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اقتصادجامعه

اخبار

احضار رهبر کره شمالی به دادگاه

شماری از اتباع کره شمالی که به ژاپن پناهنده شده اند؛ از رئیس دولت پیونگ یانگ به دلیل برنامهای که به آنها وعده زندگی توأم با آسایش در کره شمالی را داده بود ،شکایت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،شماری از اتباع فراری کره شمالی ،با مراجعه به دادگاهی در توکیو ،در اقدامی نمادین شکایتی را علیه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مطرح کردند.
هدف از این شکایت ،مسئول دانستن دولت پیونگ یانگ از بابت برنامهای است که طی آن در فاصله سالهای  ۱۹۵۹تا  ۱۹۸۴بیش از  ۹۰هزار نفر از ژاپن به کره شمالی منتقل شدند.
هر چند هدف این برنامه جذب کرهای تبارها بوده است اما شماری از همسران ژاپنی آنها نیز تحت تاثیر این برنامه که به آنها وعده اسکان در بهشت روی زمین را میداد؛ قرار گرفتند.
در حال حاضر ،پنج نفر از افرادی که خود را قربانی این برنامه میدانند؛ با شکایت نزد دادگاه منطقهای توکیو ،خواستار دریافت غرامت به ارزش  ۱۰۰میلیون ین (معادل  ۸۸۰هزار
دالر) شدهاند.با توجه به عدم وجود روابط دیپلماتیک میان ژاپن و کره شمالی ،کیم جونگ اون به عنوان رئیس دولت پیونگ یانگ به این دادگاه احضار شده است.در مجموع در
این برنامه  ۹۳هزار و  ۳۴۰نفر به کره شمالی بازگردانده شدند .مجری این برنامه انجمنهای صلیب سرخ در ژاپن و کره شمالی بودند و بودجه آن از سوی پیونگ یانگ تأمین شد.

شنبه24مهر  - 1400شماره1185

چرا دولتها چاپ پول را مهمتر از تعامل با دنیا میدانند

جدالبادنیا،تخریبکاملاقتصادکشور

گروه اقتصادجامعه  -یک کارشــناس
مســائل پولــی و بانکی معتقداســت؛
نقدینگی تورم زا در اقتصاد کشور تنها
در دست عدهای انحصارگر و صاحب قدرت و نفوذ
مالی و سیاســی در الیههای مختلف اقتصاداست.
افرادی که سایر سیاســت های اقتصادی حاکم بر
جهان را مخرب و ضد اسالم می دانند .تا زمانی که
مردم به ستوه نیامده اند این نحوه مدیریت اقتصادی
در کشور ادامه دارد.اقتصاد کشــور با معضالت و
گرههای مختلفی رو به رو اســت که اقتصاد کالن
و خُ رد ایران را به چالش کشــیده است .تورم باال و
مزمن که خود ریشه درمشکالت جدی بودجهای
و سیاستهای مالی دولت دارد ،یکی از این گرهها
است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،در همین رابطه کامران
ندری کارشناس مســائل پولی و بانکی درگفتگو
با اقتصاد  ۲۴گفت :مشــخص نیســت دولتها تا
چه زمانی میخواهند با تغییــر ظاهری دراعداد و
ارقام ،بحــران بزرگ نقدینگی و تــورم را کوچک
و ناچیز و قابل حل نشــان دهند .مهمترین چالشی
که اقتصاد کشــور در رابطه با کنترل نقدینگی با آن
مواجه میباشد کسری بودجه دولت و ناترازیهای
(مشکالت متعدد) بانکها است.
این اقتصاددان ادامه داد :عالوه براین ،مشکالت و
کاستیهایی که درنظام بانکی و پولی کشور وجود
دارد ،درچالش نخست که مربوط به کسری بودجه
دولت اســت ،بحث مشــکالت در صندوقهای
بازنشستگی و تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای
مالی کــه مدیریت آنها بر عهده دولت میباشــد،
به دلیل افزایش خروجی ایــن صندوقها در برابر
ورودی منابع مالی آن هاست.
وی تصریــح داشــت :بحــران در صندوقهای
بازنشستگی ،انحصار در سازماندهی تولید به جای
رقابتی شدن و همچنین حقوق مالکیت که به سمت
رانت جویی اســت ،از چالشها و گرههای دیگر
اقتصاد ایران است .در واقع نامشخص بودن فاصله

