رئیسی در همایش سراسری قوه قضائیه با حضور
سران قوا مطرح کرد
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صفحه 2

ماجرای تفکیک و ادغامهای یک وزارتخانه

احیای
وزارت بازرگانی

سرمقاله

سندرم پایداری تورم در اقتصاد ایران

وزارت صنعت ،معدن و تجارت از اواخر دوره قاجار تاکنون  ۱۱بار دچار تفکیک و ادغام شده است و
حال دوباره دولت سیزدهم به دنبال تفکیک بخش صنعت و معدن از بخش بازرگانی است.
سال  ۸۶بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن
با وزارتخانه بازرگانی شد .به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچکسازی بدنه دولت ،چابک
سازی وزارتخانه ،واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوانسازی نیروهای کار
در بدنه دولت بود.
در نهایت در سال  ۹۰دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت
«صنعت ،معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد .آنچه
در این گزارش میخوانید تاریخچهای از تمام تحوالت رخ داده برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
طی  ۱۱۶سال گذشته است.
نخستین بار در سال  ۱۲۸۵یعنی  ۱۱۶سال قبل بود که وزارت تجارت ایجاد شد .هدف اصلی از ایجاد
این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاریهای دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.
نام این وزارتخانه در سال  ۱۳۰۲به وزارت فواید عامه تغییر کرد.
شرح درصفحه 10

« ابتکار» سفر علی باقری و رابرت مالی به قطر را بررسی می کند

آغاز مذاکره غیرمستقیم
صفحه 11

کاالبرگ بر کاهش تورم اثرگذار است؟

چشم دهکهای پایین
به حمایتهای دولت
صفحه 10

یادداشت
نهادهای هنجار ساز و حواشی تجمع نوجوانان شیراز
کیکاوس پورایوبی
در چند روز اخیر رخدادی هرچند کوچک در حوزههای فرهنگی و اجتماعی کشور
صورت پذیرفته که در اصطالح جامعهشناسی به آن کجروی رفتاری میگویند،
کجروی به عنوان رفتاری که از هنجار عمومی سرپیچی شده است ،برای اینکه
مسئل ه کجروی اجتماعی وجود داشته باشد ،جمع سه مولفه الزم است :نخست
باید هنجاری موجود باشد ،سپس از آن هنجار سرپیچی شده باشد و باالخره
واکنش اجتماعی ،نسبت به این سرپیچی از هنجار ایجاد شده باشد.
تحول پایدار تاریخی هنجارها همانا دامنه کجروی را تعیین میکند و برخی از
رفتارها که در گذشته مجرمانه و ننگین محسوب میشدند امروزه دیگر مجرمانه
نیستند ،برعکس برخی از رفتارها که در گذشته بهنجار بودند امروزه نابهنجار شمرده
میشوند .در هفته گذشته جامعه شاهد هنجارشکنی از طرف تعداد اندکی از
نوجوانان در شیراز بود که این نوع رفتار اجتماعی برخالف قانون و ارزشهای حاکم
بر جامعه است .مشخص شد پایداری تاریخی ،معیار ارزش و ضد ارزشی بودن
هنجار را تعیین میکند .واقعیت این است که هرچند از لحاظ عرف و قانون رسمی،
چنین رهیافتی کجروی محسوب میشود اما چون بررسی پیمایشی از افکار عمومی
درباره این موضوع در اختیار نیست نمیتوان حکم کلی صادر کرد .مطلبی که باید
در نظر گرفت ،بعضی افراد قانون و نظم اجتماعی را راحتتر میپذیرند و بنابراين
آن را بیقید و شرط قبول میکنند ،برعکس افرادیکه فداکاری ،از خودگذشتگی،
دلبستگی به دیگران را اصل عمل اخالقی و خود را وقف خدمت به آنان میکنند،
قلب مهربان و روح سخاوتمندی دارند ،اما رفتارشان برعکس سنخ اول به دشواری
نظم پذیر است .در مجموع سنخ اول ،اقتداری بر روی خودشان اعمال میکنند که
از تکلیف اخالقی ناشی میشود ،در حالیکه سنخ دوم ،بیتردید پرهیجانتر ،در
دلبستگی با جامعه پرحرارتتر رفتار میکنند .امیل دورکیم به تمایز میان دو سنخ
از افراد بسنده نمیکند ،بلکه میخواهد تاکید کند که هر دو رکن نظام اخالقی در
ساختن جامعه شریکاند .سوال اینجاست برای ساختن افکار چنین نوجوانان و
جوانانی و جهت دادن به ایستارهای آنان کدام نهاد اولویت دارد؟ و علت اصلی
چنین گرایشاتی کدامین عوامل میباشند ،نهاد خانواده ،مدرسه و دانشگاه،
جامعه ،گروههای مرجع ،نهادهای رسمی فرهنگی و دینی ،ساختار رسمی اجتماع،
رسانههای عمومی یا فضای مجازی و...؟ قطعا هر کدام از این نهادها سهم بسزایی
در شکل دادن به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند لیکن شانه خالی کردن
دستگاههای متولی در امر فرهنگ سازی حاکم بر جامعه و عدم تقبل مسئولیت در
زمانهای حساس و کم کاری و نداشتن گفتمان و پارادایم مناسب جهت هدایت
ارزش های با جامعه امروزی ،فضای دو قطبی بر حیات فرهنگی جامعه حاکم
ساخته  .شاهد هستیم  ۴۳دستگاه فرهنگی ردیف بودجه جداگانهای از دولت
میگیرند تا برنامهریزی فرهنگی را اجرا و سیستم حاکم بر ارزشها را پیاده کنند اما
زمانیکه کار در جایی بلنگد مقصر و صحنهساز و تصویرپرداز قضیه فضای مجازی
و دنیای هوشمند شبکههای ارتباطی میشود که جهان را بهم متصل ساخته است.

