چرا هنوز هم خواننده شدن بین بازیگران طرفدار
دارد؟

یک بام و دو هوا
ُ
بین نت و اکت

صفحه 4

پیشخوان
در جلسه مجلس چه گذشت؟

رمزگشایی از سفر وزیر امور خارجه
به عمان و قطر

انتقاد مجلس از مشخص نبودن
باز هم پای میانجی ها به میان برنامه دولت بعد از حذف ارز
میآید؟
ترجیحی
صفحه 7

آیا رویدادهای قزاقستان در نهایت به نفع روسیه و
چین و به زیان آمریکا تمام میشود؟

بازی قدرتها
در زمین قزاقستان

صفحه 7

صفحه 2

تعلل غرب در بازگشت کامل به سند برجام
مذاکرات وین در حالی پیگیری میشود که جمهوری اسالمی ایران به دنبال گرفتن
ن و راستیآزمایی رفع تحریمها هستند تا غرب تعهدات برزمینمانده خود را اجرایی
تضمی 
کند و به طور کامل به سند برجام برگردد؛ اما غربیها همچنان برای برداشتن اولین گام
تعلل میکنند .مذاکرات لغو تحریمها در وین با نشستهای کارشناسی و تخصصی میان
ایران و  ۴+۱در جریان است .عالوه بر این نشستها ،جلساتی به صورت دو جانبه و
چندجانبه میان مذاکرهکننده ارشد هر کشور برگزار میشود .در روزهای گذشتۀ گفتوگوها،

سرمقاله

غالمرضا کمالی پناه

مذاکرهکنندگان کشورمان متنهایی را در زمینه رفع تحریمها و راستیآزمایی روی میز
مذاکرات قرار دادند و این دو متن مبنای گفتوگوها میان کشورها قرار گرفته است.
روز سهشنبه نیز مانند روزهای گذشته علی باقری مذاکرهکننده ارشد کشورمان به صورت
دو جانبه با انریکه مورا هماهنگکننده مذاکرات دیدار و گفتوگو کرد .سپس وی در
جلسهای چندجانبه با مذاکرهکنندگان ارشد سه کشور اروپایی و هماهنگکننده گفتوگوها
رایزنی کرد.
شرح درصفحه 2

من آیتاهلل نیستم
وقتی آقای اژهای رئیس محترم قوه قضائیه با جدیت،
بلند و محکم گفت :من آیت الله نیستم؛ تازه کمی امیدوار
شدیم این چوب ِ حراجی که سالهاست بر عناوین و
ت علمی و حوزوی زده شده ،با این تدبیر و رفتار
درجا ِ
مدار ریاست جدید و کارکشته دستگاه قضا
ق
اخال
و
صحیح
ِ
شکسته شود .واقعیت این است که اکنون کی دکتر است
و کی نیست ،چه کسی به درجه آیت الله رسیده و چه
کسی نرسیده .امروزه در جامعه هیچ کدام معلوم نیست.
به گفته هجویری در کشف المحجوب پشمها بدجوری
قاطی شده است .چراکه با تاسف فراوان ،مبنا و معیار
ت
انتساب ِ این القاب به غالب ِ این افراد ،اکتساب ِ درجا ِ
علمی و فقهی نیست ،بلکه کسبِ پست و منصب ِ سیاسی
و اجتماعی و اداری و اجرایی است .عجالتا کاری هم از
م دیگر زورش
ت کسی برنمی آید ،حتی خود حوزه ه 
دس ِ
نمیرسد و اعصاب و توان ِ اعتراض به این موضوع را در
خود نمیبیند.
با تاسف این موضوع نشانگر این است که تا چه میزان
سیاست سایه ی ِ شوم ِ خود را بر حوزه و دانشگاه و علم
ب
و فقه گسترانیده است .به گونه ای که عناوین و القا ِ
علمی کامال از معنا تهی شده و به گفته ی ِ آیت الله
جوادی آملی این عمل نوعی رشوه دهی و رشوه گیری
شده است .به ویژه بازار ریا و تزویر و منفعت طلبی آنقدر
فرش گسترانده که همه اصول و فروع و اخالق و علم و
...را قورت داده و یک لیوان آب هم روش .همین که یک
ت اجرایی میگیرد،
روحانی با درجه حجتاالسالمی پس ِ
متملقان و سودجویان دورهاش میکنند و آیت الله
خطابشمیکنند.

رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت:

قاطعانه مانع
هرگونه افزایش قیمت
کاالها شوید
صفحه 2

در شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار
به ریاست معاون اول رییس جمهور مقرر شد

«ابتکار» اما و اگرهای بن کارت خرید نان به جای یارانه را بررسی کرد

کارگروه تخصصی
تنظیم بازار اقالم کشاورزی
تشکیل می شود

احیای دوباره کوپن؟

صفحه 6

صفحه 2

ادامه درصفحه 2

اخبار
در فضای مجازی مطرح شد

توضیح وزیر ارتباطات درباره حل مشکل سرعت و کیفیت
اینترنت
وزیر ارتباطات با تاکید بر پیگیری برای حل مشکل سرعت و کیفیت
اینترنت گفت :بازطراحی ترافیک شبکه ملی اطالعات تا پایان سال تکمیل
می شود.
به گزارش مهر ،عیسی زارع پور در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه
اجتماعی نوشت :من و خانواده ام مانند شما گاهی از کندی و تأخیر شبکه
کالفه و گلهمند میشویم .کندی شبکه دالیل مختلفی دارد که یکی از آنها
عبور و توزیع کل ترافیک شبکه از پایتخت است.
وی توضیح داد :تصور کنید یک هموطن در سیستانوبلوچستان بخواهد
به محتوایی در استان همجوار مثل کرمان دسترسی داشته باشد و یا اینکه
بخواهد روی پلتفرم وطنی «قرار» با یک فامیل در استان خود تصویری صحبت
کند؛ قاعدتا ًاگر چنین ارتباطی مستقیم باشد باید کمتر از  ۵میلیثانیه برقرار
شود اما هم اکنون اینطور نبوده و چنین ارتباطی باید مسیر میان سیستان و
بلوچستان و تهران و برگشت به کرمان را بچرخد و حدود سیمیلیثانیه تأخیر
دارد .این یعنی کندی و تأخیر در ارتباط!
وزیر ارتباطات گفت :حاال اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد،
پیچیدگی و تأخیر در مسیر باز هم بیشتر میشود و اگر ارتباط بین داخل و
خارج کشور باشد باز هم بیشتر خواهد شد.
زارع پور افزود :حاال همکاران من در شرکت ارتباطات زیرساخت ،سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،سازمان فناوری اطالعات و پژوهشگاه
ارتباطات با همراهی اپراتورها و شرکتهای تأمینکننده محتوا ،آستین باال
زدهاند که این مشکل را حل کنند .یعنی قرار است جریان ترافیک داده در
کشور را بازطراحی کنند ،طوری که به جای توزیع تمام ترافیک کشور از
پایتخت ،محتوا در نزدیکترین محل و در مراکز منطقهای توزیع داده توزیع
شده و تأخیر و کندی به حداقل برسد.
به گفته وی ،این کار با فعال کردن نقاط توزیع شبکه داخلی ( )IXPو نقاط
دروازه دسترسی به اینترنت بینالمللی ( )IGWممکن است .در این صورت
توزیع محتوای داخلی هم متناسب با همان نقاط توزیع شبکه داخلی انجام
میشود.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد :در فاز نخست این طرح که یکی از پروژههای
شبکه ملی اطالعات است ،نقاط توزیع داده و محتوا در شهرهای تبریز ،شیراز
و مشهد ایجاد میشود و در فاز دوم ،طبق طراحی تا ده مرکز توزیع داده در
نقاط مختلف کشور ایجاد خواهد شد .البته کار اپراتورها در ایجاد این مراکز
خیلی سخت است و باید مورد حمایت قرار گیرند.
زارع پور گفت :به یاری پروردگار تا پایان سال جاری بازطراحی ترافیک شبکه
تکمیل و همزمان اقدامات اجرایی برای پیادهسازی این طرح شروع میشود و
طرح در چند فاز به تدریج تکمیل خواهد شد.
وی افزود :از زمانی که این مسئولیت سنگین را پذیرفتم با خود عهد کردم
که هر روز پیگیر حل مشکل اتصال و سرعت و کیفیت ارتباطات باشم تا
هیچ هم وطنی کالفه و گلهمند نشود و با راحتی و آرامش از خدمات فناوری
استفاده کند .حاال هم وظیفه خود می دانم که هر کاری برای بهبود کیفیت و
سرعت ارتباطات در کشور انجام میشود را به شما مردم عزیز گزارش داده و
بازخوردهای شما را دریافت کنم.