ورودی و خروجی پول به صندوقهای مالی دولتی
و چگونگی مدیریت ،یکی از عوامل ایجاد کسری
بودجه دولت است.
این کارشناس مســائل پولی و بانکی تأکید داشت:
ازســوی دیگر اقتصاد درحوزه روابط خارجی و
تجارت خارجی نیز با مشــکالت زیادی روبه رو
است .تا جایی که مدت هاست تراز بازرگانی به نفع
صادرات نیست .چراکه انتقال سرمایهای به داخل
کشور صورت نمیگیرد و درمقابل خروج سرمایه
از کشور شدت گرفته است.
به گفته ندری؛ این ناترازیها منجر به ایجاد کسری
بودجه دولت ،رشــد نقدینگی و در نهایت افزایش
نرخ تورم شده است .این موضوع ضعف نهادهای
مالی کشور تا نحوه تأمین کسری بودجه را ترسیم
میکند.وی ادامه داد :رشد نقدینگی به بحث کسری
بودجه دولت و مشــکالت در مدیریت بانکداری
بر میگردد .دارایی و بدهی بانکها با هم تناســب
ندارد و این تولد نا مبارک به کسری بودجه دولت
میرسد.
جدال با دنیا تخریب کامل اقتصاد
را به همراه دارد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی
ایجاد چنین فضایی برای اقتصاد کشــور چیست؟
گفت :جدال و ستیز ایران با دنیا به یک مسئله کور
برای اقتصاد کشور تبدیل شده است .با نهادینه شدن
این اندیشــه که هر آنچه در دنیا وجــود دارد برای
استعمار ایرانیها ومسلمانان میباشد ،اقتصاد کشور
تنها پس رفت را تجربه میکند.
ندری ادامه داد :همین مسئله اصلی مانع رسیدن به
رشد اقتصاد کشور شده است .تعامل با دنیا به دلیل
نگاه ستیزانه مسئولین با سیاستهای اقتصادی جهان
تا کنون اجرایی نشده است.
وی تصریح داشــت :به اعتقاد متولیان اصلی نظام
اقتصادکشور ،سایر کشورها سیاستهای بانکداری
و بیمه و سایر ســاختارهای اقتصادی را به منظور
نابودی مســلمانان و رخنه در امور اقتصادی آنان

طراحی و اجرایی کرده اند .متأسفانه دولتهای ما
در این اندیشه اند که سایر کشورهای اسالمی تسلیم
این موضوعات شــده اند و تنها ایران باید در مسیر
تحمیل اندیشههای اقتصادی غرب مقابله کند!
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه این
تفکر عامل اصلی عقب مانــدن اقتصاد ایران ازراه
پویایی و توسعه استاندارد جهانی است ،گفت :دنیا
موفق به حل مشــکل تورم شده اســت .نرخ تورم
کشورهای دنیا به جزء  ۱۰کشور زیر  ۲درصد است.
حاال نباید از سیاســتهایی که کشورها را موفق به
کاهش نرخ تورم به زیر  ۵درصد شده غفلت کرد.
وی تأکید داشت ۱۸۰:کشور در دنیا نرخ تورم تک
رقمی دارند .اگر نظر و راه کارهای ارائه شده توسط
کارشناسان داخلی مورد قبول مردان نظام کشورمان
نیست ،حداقل از این کشورها راههای نتیجه بخش
کاهش تورم را کسب و در کشور اجرایی کنند.
ندری انتقاد کرد؛ چرا دســتیابی به تجربه ســایر
کشــورهای موفق را نمیپذیرند؟ متأسفانه نه نظر
کارشناســان داخلی را میپذیرند نه تجربه ســایر
کشورهای موفق در مهار تورم را قابل اجرا میدانند!
جالبتر این اســت که راههای توسعه کشورهای
اسالمی مانند بحرین ،امارات و ...را به عنوان مرجع
بانکداریهای اسالمی و موفق قبول ندارند!
این کارشناس مســائل پولی و بانکی ادامه داد :در
داخل کشور باید به نظرات کارشناسان توجه شود
وبدون جناح بندی و موضع گیریهای سیاســی
بدنبال حل معضل تورم باشــند .چراکه بسیاری از
جناحهای سیاسی صاحب قدرت ،پول و نفوذ در
الیههای مختلف اقتصادی هســتند .اما در رابطه با
توزیع همین پولها و ثروتهایی که میتواند بخش
زیادی ازمولدهای کشور را سرو سامان دهد ،غفلت
و تردید دارند و نمیخواهند که قدرت سیاســی و
پولی را به مردم ساالری تبدیل کنند!
ندری گفت :خیلی از کشــورها برای رفع چالش
تورم از سیاستهایی مانند تغییر نرخ بهره استفاده
میکنند ،اما این موضوع در کشــورما تبدیل به تابو