خبر
مراقب پیامکهای جعلی مالیاتی باشید
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور ضمن هشدار در
خصوص وقوع برخی جرائم در فضای مجازی خاطرنشان کرد :مودیان محترم مراقب
پیامکهای جعلی مالیاتی باشند .به گزارش ایسنا ،مدیرکل دفتر مرکزی حراست
سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد :با توجه به شیوع برخی جرائم در فضای
مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مؤدیان و یا سرقت از حسابهای شخصی
ایشان شده ،الزم است مؤدیان محترم در خصوص اینگونه اقدامات کالهبردارانه و
سرقت اینترنتی هوشیار باشند .وی افزود :اخیرا مشاهده شده از سوی برخی افراد
فرصت طلب ،پیامکهایی با مضمون مالیات برای مؤدیان ارسال شده که پس از
آنکه مؤدی بر روی آن کلیک کرده ،به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات
منتقل شده و از طریق این سایت ،از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.
مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد :کلیه
امور مالیاتی صرفا از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور
به آدرس  my.tax.gov.irو یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه
انجام میپذیرد و پیامکهای ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و صرفا
جنبه اطالع رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست.

پیمان مولوی

سان تزو در کتاب هنر جنگ مینویسد :دشمن
خود و خود را بشناس .در این صورت ،در صدها
نبرد هم هرگز با سان شکست آشنا نخواهی شد.
هنگامی که دشمنت را نمیشناسی ،اما خودت را
خوب میشناسی ،شانس پیروزی یا شکست تو برابر
است .اگر هم دشمنت را نمیشناسی و هم خودت
را ،مطمئن باش که در کلیه نبردها شکست خواهی
خورد.
در ایران امروز تورم مهمترین و بزرگترین دشمن
است و متاسفانه اقتصاد ایران از سال  ۱۳۹۷تا امروز
نزدیک به  ۵سال از نوع باالیش را تجربه میکند،
تورمهایی باالی  ٪ ۳۵و امروز هم  ٪۵۲نقطه به
نقطه.
تورم جهانی نیز در آتش این تورم تنیده است و
شرایط اقتصادی را به سمتی میبرد که نیازمند یک
رویکرد بسیار مشخص در خصوص نرخ بهره است.
نرخ بهره و یک سیاست انقباضی که منفعت
عمومی را تضمین کند البته این افزایش نرخ بهره
بدون رویکرد مشخص در بخش پولی کشور و
انضباط مالی دولت نمیتواند مفید باشد و فقط
مانند م ُسکن عمل خواهد کرد.
در ایران اقتصادی ذینفعانه را داریم که در آن
قدرت کنترل کنندگان نرخ بهره حقیقی منفی بیشتر
از اکثریتی است که در بهره حقیقی مثبت میتوانند
رقابت کنند.
نرخ بهره حقیقی در ایران در  ۳سال گذشته
همواره منفی است و این امر تقاضا برای بدهی
و موج سواری تورمی را سرلوحه بنگاه ها قرار
میدهد.
ادامه درصفحه 2

