پیشخوان

چرا نوجوانان شیفته سوپراستارها میشوند؟

ما نباشیم اما گلزار باشد
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طالبان با داعش خراسان وارد جنگ
میشود؟

س جمهوری
از سوی رئی 
ابالغ شد

غریب آبادی:
در برجام بدهکار نیستیم

جنگ تندروها
علیه یکدیگر

اصول  ۱۲گانه مقابله با فساد
اداری و اقتصادی در دولت

آمریکا دست از اعتیاد
تحریم بردارد

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 2

غول نقدینگی چالش بزرگ دولت سیزدهم
گروه بازار و سرمایه  -تحلیلگران و کارشناسان افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد میدانند.
مزایی دارد و
«نقدینگی» همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تور 
میتواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبهرو کند .به بیانی دیگر پولهای نقدی که نه در
دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است و تنها افزایش قیمت را به دنبال
خواهد داشت .کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و معتقدند
حرکت این حجم از پول به سمت یک از بازارهای مالی میتواند برای اقتصاد مضر باشد.
رشد حجم نقدینگی یکی از چالشهای پیشروی تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.

سرمقاله

پیمان مولوی

پیشزمینه رسیدن به زنجیره ارزش
تولید جهانی
در ایران امروز یک گفتمان برای رسیدن و بودن ایران در
زنجیره ارزش اقتصاد جهانی وجود دارد که کامال یک طرفه
به این موضوع مینگرد و به سبب همین دیدگاه محدود
هیچگاه نتیجه الزم را نخواهد گرفت .دلیل این امر عدم
درک سیکلهای سرمایه گذاری  ،تامین مالی ،تجارت و
تولید در جهان است .در جهان امروز چرخه تولید یک
محصول و یا انجام پروژهها ابعاد متعددی دارند ،برای
مثال اگر بخواهیم یک پلنت پتروشیمی را بسازیم ساختار
این پروژه شامل :کارفرما ،طراح و سازنده ،بهرهبردار و منابع
مالی و سرمایه گذاری است.
در دید اول همه را داریم و به قولی خودکفا هستیم
اما این ناشی از یک رویکردی با شعاع دید کم است ،در
جهان مدرن برای اجرای چنین پروژهای اولویت اول هزینه
سرمایه و افزایش قدرت رقابت بین بنگاهی است  ،یعنی
هزینه ساختار سرمایه پروژه را تا جای ممکن پایین بیاورند!
چرا؟ چون هرچه هزینه سرمایه پایینتر باشد قدرت رقابت
در بازارهای رقیب راحت تر خواهد بود.
به عبارت دیگر فرق بزرگیست بین پروژه ای که هزینه
سرمایه اش  ۴درصد است و پروژه ای که هزینه سرمایه
اش  ۳۰درصد! اولی به سطح  ۴درصد برسد به بازده مورد
انتظارش رسیده و دومی به  ۳۰درصد.
حال در این شرایط ما به دلیل وجود تحریمها فقط منابع
داخلی را داریم ولی رقیب قطری ما به منابع بین المللی
نیز دسترسی دارد .رتبه اعتباری بینالمللی ما  ۷است
(سازمان همکاری) و قطر  ۱و این یعنی قطری ها میتوانند
از پول ارزان بین المللی برای توسعه فازها بهره ببرند.

بر اساس گزارشی از ایرنا ،اخیرا اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دورهای
با مدیران عامل بانکها درخصوص حجم نقدینگی گفته است :حجم نقدینگی در پایان
مردادماه امسال به رقم  ۳۹میلیون و  ۲۱۴هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال
 ۱۳۹۹معادل  ۱۲.۸درصد رشد را نشان میدهد .باید بانکها مدیریت نقدینگی و کنترل
رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کالن اقتصادی
همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است.
شرح درصفحه 6

ورود  ۴واکسن ایرانی به سبد واکسیناسیون

انقالب در واکسیناسیون

قالیباف در افتتاح مرکز نوآوری
و خانه خالق قوه مقننه:

امروز تورم قانون بیشتر از تورم
اقتصادی است

صفحه 3

صفحه 2
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«ابتکار» عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را بررسی کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور:

دوربینهای برجامی
فعال نیستند
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

خبر

وزیر امور خارجه روسیه:

در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد

با طالبان در تماسیم

در توافق با آژانس ،قانون اقدام راهبردی رعایت شده
است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که در
جلسه فوق العاده این کمیسیون رئیس سازمان انرژی اتمی نمایندگان را
متقاعد کرد که در توافقات صورت گرفته با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها رعایت شده و چیزی خارج از قانون
اتفاق نمیافتد.
محمود عباس زاده مشکینی در گفتوگو با ایسنا در توضیح جلسه فوق
العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی نتایج
سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت :در این
جلسه آقای اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از سفر گروسی
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرد و به سواالت جدی نمایندگان
پاسخ داده شد.
وی افزود :آقای اسالمی این اطمینان را به نمایندگان داد که قانون اقدام
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران رعایت می شود و
تمامی تصمیمات در این چارچوب خواهد بود .همچنین بیان شد مطالبات و
انتظارات قانونی جمهوری اسالمی ایران به آقای گروسی منتقل شده و ایشان
هم اخالقا متعهد شد که این مطالبات را رعایت کند.
عباس زاده مشکینی توضیح داد :تعامالت آژانس و ایران باید دوسویه و نه
یک سویه باشد .ما در طول تاریخ همواره پروتکلها و استانداردها را رعایت
کردیم .طبق قانون ،آژانس هم ملزم است که جمهوری اسالمی را در پیشبرد
اهداف هسته ای اش کمک فنی کند و زیر بار تعهداتش شانه خالی نکند.
در سال های گذشته ما به تعهدات خود عمل کرده و این کار از سوی آژانس
صورت نگرفته لذا باید تعامالت دو سویه و نه یک سویه باشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد :یکی
دیگر موارد مطرح شده در این جلسه این بود که حضور مسئوالن آژانس در
ایران در راستای اعتمادزایی است و به دنبال آن اطالعاتی از جمهوری اسالمی
درباره فعالیت هایش گرفته می شود .این اطالعات باید در راستای ابهام زدایی
به ویژه در نشست های سازمان منعکس شود اما بعضا این اتفاق نمی افتد
نتیجه آن اخذ تصمیماتی است که در آن منافع جمهوری اسالمی لحاظ نمی
شود که ظاهرا آقای گروسی قول داده که این موارد را رعایت کند.
وی افزود :موضوع دیگر استناد به اطالعات درست است نه اینکه از
مسیرهای غیرمتعارف به اطالعات درباره ایران استناد شود آن هم اطالعاتی
که از سوی دشمنان ملت ایران بیان می شود که دست شان به خون ملت
ایران آلوده بوده و جنایات عظیم و قابل توجهی علیه مردم ایران داشته اند.
پس استناد به این گزارشات شیطنت آمیز و غیرقانونی درست نیست .این
موارد هم به آقای گروسی گوشزد شده و ایشان به نوعی متقاعد شده و حتی
ابراز عالقه مندی کرده که آنها را رعایت کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود :همچنین
در بحث دسترسی های پادمانی و پروتکلی کمیسیون امنیت ملی متقاعد شد
که سازمان انرژی اتمی متعهد است سطر به سطر قانون اقدام راهبردی برای
مقابله با تحریمها را اجرا کند و مبنا قانون است.
عباس زاده مشکینی درباره اینکه آیا توافق صورت گرفته با آژانس بین المللی
انرژی اتمی منطبق با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها است ،گفت:
گزارش ارائه شده به ما نشان می دهد که قانون رعایت شده و بیشتر حرف بر
روی بحث نظارت و دیدبانی بود که یک سری سواالت و ابهامات وجود داشت
که آن ابهامات رفع شد لذا کمیسیون متقاعد شد که قانون در توافق رعایت
شده و چیزی خارج از قانون اتفاق نمیافتد.
وی همچنین خاطرنشان کرد :یکی دیگر از موضوعات مطرح شده از سوی
نمایندگان به رئیس سازمان انرژی اتمی این بود که در چند سال گذشته کشور
درگیر برنامه هستهای است لذا باید ما به ازای فعالیت های هسته ای کشور
وجود افق روشنی در رفاه مردم باشد .در پاسخ به این نکته اشاره شد که برنامه
توسعه صنعتی برای روشن شدن چشم انداز مربوط به فعالیت های هسته
ای کشور از ابتدای دولت راه افتاده است .اولین فاز آن برنامهریزی برای تولید
 ۸۰۰۰مگاوات برق هستهای است که قرار است در هفتههای آتی مناقصه
بینالمللی آن برگزار شود.

وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد که کشورش حاضر
به حفظ گفتوگو با ائتالف ناتو بوده و چنین گفتگویی
باید حرفه ای باشد نه هیجانی اما این ائتالف همچنان
به رد صریح این گفتوگو ادامه میدهد .وی همچنین از
تماسهای مسکو با طالبان خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،سرگئی الوروف ،
وزیر خارجه روسیه گفت :روسیه با طالبان در تماس است
تا اطمینان حاصل شود که هیچ تهدیدی از سوی افغانستان
علیه کشورها وارد نمیشود  ،مسکو انتظار دارد طالبان به
تعهدات خود پایبند باشد.
الوروف گفت :البته هنوز زمان زیادی برای نتیجهگیری
نهایی سپری نشده است .اما در این مرحله  ،من تکرار می
کنم  ،ما در مورد مسائل جاری با آنها در تماس هستیم  ،در
درجه اول در مورد موضوعاتی که مربوط به رفع خطرات برای
همسایگان آسیای مرکزی ما است.
وی افزود :روسیه از تعهد طالبان برای مبارزه با تروریسم

و تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان استقبال میکند
و اکنون نظارهگر این است که چگونه این امر اجرایی
میشود .طالبان اهداف خود از جمله مبارزه با تروریسم ،
مبارزه با قاچاق مواد مخدر را اعالم کرده و به بقیه اطمینان
داده است که همه کار انجام میدهند تا اطمینان حاصل
شود که هیچ گونه تهدیدی از سوی افغانستان علیه دیگر
کشورهای همسایه وارد نخواهد شد ،و آنها قصد بی ثبات
سازی کشورها را ندارند و یک دولت فراگیر تشکیل میدهند
که طیف کامل جامعه افغانستان ،موازنه سیاسی ،قومی و
قبیلهای را منعکس میکند.
الوروف در گفتوگو با خبرنگاران گفت :ناتو برگزاری یک
گفتگوی نظامی را که به عنوان یک به اصطالح مجازات درپی
رخدادهای اوکراین و کریمه معلق شد کامال ًرد میکنند .ما
برای مذاکره آمادهایم اما مذاکرهای که فقط حرفهای و بدون
این لحن احساسی و نیمه هیستریک باشد.
به گفته وزیر امور خارجه روسیه مسکو منتظر است

واشنگتن در قبال مسئله مداخله در امور داخلی این کشور
پاسخگو باشد .
او تصریح کرد حقایق پشتیبانی کننده این ادعاها جدی
بوده و اخیرا ًبه اطالع سفیر آمریکا رسانده شدند.
سرگئی الوروف تاکید کرد این دادهها به او (سفیر آمریکا)
داده شدند و کلیت موضوع این است که به اندازه کافی
جدی هستند .ما منتظر پاسخ همکاران آمریکایی خود درباره
اینکه چرا چنین اتفاقی می افتد هستیم .من وارد جزئیات
این حقایق نمیشوم .این حقایق مربوط به خودداری چند
شرکت اینترنتی آمریکایی از حذف یک سری محتواهای
ممنوعه هستند .حقایق به صورت مشخص در اختیار سفیر
آمریکا قرار گرفتند .او این سند را پذیرفته و قول داد که به
راستی آزمایی این اطالعات بپردازد .او با این حال گفت آنها
سند و مدرکی در خصوص اینکه کسی قوانین روسیه را
نقض کرده باشد ندارند.
الوروف خاطر نشان کرد روسیه قرار نیست بار مسئولیت

بحران های مهاجرت بالقوه ای که به سبب اقدامات کشور
های غربی ایجاد میشوند را پذیرا شود.
او به خبرنگاران تصریح کرد :مهاجران از سمت افغانستان،
عراق و همه آن کشورهایی که توسط همکاران غربی ما آزار
دیدند می آیند و حاال این همکاران غربی ما صدایشان
را بلند کرده و اقدامات طرف بالروسی را جنگ هیبریدی
میخوانند .اگر غرب انقدر نگران مهاجرت غیرقانونی است
باید وضعیت را آرام کند.
الوروف ادامه داد :من متذکر شدهام مهاجرت غیرقانونی
نخست بعد از آنکه ناتو لیبی را بمباران کرد و این کشور
تبدیل به یک حفره سیاه شد مسأله ای حاد شد.وقتی
اتحادیه اروپا دریافت که بار مسئولیت این مشکل خیلی
سنگین است شروع کرد به این که از همه بخواهد در این
بار مسئولیت مربوط به تعیین سرنوشت این مهاجران سهیم
شوند .ما قرار نیست در بار مسئولیت چیزی که حمایت
نکرده و حتی محکوم کرده ایم شریک شویم.