نماینده مردم زاهدان در مجلس

برنامهریزی دقیق برای تأمین منابع
مالی مصوبات سفرهای دولت ،مشکالت
استانها را حل میکند

نماینده زاهدان در مجلس گفت :سفرهای استانی دولت
موجب افزایش امید میان مردم میشود ،البته برنامهریزی
دقیق برای تأمین منابع مالی تصمیمات اتخاذ شده در این
سفرها موجب حل مشکالت استانها میشود.
به گزارش اقتصادســرآمد ،حسینعلی شهریاری نماینده
مردم زاهدان در مجلس شــورای اسالمی در گفتوگو
با فارس ،با اشاره به ســفرهای استانی رئیسجمهور و
اعضای هیأت دولت گفت :ســفرهای اســتانی دولت
باعث میشود تا مســؤوالن از نزدیک با مشکالت مردم
آشنا شوند و در جریان کم و کیف امور ،کاستیها و غیره
قرار گیرند.
وی افزود :از ســوی دیگر اقشــار مختلف مردم وقتی
میبینند که رئیسجمهورشــان از نزدیک با آنها دیدار
میکند و صحبتهــای آنها را میشــنود و پای درد و
دلهایشان مینشیند امیدوار میشوند و این اقدام موجب
امیدواری در میان مردم میشود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار داشــت :موضوع
دیگر اعتماد به مسؤوالن اســت مردم وقتی میبینند که
رئیسجمهورشان در میان آنها حاضر شده و مشکالت
آنها را میشوند اعتمادشان نسبت به مسؤوالن افزایش
پیدا میکنــد و به طــور کل حضــور رئیسجمهور و
مسؤوالن ارشد اجرایی در میدان باعث میشود تا بتوانند
تصمیمات بهتری را برای حل مشکالت مردم بگیرند.
شهریاری خاطرنشان کرد :نکته مهمی که در اینجا وجود
دارد این است که باید برنامهریزی الزم برای تأمین منابع
مالی تصمیمات اتخاذ شــده و وعدههای داده شده در
سفرهای استان رئیسجمهور انجام و این منابع مالی هر
چه زودتر و به طور کامل تأمین شود.
وی افزود :مردم وقتی قولها و وعدههای رئیسجمهور
را میبینند منتظرند تا دو سه ماه آینده کاری آغاز شود و
کار باید تا دو ســه ماه آینده در مواردی که تصمیماتی
اتخاذ شــده و یا قولهایی داده شــده آغاز شود تا مردم
تغییر را حس کنند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در پایان گفت :حال که
حرکت خوبی در بحث سفرهای استانی شروع شده نباید
کار بگونهای باشد که عدم تخصیص درست منابع شاهد
یأس و ناامیدی در میان مردم باشیم و تخصیص کامل و به
موقع منابع میتواند به حل مشکالت کمک کند.