اهدای  ۲۰۰هزار دوز واکسن آسترازنکا
از یونان به ایران
سفارت ایران در آتن اعالم کرد ۲۰۰ ،هزار دوز واکسن آسترازنکا اهدایی
دولت یونان فردا به تهران ارسال می شود.
به گزارش ایسنا ،سفارت کشورمان در یونان در صفحه توییتر خود نوشت:
در پی هماهنگی های متعدد در روزهای اخیر و دیدار احمد نادری سفیر
کشورمان در آتن با ازمیر لیس دبیرکل اقتصادی وزارت امور خارجه یونان،
صبح پنجشنبه تعداد  ۲۰۰هزار دوز واکسن آسترازنکا اهدایی دولت یونان به
تهران ارسال خواهد شد.
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دستانداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی در مذاکرات وین

پیشبینی بانک جهانی از کاهش شدید رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۲
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیشبینی کرد
که رشد اقتصاد جهانی در سالهای  ۲۰۲۲و  ۲۰۲۳شاهد
«کاهش شدید» خواهد بود و از  ۵.۵درصد در سال ۲۰۲۱
به  ۴.۱درصد در سال جاری میالدی و  ۳.۲درصد در سال
آینده خواهد رسید.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا ،بانک
جهانی در پیشبینی خود پیرامون تحول اقتصاد جهانی
در دو سال آینده که دیروز سه شنبه منتشر شد ،تاکید
کرد تقاضای مصرفکننده در طول همهگیری کووید ۱۹-به
موازات حمایت مالی و پولی که برخی اقتصادها در سالهای
 ۲۰۲۰و ۲۰۲۱به کار بسته اند ،از بین خواهد رفت و این
مسئله به کاهش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
این نهاد اقتصادی بینالمللی در بیانیهای اعالم کرد :به
دنبال بهبودی اقتصادی قوی در سال  ،۲۰۲۱اقتصاد جهانی
در حال ورود به روند کندی شدیدی است که در میانه
تهدیدهایی از جمله گونههای کووید ۱۹-و افزایش تورم،

بدهی و نابرابریهای درآمد قرار دارد که میتوانند بهبودی
در اقتصادهای در حال توسعه را به خطر بیندازد.
طبق اعالم این نهاد ،بیماری همهگیر در آینده نزدیک
عنصری خواهد بود که فعالیت اقتصادی را همانطور که
گسترش سریع گونه امیکرون نشان داده است ،مختل کند.
عالوه بر این ،کندی «قابل توجه» رشد اقتصادی در
اقتصادهای بزرگی همچون چین و آمریکا تاثیر چشمگیری
بر تقاضای کاال و خدمات از سوی کشورهای در حال توسعه
خواهد داشت.
به این ترتیب بانک جهانی پیرامون خطر «فرود سخت»
اقتصادی ناشی از دورههای جدید شیوع ویروس کرونا،
مشکالت و تنگناهای مداوم در زنجیره تامین و فشارهای
تورمی در بسیاری از نقاط جهان هشدار داد.
«دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی با تاکید بر ضرورت
«اقدامات هماهنگ بینالمللی و مجموعه سیاستهای
جامع ملی» گفت :افزایش نابرابری و خطرات امنیتی به

بزا خواهد بود.
ویژه برای کشورهای در حال توسعه آسی 
رشد  ۲.۶درصدی آمریکای التین
بانک جهانی پیشبینی میکند که منطقه آمریکای التین
پس از بهبودی چشمگیر  ۶.۷درصدی در سال گذشته
میالدی ( ۲.۶ ،)۲۰۲۱درصد در سال  ۲۰۲۲و  ۲.۷درصد در
سال  ۲۰۲۳رشد خواهد کرد.
رشد اقتصادی آمریکای التین در حالی روند کاهشی
خواهد داشت که این منطقه با خطرات قابل توجهی از
جمله افزایش شدید موارد ابتال به کووید ،۱۹-فشارهای مالی
و نگرانی از بدهیها مواجه است.
این نهاد بینالمللی در این گزارش شش ماهه خود خاطر
نشان کرد با تشدید سیاستهای پولی و مالی ،بهبودی
شرایط بازار کار با تاخیر طوالنی مدت و در نتیجه رشد
اقتصادی در منطقه آمریکای التین با کندی مواجه خواهد
شد.
طبق پیشبینیهای بانک جهانی ،میزان درآمد سرانه

