفع مشــکالت 
مــردم این کشــور بخواهد باز هم از ما ســوخت 

بخرد ما در اختیارشان قرار می دهیم.

ترور  درباره  پیگیری ها  آخرین  تشریح   
سردار سلیمانی

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ به 
ســوال خبرنــگار مهــر، دربــاره آخریــن وضعیــت 
پرونده ترور ســردار ســلیمانی، گفــت: وزیر امور 
خارجه در همان روزهای اول کاری،جلســه ای با 
حضــور همــکاران وزارت امور خارجــه برگزار کرد 
و بالفاصلــه جلســه ای نیز با تمام ســازمان های 
ذی ربط از جمله قوه قضاییه، دادستانی، نیروی 
قدس ســپاه پاســداران، وزارت اطالعات، سپاه 
پاســداران و همچنیــن همکاران مــن در وزارت 

امور خارجه تشکیل شد.
خطیــب زاده تاکیــد کــرد: ســردار ســلیمانی، 
ســردار »صلح ساز« منطقه ما بود و این ترور به 
دســت شقی ترین اشــقیا انجام شــد و شهادت 

فوز عظیمی بود که نصیب وی شد.
وی تاکیــد کــرد: مــا اجــازه نخواهیــم داد که 
ایــن پرونــده از بعــد حقــوق بین الملــل بــدون 
کیفــر باقــی بمانــد، از ایــن رو در داخــل کشــور 
دادخواســت های الزم تهیه شــده است. در این 
جلسه ابعاد و نکاتی را که باید تکمیل می شد را 

در چند صد صفحه آماده کردیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی با بیان اینکه 
در ایــن جلســه پیرامــون متهمیــن ایــن پرونده 
بحث و مقرر شد که بر علیه آنها نیز کیفرخواست 
تنظیم شود، تصریح کرد: همچنین در خصوص 
اینکــه در حــوزه بین الملــل از چــه مســیرهایی 
می توان مقامات ســابق ایــاالت متحده را مورد 
سوال قرار داد و آنها را متوجه عدالت کرد، بحث 

شد.

خطیب زاده اضافه کرد: دومین ســالگرد ترور 
ســردار نزدیک است و انشــاءاهلل تا قبل از آن ما 

شاهد آغاز این دادگاه باشیم.
وی تاکیــد کرد: مقدمات این دادگاه با همت 
دوســتان ما در قــوه قضاییه و بــا تعیین قاضی 

ویژه آغاز شده است.
ســخنگوی وزارت  امــور خارجه با بیــان اینکه 
نهادهــای اطالعاتــی تمامی اطالعــات را فراهم 
کرده اند،اظهــار داشــت: وزارت امــور خارجــه نیز 
تمامــی آنچــه را کــه بایــد انجــام مــی داده، چه 
در ارتباطــات بــا نهادهــای بین المللــی و چــه در 
موضوعات حقوق بین الملل، انجام داده است 
و امیدواریم که قبل از دومین ســالگرد شهادت 

سردار، شاهد آغاز دادگاه باشیم.
خطیــب زاده افــزود: فکر می کنــم در یک ماه 
آینــده، جلســه ای در ســطح وزیــر امــور خارجــه 
در ایــن خصــوص، مجدد برگزار خواهد شــد که 

گزارش آن  را خواهیم داد.

آفریقا برنامه ریزی   سفر وزیر خارجه به 
شده است

وی در پاســخ بــه ســوالی درباره بــی توجهی 
دولت ســابق درقبال قــاره آفریقــا، تصریح کرد: 
سیاســت خارجــی دولــت در چند مفهــوم گفته 
شــده اســت. یکی از مفاهیم سیاســت خارجی، 

متــوازن بــودن اســت. هرچنــد همســایگان در 
اولویــت هســتند، اما رابطه با همه کشــورها در 

دستور کار است.
ســخنگوی وزارت  امــور خارجــه اعــالم کــرد: 
طی هفته های آتی ســفر امیر عبدالهیان به قاره 

افریقا برنامه ریزی شده است.
خطیــب زاده همچنیــن دربــاره عــدم صــدور 
ســوار  دوچرخــه  ورزشــکاران  بــرای  روادیــد 
کشورمان از سوی سفارت بلژیک، گفت: جزئیات 
این موضــوع را نمی دانم، اما ســفارت بلژیک در 
تهران همکاری خوب و عادی داشته است، باید 
ببینیــم موضــوع چه بــوده و اگر مشــکلی بوده 

تذکر می دهیم.
و  بشــر  حقــوق  شــورای  خصــوص  در  وی 
اقدامــات آن در برابــر تحریم هــای ضد انســانی 
مــا  نماینــده  کــرد:  تصریــح  کشــورمان،  علیــه 
در ژنــو ســخنرانی مبســوطی داشــت. همــه را 
دعوت می کنــم آن ســخنرانی را بخوانند. در آن 
ســخنرانی انتظارات بیــان و این نکته هم اذعان 
شد، آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است و 

تمام اقداماتش بی کیفر مانده است.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی خاطرنشــان 
کــرد: در هفتــه گذشــته یــک کاروان عــادی مردم 
بعــد  و  گرفــت  قــرار  حملــه  مــورد  افغانســتان 
آمریکایی هــا گفتند اشــتباه کردیــم؛ این وضعیت 

شرایط دردناکی را برای دنیا ایجاد کرده است.
خطیــب زاده بــا بیان اینکــه االن اســتثناگرایی 
خــاص در حقــوق بین الملــل اســت کــه برخــی 
کشــورها فکر می کنند برخی از قوانین فقط برای 
بقیه اســت،گفت: ما به صورت فعال، اعتراض به 
ایــن موضــوع را دنبال می کنیم و امــروز صداهای 
بیشــتری در ایــن بــاره در کنــار صــدای جمهــوری 
اسالمی از سوی آزادی خواهان جهان، می شنویم.

وی همچنیــن در خصوص آخریــن اقدامات 
جهــت پیگیــری تــرور شــهید فخــری زاده، گفــت: 
نهادهای اطالعاتی امنیتی ما جزئیات را بررســی 
کردنــد و جزئیات مشــخص اســت. این موضوع 
از چنــد مســیر در حــال پیگیــری اســت. این یک 
ننگ اســت، برای آن ها که به چاقوکشــی افتخار 

می کنند. از مسیر حقوقی پیگیری می کنیم.

یورک می شود امیرعبداللهیان فردا عازم نیو
با هیئت آمریکایی دیدار نمی کنیم

خطیب زاده

خطیب زاده با بیان اینکه 
االن استثناگرایی خاص در 
حقوق بین الملل است که 
برخی کشورها فکر می کنند 
برخی از قوانین فقط برای 
بقیه است،گفت: ما به 
صورت فعال، اعتراض به 
این موضوع را دنبال می کنیم 
وز صداهای بیشتری  و امر
در این باره در کنار صدای 
جمهوری اسالمی از سوی 
آزادی خواهان جهان...