وزیر اقتصاد خواستار تصویب اصالحات
مالیاتی در سران قوا شد

شده و هیچ کســی اجازه ارائه نظر کارشناسی در
این رابطه ندارد.
وی یادآور شد :امروز گروههای انحصار طلب در
مراکز اصلــی قدرت هم نفــوذ کردهاند .همین که
اجازه نمیدهند دو شرکت خارجی به عنوان رقیب
در بازار ایران حضور داشــته باشد آن هم تا زمانی
که تولید ایران بتواند قابل رقابت با ســایر کشورها
شود ،نشان از چیست؟ ندری میگوید :درصورتی
که همواره کارشناســان اقتصادی دنیــا و ایران نیز
انحصار و انحصار گری را بزرگترین آفت اقتصاد و
عامل افزایش تورم و در نتیجه کسری بودجه دولت
میدانند.این تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه
انحصارگران قــدرت باالیی از بخشهای مختلف
اقتصاد و سیاسی را در دست دارند و میتازند گفت:
انحصارگران با این روش تا زمانی که مردم به ستوه
بیایند به تاخت و تاز خود ادامه میدهند .مهار تورم
راهکار دارد .تورم را میتوانند در مدت زمان چند
ساله کنترل کنند این تجربه در  ۱۸۰کشوربه خوبی
قابل رویت است.
دور زدن قانون توسط دولتها برای استقراض
از بانکها
ندری در پاسخ به این سوال که چرا کسری بودجه
دولت و افزایش نقدینگــی در اقتصاد ایران نهادینه
شده گفت :از برنامه سوم توسعه استقراض مستقیم
دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است .اما راههای
دور زدن قوانین داخلی حتی از سوی دولتها نیز

زیاد است.به گفته ندری؛ دولت روحانی کل تنخواه
گردان را تنها در چند ماه ابتدای سال جاری استفاده
کرده اســت .با ایــن روش و از راه قانونی از بانک
مرکزی اجازه چاپ پول را گرفت و نقدینگی را در
ظرف ســه  -چهار ماه ابتدای سال بشدت افزایش
داد.وی تصریح داشت :در حال حاضر نرخ بهره بین
بانکی افزایش یافت .این نشــان از مشکل و کمبود
نقدینگی بانک هاســت .چراکه با خلق پول و قرار
گرفتن منابع مالی دراختیار دولت ،وضعیت بانکها
به مراتب وخیمتر شده است .این کارشناس مسائل
پولی و بانکی ادامه داد :راههای جبران کسری بودجه
در همین  ۶ماه نخست سال شفاف نیست .درحالی
که همه میدانند درآمد مالیاتی دولت پاســخگوی
این حجم جبران کســری بودجه نیست و فروش
نفت هم کفاف این بدهیها را ندارد .قطع ًا از راههایی
مانند دریافت وام بانکی ،اجبار بانکها برای خرید
اوراق و .استفاده شده است که تمام این راهها منجر
به افزایش نقدینگی و نرخ تورم شــده است.ندری
یا تأکید بر اینکه راه کارهای مناســبی برای توسعه
اقتصاد و حفظ نظام مالی کشور وجود دارد گفت:
تعامل با دنیا ،حذف انحصــار از الیههای اقتصاد و
دوری ساختار اقتصادی کشــوراز سیاست زدگی
و بکارگیری تجارت کارشناسان داخلی و خارجی
در امور اقتصادی موضوعاتی است که هیچ یک از
دولتها به صالح نمیداننــد و کاری کرده اند که
عاقبت اقتصاد کشور هیچ گاه بخیر نباشد.