توصیهای به بایدن

احیای توافق با ایران هوشمندانهتر از سفر به خلیج فارس است
اما اشفورد از اعضای ارشد مرکز استراتژی و امنیت
اسکوکرافت در اندیشکده «شورای آتالنتیک» است .او
نویسنده کتاب آینده «نفت ،دولت و جنگ :سیاستهای
خارجی دولتهای نفتی» بوده است .پژوهشهای
«اشفورد» بر مسائل استراتژی کالن ،امنیت بین المللی
و آینده سیاست خارجی ایاالت متحده متمرکز هستند .او
در زمینه سیاست روسیه ،اروپا و خاورمیانه تخصص دارد.
پیش از این ،او پژوهشگر در زمینه دفاعی و سیاست
خارجی در اندیشکده «کاتو» بود و در آنجا روی موضوعات
مختلفی از جمله روابط ایاالت متحده و عربستان
سعودی ،سیاستهای تحریمی ،سیاست ایاالت متحده
در قبال روسیه و سیاست خارجی و استراتژی کالن ایاالت
متحده به طور گستردهتر کار میکرد .او ستونی در «فارین
پالسی» دارد که در آن هر دو هفته یکبار برای آن نشریه
مینویسد .او عضو دورهای شورای روابط خارجی است و
دارای مدرک دکترای روابط خارجی از دانشگاه ویرجینیا
میباشد.
به گزارش فرارو به نقل از بلومبرگ ،پس از چندین ماه
گمانه زنی ،کاخ سفید تایید کرد که سفر «جو بایدن»
رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه در ماه آینده شامل
توقف در عربستان سعودی نیز میشود .او در آنجا
با «محمد بن سلمان» دیدار خواهد کرد و به انزوای
دیپلماتیک ولیعهد عربستان سعودی که به دلیل دست
داشتن در قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی
ایجاد شده بود پایان خواهد داد .این تصمیم ارائه یک
چهره حیرتانگیز از سوی بایدن است که در طول کارزار
انتخاباتی ریاستجمهوری خود متعهد شد که عربستان
سعودی را به یک کشور «یاغی» تبدیل کند.
این تنها تغییر آشکار در رویکرد دولت بایدن در قبال
خلیج فارس نیست .گزارشهای گستردهای حاکی از آن
است که امریکا در آستانه امضای یک پیمان امنیتی
اساسی جدید با امارات متحده عربی است .شایعه
شده است که این قرارداد شامل همکاریهای اقتصادی
و امنیتی منطقهای و همچنین تضمین ظرفیت بالقوه
همکاریهای امنیتی ملموس آمریکا با ابوظبی میشود.
همه این موارد با موجی از ستایش در واشنگتن مواجه
شده اند .بسیاری از کسانی که معموال استدالل میکردند
که سیاست واقع گرایانه غیراخالقی است به طور ناگهانی
مزایای رئالیسم (واقع گرایی) را در رابطه با روابط ایاالت

متحده و عربستان کشف کرده اند!
«ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی اشاره کرد
که «رویکرد ارزش محور به عربستان سعودی غیرقابل
دوام است»« .اندرو اگزوم» یک مقام دفاعی در دولت
«باراک اوباما» ،رئیس جمهور امریکا را به خاطر «قربانی
کردن ارزشهای امروزش به نفع چیزی که در دو دهه
گذشته شاهد آن نبودهایم مورد تمجید قرارداد :واقع
گرایی» .با این وجود ،با بررسی دقیقتر این تصور که
محور پیشنهادی بایدن به خلیج فارس یک پیروزی واقع
گرایانه است به سرعت از بین میرود.
البته عربستان سعودی به لطف تولید نفت جایگاه
منحصر به فردی در اقتصاد جهانی دارد و آمریکا نمیتواند
و نباید تمام روابط خود را با ریاض قطع کند .تاکنون
دولت بایدن با حفظ روابط دیپلماتیک فعال و در عین
حال انتقاد علنی از «محمد بن سلمان» خط مشی دقیقی
را اتخاذ کرده است.
با تغییر اساسی سیاستها تنها مشکل آن نخواهد بود
که دولت بایدن از محمد بن سلمان و نقض حقوق بشر
توسط او استقبال میکند هرچند این نیز خود مقولهای
وحشتناک است .مشکل بزرگتر آن است که این موضوع
برای حمایت از منافع ایاالت متحده کمک چندانی نمیکند
در حالی که به طور بالقوه واشنگتن را به تعهدات جدید
در منطقه ملزم میسازد.
بارزترین مزیت ،ظرفیت سعودیها برای پمپاژ نفت
بیشتر به بازارهای جهانی است که به کاهش بحران
اقتصادی و قیمت باالی گاز که پس از حمله روسیه به
اوکراین رخ داده کمک میکند .دولت هم چنین پیشنهاد
کرده که سفر بایدن توافق ابراهیم را بیشتر تقویت کند
و شاید به عادیسازی روابط بین عربستان سعودی و
اسرائیل منجر شود و تضمین کند که کشورهای منطقه
جبهه موثرتری علیه ایران تشکیل دهند.
با این وجود ،هر دو تغییر پیشتر بدون دخالت ایاالت
متحده در حال انجام بودند .جدیدترین افزایش تولید
که سازمان کشورهای صادرکننده نفت در  ۲ژوئن با
آن موافقت کرد صرفا برنامههای موجود را تسریع نمود
و پیش بینی میشود که تنها حدود  ۲۰۰هزار بشکه در
روز به بازار اضافه کند (در فوریه سال جاری عربستان به
تنهایی تقریبا  ۱۲میلیون بشکه در روز نفت عرضه کرده
بود) .بسیاری از تحلیلگران در مورد امکان افزایش عمده