آمریکای التین و کارائیب نه فقط نسبت به اقتصادهای
پیشرفته ،بلکه نسبت به کشورهای آسیای شرقی و
اقیانوسیه ،اروپا و آسیای مرکزی شاهد کاهش شدیدتری
خواهد بود .به این ترتیب روند بهبودی به سمت سطوح
تولید ناخالص داخلی قبل از همهگیری ،در کشورهای
مختلف این منطقه ناهموار خواهد بود و در برخی از آنها
این فرآیند بازگشت ،زمان بیشتری طول خواهد کشید.
به این ترتیب اقتصاد برزیل تا  ۱.۴درصد در سال ۲۰۲۲
کاهش خواهد یافت و در سال  ۲۰۲۳به رشد  ۲.۷درصدی
خواهد رسید.
همچنین رشد اقتصادی مکزیک تا  ۳درصد در سال ۲۰۲۲
و  ۲.۲درصد در  ۲۰۲۳کاهش خواهد یافت.
در آرژانتین نیز رشد اقتصادی در سال  ۲۰۲۲شاهد کاهش
 ۲.۶درصدی و در  ،۲۰۲۳شاهد کاهش  ۲.۱درصدی خواهد
بود .اقتصادهای شیلی ،کلمبیا و پرو نیز در سال  ۲۰۲۲و
 ۲۰۲۳تضعیف خواهند شد.

نتایج سفر هیئت سیاسی و اقتصادی طالبان به تهران
اخیرا یک هیئت اقتصادی و سیاسی  ۲۶نفره و در راس آن مولوی «امیر خان
متقی» سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران سفر کرد و در این سفر طی
دیدار با وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان
گفت و گوهایی صورت گرفت.
به گزارش ایرنا ،رسانه های خبری به نقل از مقامات افغان اعالم کردند که این
هیئت در این سفر که روز شنبه  ١٨دی ماه آغاز شد و پس از سه روز پایان یافت،
گفتوگوهای مثبتی را با مقامات ایرانی در زمینههای تجارت ،اقتصاد ،امنیت و حمل
و نقل انجام دادند.
به گزارش آوای افغانستان ،عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان
در توئیتی نوشت که متقی در جریان این سفر با مقامهای ایرانی درباره مسائل
سیاسی ،اقتصادی ،ترانزیتی و مهاجرین گفتوگو کردند.
گفتنی است «احمدالله وثیق» معاون سخنگوی طالبان نیز با اشاره به اهمیت
جغرافیایی افغانستان بر این باور است که ایران می تواند از افغانستان برای صادرات
کاالهای خود به کشورهای آسیای میانه استفاده کند.
وثیق ضمن سازنده توصیف کردن مذاکرات هیئت طالبان با مقامات ایرانی
میگوید که در این سفر ،روابط دوجانبه ،تجارت ،انرژی ،ترانزیت و مسائل امنیتی
مورد بحث قرار گرفته است.
اگرچه پس از ورود هیات طالبان به تهران شماری از گمانهزنیها در خصوص
بازگشایی سفارت افغانستان در تهران و تحویل آن به طالبان مطرح شده بود ،اما
بزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به این گمانه زنی ها
«سعید خطی 
خاتمه داد و گفت :فعالیتهای دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران همانند
تمامی سفارتخانههای خارجی در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده کنوانسیون
 ۱۹۶۱وین در خصوص روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه تغییر و تحولی خارج
از آن ممکن نیست.
جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد رهبران طالبان فشارهای ناشی از تحوالت
سیاسی ،امنیتی و وضعیت بحرانی اقتصاد داخلی افغانستان و همچنین فاجعه
انسانی جاری در کشورشان و بحران هایی که برای کشورهای همسایه ایجاد کرده
است را به خوبی درک کنند و برای مهار بحران ها و فجایع تازه ،سیاستهای
خردمندانه تری اتخاذ کنند؛ سیاستهایی که هم مشروعیت و اعتبار ملی فراهم
آورد و هم به همسایگان و قدرتهای منطقهای و جامعه بینالمللی اطمینان دهد که
افغانستان در مسیر درستی حرکت میکند و حاکمان کنونی کشور با حمایت همه
آحاد ملت افغانستان توان مواجهه مؤثر با چالش های کنونی را دارند.
همچنین چند خبرگزاری افغان از جمله خبرگزاری صدای افغان (آوا) نیز به نقل از
منابعی در سفارت افغانستان در تهران ،شایعات تحویل این سفارتخانه به طالبان را