برگزیده

خبر
ماده  ۴۷۷معضلی برای دیوان عالی

سفرهای دولت برای اتخاذ تصمیمات واقع بینانه است

معاون پارلمانی رییس جمهوری در گزارش توییتری خود از سفر هیات
دولت به اســتان فارس تصریح کرد :رییس جمهوری و وزرا در اســتان
فارس از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند تا تصمیمات و اقدامات آتی
واقعبینانه باشد .به گزارش اقتصادسرآمد« ،سید محمد حسینی» در حساب
کاربری خود در توییتر با اشاره به سفر رییس جمهوری و برخی اعضای
هیات دولت به اســتان فارس نوشــت« :روز پُر کار دولت! آقای رئیسی
و وزرا دیروز در اســتان فارس از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند تا
تصمیمات و اقدامات آتی واقعبینانه باشد .مثال بنده به  ۴شهرستان فسا،
استهبان ،نیریز و بختگان ســفر کردم .کاش درصدی از این اهتمام در ۸
ساله گذشته وجود داشت تا اوضاع چنین نابســامان نشود».به گزارش
ایرنا ،آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری روز پنجشنبه به
همراه هیاتی از اعضای دولت به استان فارس سفر کرد.در این سفر ،وزرا
و معاونین رییس جمهوری هم به عنوان نمایندگان ویژه از سوی دولت
در شهرســتانهای مختلف فارس حاضر شدند.وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در شهرســتانهای الرستان ،اوز ،گراش و خنج و وزیر
جهاد کشاورزی در شهرســتانهای جهرم ،خفر ،داراب و زرین دشت
حضور یافتند.همچنین وزیر صنعت ،معدن و تجارت در شهرستانهای
خرامه ،کوار و سروستان ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهرستانهای
ارسنجان ،پاسارگاد و مرودشت و وزیر نفت در شهرستانهای فراشبند،
قیر و کارزین و فیروزآباد با مردم به گفت وگو نشستند.

ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار

با همکاری دولت و مجلس به دنبال
کوتاهکردنفرآیندهایفسادزاهستیم

خوببودنقانونکفایتنمیکند ،دستگاه
اجرایی باید قانون را به درستی اجرا کند

رئیس قــوه قضائیه گفــت :دنبال این هســتیم ،بعضی از
فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس
کوتاه کنیم تا با شفافتر ،چابکتر و کارآمدتر شدن ساختار
نظام قضائی مشکالت مردم کاهش یابد.به گزارش اقتصادسرآمد،در
ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئوالن عالی دستگاه قضا برای
بررســی چالشها و راهکارهای اصالح فرایندهای قضائی در جهت
کاهش مشــکالت مردم در دوره «تحول و تعالی» ،نشستی کارشناسی
با موضوع «علل و عوامل شــکل گیری پروندههای ماده  »۴۷۷برگزار
شــد.ماده  ۴۷۷درخواســت اعاده دادرســی به رئیس قوه قضائیه در
خصوص پروندههایی است که ادعا میشود در آنها حکم خالف بیّن
شرع صادر شده اســت.در آغاز این جلسه حجتاالسالموالمسلمین
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشــور با ارائه گزارشی از آخرین
آمار پروندههای جاری مربوط به ماده  ۴۷۷و روند رســیدگی به آنها،
گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شــده است.
وی تعداد درخواستها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو
به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی
از این درخواستها بر اساس مبانی غلط ارائه شدهاند و اص ً
ال قابلیت
پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رســیدگی مجدد به
احکام خالف بیّن شرع اســت ،منافات دارد.رئیس قوه قضائیه در این
نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای موجود در
نظام قضائی کشور تأکید کرد و متذکر شد :قوانین و فرآیندهای پیچیده
درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد
و کندی کار شــدهاند ،باید اصالح شوند.حجتاالسالم والمسلمین
محسنی اژهای گفت :من شخص ًا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی
از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم
تا با شفافتر ،چابکتر و کارآمدتر شدن ســاختارها مشکالت مردم
کاهش یابد.وی برای نمونه به پیچیدگیهــای قانون مالیات و فرایند
صدور مجوزها اشــاره کرد و گفت که فرایندهای طوالنی و الیه الیه
در این حوزهها عالوه بر آنکه مشکالتی را برای مردم به وجود آورده،
قطع ًا فسادزا هم هست.رئیس قوه قضائیه از ماده  ۴۷۷بهعنوان یکی از
فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند،
به تشریح مسیری که برای اصالح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار
داشت :در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده
دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی الزم را نداشتهاند.
حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای افزود :در مقطعی دیگر بحث
ماده  ۱۸مطرح شد که تصریح داشــت اگر حکمی خالف بَیّن شرع و
قانون بود ،دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد ،اما بعدا ً این سوال پیش
آمد که مرجع تشخیص خالف شرع بودن رأی کی و کجاست؟