تولید نفت بیشتر تردید دارند .اوپک در حال حاضر به
اهداف تولید خود در سال  ۲۰۲۲میالدی دست یافته
است.
در مورد همکاری بین اسرائیل و کشورهای خلیج فارس،
این همکاری در سالیان اخیر تا حدی به دلیل عقب
نشینی آمریکا از منطقه بهبود یافته است و نه بالعکس.
با توجه به فروپاشی دولت ائتالفی اسرائیل اکنون زمان
مناسبی برای اتخاذ سیاست بلندمدت با اسرائیلیها
نیست .هزینههای بالقوه تغییر رویکرد بایدن در منطقه
زیاد است.
ایاالت متحده تعهدات خود را در قبال کشورهای
خاورمیانه به شکل ملموستری تمدید خواهد کرد و این
موضوع خطر درهم تنیدگی و کشیده شدن به یک جنگ
منطقهای آینده را به همراه خواهد داشت .در زمانی
که آمریکا با افزایش تقاضا برای منابع خود در اروپا و
آسیا مواجه است تصمیم برای بستن دستان رهبران
آینده ایاالت متحده به این طریق صراحتا عملی گیج
کننده است .این اقدام از نظر سیاسی نیز برای بایدن
خطرناک است .سالهای زمامداری دونالد ترامپ مملو
از داستانهای ارتباطات غیرقانونی و پنهانی بین دستیاران
رئیسجمهور و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود از روابط
مالی «جارد کوشنر» با عربستان سعودی گرفته تا دخالت
امارات در تالشهای البیگری نامشروع .اقدام بایدن
برای احیای ولیعهد سعودی یا ارائه تضمینهای امنیتی
به امارات متحده عربی در حال حاضر با واکنشهای قابل
توجهی در کنگره مواجه شده است و احتماال مورد پسند
نمایندگان دموکرات و طرفداران او قرار نخواهد گرفت.
با این وجود ،شاید بزرگترین مشکل این رویکرد آن
باشد که اختالفات فزاینده بین عربستان سعودی ،امارات
متحده عربی و ایاالت متحده هرگز صرفا در مورد حقوق
بشر نبود .در عوض ،وضعیت بازتاب دهنده تغییرات
طبیعی در بازارهای جهانی نفت بودند .این کشورها روابط
رو به رشدی با چین که اکنون در میان بزرگترین مصرف
کنندگان نفت خلیج فارس است و با روسیه شریک آن
در اوپک دارند .این منافع مشترک اقتصادی باعث ایجاد
پیوندهای ژئوپولیتیکی میشوند.
عربستان سعودی و امارات هر دو در رای گیری سازمان
ملل مربوط به جنگ در اوکراین رای ممتنع دادند و
سعودیها در ماه مارس تنها چند هفته پس از تهاجم