تکذیب کردە و بی اساس خوانده اند.
بنا به گزارش آوا ،در چند روز گذشته برخی رسانهها به نقل از منابع نامعلوم
گزارش دادە بودند کە جمهوری اسالمی ایران سفارت افغانستان در تهران را تحویل
نیروهای طالبان میدهد .در خبرها آمده بود که ایران ،دولت طالبان را به رسمیت
نمی شناسد اما سفارت افغانستان در تهران را تحویل آنها خواهد داد تا به امورات
شهروندان افغانستانی در ایران رسیدگی کنند.
از سوی دیگر ،عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در حساب
کاربری خود در توییتر نوشته است که سفر مولوی امیر خان متقی به تهران به
دعوت مقامات ایرانی انجام شده است .به گفته وی موضوعات اقتصادی ،سیاسی،
گمرکی ،ترانزیت و مسائل مرتبط با مهاجران ،محور مذاکرات وزیر خارجه طالبان با
مقامات ایران است.
همانگونه که بلخی اشاره کرد ،یکی از مباحث مطرح در این گفت وگوها ،موضوع
مهاجرت شهروندان افغان به ایران و میزبانی ایران از آنها بوده است تا بتوانند
راهکارهای اصلی برای مهار بحران رو به گسترش مهاجرت از مبدا افغانستان به
مقصد کشورهای همسایه به ویژه ایران را پیدا کنند.
به گفته مقام های جمهوری اسالمی ایران طی چهار ماه اخیر ،حدود  ۸۰۰هزار
نفر از پناهجویان افغانستان وارد ایران شده اند؛ این در حالی است که ایران تحت
شدیدترین فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه امریکا و بلوک کشورهای
هم پیمان آن قرار دارد و با توجه به میزبانی میلیونها نفر از مهاجرین افغانستانی،
ظرفیت الزم برای پذیرش موج جدید مهاجرت را ندارد.
با این وجود مقامات ایران همواره از تداوم همکاری های اقتصادی دو کشور و
فراهم سازی زمینه های مناسب زندگی برای مهاجرین افغان در ایران به دولت های
گذشته و حاکمان فعلی افغانستان اطمینان داده و می دهند.
در همین راستا کنسولگری ایران در هرات اعالم کرد که دوباره روند صدور روادید
سیاحتی را آغاز کرده و روند مصاحبه با درخواستدهندگان ویزا نیز از سر گرفته
شده است .در هر حال امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان پس از دیدار با حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجۀ ایران ،گفت وگو ها با مقامات تهران را «مثبت»
ارزیابی کرد.
وی درباره این سفر به رادیو تلویزیون ملی افغانستان گفت« :دیدارهای مثبتی با
طرف ایرانی در زمینه تجارت ،نفت ،ترانزیت ،سیاسی و امنیتی داشتیم .هدف ما
برقراری روابط خوب با منطقه و به ویژه با کشورهای همسایه است».
روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران نیز تأکید کرد که «جمهوری اسالمی ایران
همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم
کشور همسایه خصوصا در شرایط کنونی تاکید دارد» .بر اساس اعالم این وزارتخانه،

«در جریان سفر مولوی امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان به تهران توافقهایی
در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری همچون همکاریهای بانکی ،بازارچههای
مرزی ،معدن ،تجارت و همکاریهای ورزشی به دست آمد».
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان نیز بعد از ورود به تهران
به شبکه طلوع نیوز گفته است« ،پیمانهای بزرگ واردات نفت و گاز با مقامات
ایرانی امضا خواهد شد».
همچنین سخی احمد پیمان معاون اجرایی اتاق صنایع و معادن طالبان نیز اظهار
داشته بود که قرار است ایران در بخش معادن افغانستان سرمایهگذاری کند.
سفر مولوی امیر خان متقی به ایران در حالی انجام شد که افغانستان به دنبال
تعلیق کمکهای بینالمللی و توقیف اموال بانک مرکزی این کشور در خارج با بحران
اقتصادی و انسانی روبرو است.
در مقابل ایران نیز نگران تبعات این بحران در همسایه شرقی خود و احتمال
افزایش شمار پناهجویان افغان است .به همین دلیل امیر عبداللهیان وزیر خارجه
ایران بعد از دیدار با هیات طالبان در تهران ،از آمریکا خواست داراییهای مسدود
شده افغانستان را آزاد کند .پس از تسلط طالبان بر افغانستان ،آمریکا حدود ۱۰
میلیارد دالر از منابع مالی افغانستان در خارج از این کشور را بلوکه کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،در جریان دیدار با سرپرست وزارت
امورخارجه افغانستان گفت« :باید از داراییهای افغانستان که آمریکا مسدود کرده
است ،برای اهداف بشردوستانه و بهبود شرایط زندگی در افغانستان استفاده شود».
البته وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در حالی درخواست بازگرداندن منابع
ش اخیر سازمان ملل متحد نشان
مالی افغانستان به طالبان را مطرح میکند که گزار 
میدهد گروههای امدادی برای توزیع مواد غذایی و پوشاک زمستانی میان نیازمندان
افغان با چالش مواجهاند.