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با تاکید
بر ضرورت اجرای درست و کامل طرح تسهیل برخی
مجوزهای کسب و کار گفت :خوب بودن قانون کفایت
نمی کند و دســتگاه اجرایی نیز باید این قانون خوب را به درستی
اجرایی کرده و مجلس نیز بر آن نظارت کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه
جهش و رونق تولید در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به
تالش مجلس برای حذف امضاهای طالیی ادامه داد :ممکن است
در یک شــهر تقاضا برای ایجاد  5داروخانه وجود داشته باشد ،اما
ســازمان های مربوطه مطرح می کنند که تنها مجــوز  3داروخانه
براســاس ظرفیت داده می شــود .باید این واقعیت را پذیرفت که
ممکن است مجموعه ای که خود ذینفع بوده و مسئول دادن مجوز
راه اندازی داروخانه نیز است با مجوز بیش از  3داروخانه مخالفت
کند زیرا با ایجــاد داروخانه های جدید ،منافــع  3داروخانه قبلی
کاهش می یابد یا بطور مثال طی  20ســال گذشته چند کارگزاری
بورس تاسیس شده است؟ چرا مجوز جدید برای کارگزاری داده
نمی شــود؟ در برخی موارد هیات مدیره هایی که مسئول صدور
مجوز هستند ،خودشــان جزو هیات مدیره های کارگزاری ها نیز
هستند؛ تعارض منافع موجود موجب ایجاد مشکالت شده است.
براساس این گزارش؛ روح اله متفکرآزاد عضو هیئت رییسه مجلس
شورای اسالمی نیز در این برنامه درباره طرح تسهیل صدور برخی
مجوزهای کسب وکار که در نشست علنی امروز مجلس به تصویب
نهایی رسید ،گفت :برخالف آنچه که گفته می شود این طرح فقط
به حوزه وکالت و مسائل حقوقی خالصه می شود مصوبه مجلس
به تمامی بخش هایی که احساس می شد در آن انحصار یا امضای
طالیی وجود دارد ورود کرده اســت.نماینده مردم تبریز ،اسکو و
آذرشهر در مجلس تصریح کرد :مصوبه مجلس همچنین به تمامی
حوزه هایی که احساس می شد در آن یک بازار سیاهی از مجوزها
در آنجا وجود دارد ورود کرده است و تمامی مجوزها در ذیل این
مصوبه به دو بخش مجوزهای ثبت محور و تائید محور تقسیم می
شود.عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس در پاسخ
به این سوال که چرا زمان تائید اســتعالم ها از سوی دستگاه های
اجرایی طوالنی دیده شده است ،گفت :این زمان به ویژه برای بانک
مرکزی به این دلیل بیشــتر دیده شــده که بانک مرکزی بتواند طی
یکسال خود را با سامانه جدید تطبیق دهد و پس از آن بانک مرکزی
موظف است ظرف مدت یک هفته به تمامی استعالمات جواب دهد
بنابراین مصوبه مجلس که معطوف به اختصاص یک سال زمان به
بانک مرکزی است ،مربوط به تمهید مقدمات است.

رئیسجمهور آذربایجان ،ایران را به کمک به ارمنستان
برای قاچاق مواد مخدر به اروپا متهم کرد!