روسیه علیه اوکراین میزبان «سرگئی الوروف» وزیر امور
خارجه روسیه بودند .وزیر انرژی عربستان در ماه جاری
روابط عربستان و روسیه را «به گرمی هوای ریاض»
توصیف کرد.
تغییر سیاست بایدن بدون شک ناشی از تمایل به انجام
کاری در مورد قیمت گاز داخلی است .با این وجود ،این
رویکرد کمک چندانی به جریان انرژی نمیکند و در عوض
او متحمل هزینههای استراتژیک قابل توجهی میشود .راه
حلهای بالقوه دیگری نیز وجود دارند.
برای مثال ،کاخ سفید میتواند به شرکتهای نفت و گاز
در مورد سیاستهای ایاالت متحده در مورد کربن زدایی،
مالیاتها و سایر سیاستهای پیشنهادی که شرکتهای
نفتی را نسبت به سرمایهگذاری در تولید جدید
محتاط میسازد اطمینان خاطر دهد .این امر میتواند
محدودیتهای حمایتی در مورد حمل و نقل در قانون
جونز را به حالت تعلیق درآورد و هزینه حمل و نقل انرژی
را کاهش داده و انعطافپذیری را برای تولیدکنندگان و
پاالیشگاهها افزایش دهد .هم چنین ،این موضوع میتواند
کاهش تحریمها علیه ونزوئال را در نظر بگیرد که در
بلندمدت به کاهش فشار بر بازارها خواهد انجامید.
در نهایت ،حل بنبست بر سر بازگشت دوباره امریکا به
توافق هستهای ایران که منجر به لغو تحریمها علیه دولت
تهران میشود و میتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت
را وارد بازارهای جهانی کند با چشماندازی که تولید نفت
ایران افزایش مییابد.
مانع اصلی احیای توافق هستهای ،خودداری بایدن
از حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از فهرست
سازمانهای تروریستی خارجی وزارت امور خارجه است.
انجام این کار در کنگره نامطلوب قلمداد خواهد شد .با
این وجود ،این کار تاثیر عملی اندکی بر فعالیتهای سپاه
خواهد داشت.
احیای توافق هستهای مزایایی را برای سیاست خارجی
نیز به همراه خواهد داشت .مهمتر از همه ،جلوگیری از
یک جنگ احتمالی بین ایران و شرکای خاورمیانهای آمریکا
و یک مسابقه احتمالی تسلیحات هستهای منطقهای را به
دنبال خواهد داشت .در نهایت ،سیاست افزایش حمایت
ایاالت متحده از کشورهای خلیج فارس یک سیاست واقع
گرایانه کمتر زیرکانه و بیشتر یک قمار ناامیدانه برای بهبود
قیمت نفت است.

ثبت نام اربعین بزودی آغاز می شود
وزیر کشور با اعالم اینکه ثبت نام سفر اربعین به زودی آغاز می شود ،گفت:
زائران اربعین باید دوز یادآور تزریق کنند.
به گزارش ایسنا ،احمد وحیدی امروز در حاشیه نشست ستاد مرکزی اربعین
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :از مدت ها پیش برنامه ریزی ها برای برگزاری
مراسم اربعین شروع شده است .در جلسه امروز هماهنگی با استانداران در
مرزها ،سازمان هایی چون هالل احمر ،سپاه  ،نیروهای مسلح ،ارتش ،نیروی
ت های مختلف
انتظامی و سایر دستگاه ها بویژه وزارت نیرو و راه که مسئولی 
در حوزه اربعین دارند و دیگر نهادهای عمومی و دولتی انجام شد .ما با این
دستگاه ها نشست های جداگانهای داشته ایم و موضوعات مختلف مورد بحث
واقع شد.

وزیر کشور گفت :آمادهسازی بیشتر برای سفر اربعین در حوزه حمل و نقل
و جاده ،اسکان ،پشتیبانی ها و هماهنگی با عراق هم بررسی شد .در این زمینه
آمادگی خوبی وجود دارد که امیدواریم با مشارکت همگان و نهادهای دولتی و
عمومی سفر خوب و راحت و ایمنی را برای برای همه فراهم کنیم.
وحیدی درباره زمان آغاز ثبت نام زائران عتبات عالیات گفت :ثبت نام از
روزهای آینده در سامانه حج و زیارت آغاز می شود و همه عزیزانی که قصد
مشارکت در این سفر فرهنگی و مذهبی را دارند ،می توانند نام نویسی کنند
تا بدانیم برنامه های خود را برای چه تعدادی آماده کنیم .وی ادامه داد :همه
کسانی که تمایل دارند در این سفر بزرگ و در این فعالیت فرهنگی شرکت کنند،
حتما اعالم کنند که از چه مسیری و در چه روزهایی قصد سفر دارند.

وزیر کشور درباره واکسن به زائران اربعین گفت :پیش بینی وزارت بهداشت
این است که یک دوز یادآور تزریق شود .یعنی کسی که دو دوز تزریق کرده ،دُز
سوم و کسی که سه دوز تزریق کرده ،دوز بعدی را هم تزریق کند.
وحیدی درباره قیمت روادید گفت :امیدواریم با لغو روادیدو قولی که دوستان
عراقی دادند مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد .بحث این است که لغو
روادید زمینی داشته باشیم که طرف مقابل هم قول مساعد داده است.
وزیر کشور در پایان گفت :بر اساس تعهدی که طرف عراقی داده است
انشاءالله در ایام اربعین شاهد لغو روادید باشیم ،البته همین االن لغو روادید
شده اما در تعداد محدودی شامل  ۲هزار  ۵۰۰تا لغو روادید روزانه است که این
هم از طریق سازمان حج و زیارت صورت می گیرد.