اسرائیل :با توافق هستهای با ایران کنار میآییم

تغییر موضع بیسابقه رژیم صهیونیستی در قبال برنامه هستهای ایران
«بنی گانتز» وزیر دفاع رژیم صهیونیستی در گفتوگویی با نشریه آمریکایی
«فارین پالسی» اظهارات جدیدی درباره برنامه هستهای ایران مطرح کرد.
بنی گانتز مدعی شد تلآویو حاضر به پذیرش توافق هستهای ایران که
طرفهای برجام و ایاالت متحده و جمهوری اسالمی در حال مذاکره در خصوص
آن هستند ،است.
اما او در ادامه اظهار کرد که اسرائیل «همچنان به اعمال فشار خود به
واشنگتن برای آمادهسازی یک «نمایش قدرت» جدی در صورت شکست
مذاکرات با تهران ،ادامه میدهند ».گانتز در این مصاحبه که هفته گذشته
انجام گرفته است در پاسخ به موضع تلآویو در خصوص بازگشت دولت «جو
بایدن» رئیسجمهور آمریکا به برجام گفت« :رویکرد فعلی ایاالت متحده برای
بازرسی و کنترل برنامه هستهای ایران را میپذیریم».
وزیر دفاع اسرائیل افزد که تلآویو از «یک طرح بیجایگزین قابل اجرا که تحت
رهبری آمریکا باشد» ،حمایت میکند و این طرح شامل فشار گسترده اقتصادی

به ایران در شرایطی میشود .این طرح در صورت شکست مذاکرات وین در
دستور کار قرار می گیرد.
او همچنین پا را فراتر گذاشت به «طرح سی (سوم)» رژیم صهیونیستی اشاره
کرد که شامل اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی ایران میشد.
گانتز در بخشی از مصاحبه خود ،برخی ادعاهای اندیشکدههای آمریکایی
و غربی را تکرار کرد و گفت که ایران دو تا سه ماه تا دستیابی به مواد و
توانمندیهای مورد نیاز برای ساخت یک بمب اتمی فاصله دارد.
گانتز همچنین خواستار حمایت جامعه جهانی از جمله اروپا ،روسیه و ایاالت
متحده و به طور ویژه چین از طرح اعمال فشار دیپلماتی ،سیاسی و اقتصادی
به تهران شد و گفت« :ما باید چین را نیز به این (زنجیره) وصل کنیم .آسیا
باید ایفای نقش کند .اسرائیل توانمندی هدایت یک طرح واقعی بی را ندارند.
ما نمیتوانیم یک نظام تحریم اقتصادی بینالمللی را گرد هم آوریم و این طرح
باید توسط ایاالت متحده هدایت و رهبری شود .ایران باید از این که آمریکا و

شرکایش جدی هستند ،بهراسد».
او در ادامه لفاظیهای خود به طرح رژیم صهیونیستی برای اقدام نظامی علیه
ایران نیز اشاره کرد و گفت که در عین حال ،ارتش رژیم صهیونیستی اقدامات
خود برای متوقف کردن پیشرفتهای هستهای ایران را آمادهسازی میکند.
وزیر دفاع رژیم صهیونیستی توضیح داد« :گر فشارها افزایش یابد ،به آن
نقطه میرسیم .ما آمریکا نیستیم اما توانمندیهای خود را داریم»
به عقیده ناظران سخنان گانتز نشان می دهد که سیاست دولت اسرائیل در
قبال پرونده هسته ای ایران تغییر کرده است .پیشتر نیز نفتالی بنت نخست
وزیر رژیم اسرائیل اظهاراتی درباره تغییر رویکرد این رژیم در قبال مذاکرات
هسته ای بیان کرد .با این حال نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تاکید کرده به
حمالت خود علیه برنامه هستهای ایران ادامه خواهد داد.
اسرائیل در زمان نخست وزیری نتانیاهو به هیچ عنوان از مذاکرات و توافق
هسته ای با ایران حمایت نکرد و تمام تالشش را در تضعیف آن به خرج داد.

 ۳۰۰هزار دز واکسن روسی «اسپوتنیک وی» در اختیار سفارت ایران قرار گرفت
یازدهمین محموله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» شامل
 ۳۰۰هزار دز امروز چهارشنبه در اختیار سفارت جمهوری
اسالمی ایران در روسیه قرار گرفت و فردا پنجشنبه به تهران
ارسال خواهد شد.
به گزارش ایرنا از مسکو ،سفارت جمهوری اسالمی ایران
در مسکو اعالم کرد این تعداد واکسن ارسالی شامل ۲۰۰

هزار کامپوننت دوم و  ۱۰۰هزار کامپوننت اول واکسن
اسپوتنیک وی است.
با احتساب این میزان واکسن تاکنون بیش از یک میلیون
و  ۳۰۰هزار دز واکسن روسی به ایران ارسال شده است.
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه نیز روز چهارشنبه
اعالم کرد که واکسن روسی کرونا موسوم به «اسپوتنیک
الیت» از سوی جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسید.
به گزارش ایرنا از مسکو به نقل از بیانیه صندوق سرمایه
گذاری مستقیم روسیه که در وبسایت آن منتشر شده است
ایران که بهمن سال گذشته «اسپوتنیک وی» را ثبت کرده
بود واکسن اسپوتنیک الیت را نیز تایید و ثبت کرد.

جزو واکسن اسپوتنیک وی

اسپوتنیک الیت اولین
محسوب میشود
این صندوق هدف از استفاده از واکسنهایهای یک
مرحلهای را تسریع در واکسیناسیون مردم و ایجاد سریعتر
ایمنی جمعی عنوان کرد.
نشریه پیشرو پزشکی النست ( )Lancet Theنتایج
مطالعه بر روی اسپوتنیک الیت ،در میان  ۴۰هزار سالمند
در آرژانتین را رونمایی کرد .این واکسن اثربخشی بین -۷۸.۶
 ۸۳.۷درصدی در مقابل کووید را نشان داد که به طور قابل
توجهی باالتر از اکثر واکسنهای  ۲جزئی است.
با ثبت این واکسن در ایران ارسال و تحویل واکسن روسی
به ایران در حجم زیادی سرعت خواهد گرفت.
مراحل اول و دوم آزمایش بالینی واکسن ضدکرونای
«اسپوتنیک الیت» در اوایل ماه ژانویه سال جاری میالدی
با مجوز رسمی وزارت بهداشت روسیه آغاز شد و مرکز
ویروس شناسی گامالیا وابسته به وزارت بهداشت روسیه،
این آزمایشها را برعهده داشت.

کریل دیمیتریف رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم
روسیه (دست اندر کار تامین مالی طرح تولید واکسن
اسپوتنیک وی) پیشتر اعالم کرده بود که اسپوتنیک الیت

نوع جدید واکسن اسپوتنیک وی بیشتر به کشورهای دیگر
عرضه خواهد شد.
کاظم جاللی سفیر جمهوری اسالمی ایران در روسیه
اوایل ماه جاری با بیان اینکه واکسن اسپوتنیک وی از دو
جزء تشکیل شده است که تولید جزء دوم مشکالتی دارد و
روسها از روی جزء اول واکسنی را به نام اسپوتنیک الیت
ساختند و  ۸۰درصد مصونیت دارد ،افزود :مدتی است که
طرفهای روسی اصرار می کنند که واکسن الیت را در ایران
ثبت بکنید و بنابراین از وزارت بهداشت خواسته بود که هر
چه سریعتر برای ثبت این واکسن تعیین تکلیف کند.
جاللی تاکید کرد :آنچه در ایران به عنوان تولید مشترک
انجام میشود ،تحت لیسانس روسیه است و قراردادها به
گونهای است که شرکتها زیر نظر روسیه باید اینها را به
فروش برسانند .بنابراین درخواست ما این است که وزارت
بهداشت در حداقل زمان برای ثبت اسپوتنیک الیت تعیین
تکلیف کند و اگر مورد پذیرش است و حتی شرکت داخلی
ما هم در حال تولید آن است ،زودتر تصمیمگیری شود.