گزافهگویی ضد ایرانی جدید علیاف

رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در ادامه ادعاهای
ضد ایرانی روزهای اخیر خود ،این بــار ایران را به
کمک به ارمنســتان برای قاچاق مواد مخدر به اروپا
متهم کرد!به گزارش اقتصادســرآمد ازفارس «الهام
علــیاف» رئیسجمهور جمهوری آذربایجــان در گزافهگویی
ضد ایرانی جدید خود ،گفت ارمنستان با کمک ایران مواد مخدر
به اروپا قاچاق میکرده اســت .طبق گزارش خبرگزاری «ترند»
جمهوری آذربایجان امروز (جمعه) علیاف در سخنرانی خود
در جلسه شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که در
قالب یک ویدئو کنفرانس برگزار شد ،ادعا کرد ارمنستان در تبانی
با ایران از مناطق اشغالی ســابق جمهوری آذربایجان (در اشاره
به مناطق تحت اشغال جمهوری ارمنســتان که در پی آتشبس
قرهباغ آزاد شد) برای انجام قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت
حدود  ۳۰سال استفاده میکرد.روزنامه «ینی شفق» ترکیه هم در
این خصوص گــزارش داد ،رئیسجمهور جمهوری آذربایجان
در ادعایی بیاســاس گفت :جمهوری آذربایجان مسیر قاچاق
مواد مخدر از ایران به ارمنستان و سپس اروپا را که قب ً
ال از ناحیه
جبرئیل میگذشــت ،بسته اســت .حجم هروئین توقیف شده
در مناطق دیگر مرز جمهوری آذربایجان و ایران در مقایســه با
مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است .این بدان معناست
که حدود  ۳۰سال ارمنستان به همراه ایران از مناطق سابق ًا تحت
اشــغال متعلق به جموری آذربایجان بــرای قاچاق مواد مخدر
به اروپا اســتفاده میکردند.در روزهای گذشــته رئیسجمهور
جمهوری آذربایجان بهرغم آن که تهران و باکو به طور ســنتی
روابط صمیمانهای دارنــد ،با اتخاذ مواضعــی زیادهخواهانه و
مخالف با حســن همجواری ،به گزافهگویــی و اتهامزنی علیه
تهران پرداخته است .وی پیشتر اظهارات مقامهای ایران درباره
حضور عناصر خارجی در مرز ایران را بهانههای ساختگی خواند
و در مخالفت آشــکار با اظهارات و اقدامــات مقامهای باکو،
مدعی شد جمهوری آذربایجان خواهان احترام در مرزهاست.
مقامهای جمهوری آذربایجان همچنین بــدون توجه به اصول
و قواعد بینالمللی و حســن همجواری از طریق تحریف مفاد
توافق آتشبس قرهباغ ،به دنبال اعمال خواسته خود برای ایجاد
کریدوری با هدف تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و مرزها هستند.
تکذیب اســتفاده از اراضی جمهــوری آذربایجان برای اهداف
اطالعاتی علیه جمهوری اسالمی ایران در شرایطی انجام شده که
طی ماههای اخیر موضوع حضور برخی نیروهای تروریستی و
وابسته به رژیم صهیونیستی بسیار خبرساز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تصویب برخی اصالحات مالیاتی
در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید
احسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،خواستار تصویب برخی
اصالحات مالیاتی در شورای عالی هماهنگی سران قوا شد.وی در مکاتبه
با محســن رضایی معاون اقتصادی دولت اعالم کــرد« :همان گونه که
مستحضرید ،مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت یکی از مهم ترین منابع
تامین درآمدهای دولت در قوانین بودجه سنواتی کل کشور میباشد .از
طرفی دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش مالیائی با محوریت افزایش
شــاخص نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان  ۵۰درصد
وضعیت فعلی تا پایان دولت سیزدهم مستلزم بازنگری قوانین و مقررات
گسترش پایههای مالیاتی ،ساماندهی و هدفمند کردن معافیت ها و افزایش
نقش تنظیمی مالیات و همچنین افزایش شفافیت مالیاتی و استقرار نظام
مالیاتی عادالنه و هوشمند می باشد که در این ارتباط الیحه اصالح قانون
مالیاتهای مستقیم هم اکنون در دستور کار این وزارت قرار دارد؛ بنابراین
تا زمان نهایی شدن الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم بازنگری در
برخی از مقررات مالیاتی برای حفظ وضع موجود منابع درآمدی و بهبود
و افزایش ســطح تمکین داوطلبانه مؤدیان ضرورت دارد ،لذا به پیوست
برخی از مقرره های مالیاتی به همراه گزارش توجیهی پیشنهادهای مذکور
برای طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایفاد می گردد».
خطیبزاده:

باکو در اظهارات رسانهای بیمبنا تعمد دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعاهای تعجببرانگیز رییس جمهوری
آذربایجان علیه جمهوری اســامی ایران را در نشست سران کشورهای
مشترکالمنافع قویا تکذیب کرد و ســاختگی دانست و گفت :تعمدی
برای طرح اظهارات رسانهای بیمبنا از ســوی باکو وجود دارد که البته
در جای خود پاســخ مقتضی داده خواهد شد .به گزارش اقتصادسرآمد،
«سعید خطیب زاده» در واکنش به اظهارات رییس جمهوری آذربایجان
تصریح کرد :طرح چنین اتهامات رسانه ای صرفا در راستای منافع رژیم
صهیونیســتی مبنی بر تحت تاثیر قرار دادن روابط برادرانه دو ملت ایران
و آذربایجان می باشد.
وی با تاکید بر نقش پیشروی جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با قاچاق
مواد مخدر تاکید کرد :تقدیم هزاران شــهید و مجــروح طی چهار دهه
گذشته در مبارزه با این پدیده شوم تنها یک برگ از تالش های متعهدانه و
مستمر جمهوری اسالمی ایران در این مسیر میباشد که بارها و بارها توسط
نهادهای بین المللی ذیربط مورد تایید قرار گرفته است .خطیب زاده ضمن
تاکید بر روابط مستحکم برادارنه بین دو ملت افزود :متاسفانه به نظر می
رسد به رغم پیام های خصوصی و مثبتی که از باکو در تماس های مختلف
دریافت می شود ،تعمدی برای طرح اظهارات رسانه ای بیمبنا از سوی
باکو وجود دارد که البته در جای خود پاسخ مقتضی داده خواهد شد.رییس
جمهوری آذربایجان در نشست مجازی سران کشورهای مستقل مشترک
المنافع در اظهاراتی غیرواقع بینانه مدعی شد :ارمنستان در تبانی با ایران
از مناطق اشغالی سابق جمهوری آذربایجان برای انجام قاچاق مواد مخدر
به اروپا به مدت حدود  ۳۰سال استفاده میکرد«.نیکول پاشینیان» نخست
وزیر ارمنستان نیز ضمن تکذیب این ادعا بر همکاری ایران و ارمنستان در
حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده بود.

سردار فدوی:کشورهای همسایه یک خانواده هستند

جانشین فرمانده کل سپاه نسبت به خبرســازی برخی رسانههای غربی
درباره رزمایشهای اخیر در شــمال غرب کشــور واکنش نشان داد و
گفت :همه کشورهای همسایه به مثابه افراد درون یک خانواده هستند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه امروز
(پنجشنبه) در حاشیه مراسمی که به مناســبت چهلمین روز درگذشت
سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در مســجد جامع خرمشهر موزه ملی
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد ،در جمع خبرنگاران با اشاره به
ویژگیهای شخصیتی سرلشکر فیروزآبادی ،گفت :سرلشکر فیروزآبادی
در طول مدت زمان بسیاری که به حکم رهبری عهدهدار ریاست ستاد کل
نیروهای مسلح بود ،مدیریت خوبی داشــت.وی شجاعت را مهمترین
ویژگی سرلشــکر فیروزآبادی دانســت و افزود :یکــی از ویژگیهای
فیروزآبادی که باید از آن یاد شــود و من شــاهد آن بودم ،شجاعت وی
در جاهایی نظیر دفاع از اســاس و مبنای انقالب ،والیت و سپاه بود که
افراد خیلی کم شــجاعت به خرج میدهنــد؛ در ماجرایی که تعدادی از
عزیزان خود ســپاه هم حضور داشتند و شــیطنتی راجعبه سپاه در حال
شکل گیری بود ،فیروزآبادی شجاعتی از خود نشان داد که منحصر به فرد
بود.جانشین فرمانده کل ســپاه اضافه کرد :چون در آنجا به عنوان رئیس
ســتاد کل و همچنین فردی انقالبی و فردی که برای سالهای طوالنی از
نزدیکان رهبری بود ،شجاعت سیدی خود را نشان داد و این بسیار ویژه
بود ،چراکه خیلی کم اتفاق میافتد که فــردی چنین کاری را انجام دهد.
سردار فدوی با بیان اینکه همه آن ماجرا را نمیشود تشریح کرد ،افزود:
آنچه که باید از سرلشــکر فیروزآبادی یاد شود ،شجاعت او در بزنگاهها
برای اجرای تکالیف و وظایفی است که درباره اساس و مبناهای انقالب
اسالمی داشــت.وی در ادامه در پاسخ به پرسشــی درباره تلقی برخی
رسانههای غربی درباره رزمایشهای اخیر نیروهای مسلح مبنی بر اینکه
این رزمایشها در واکنش به اقدامات اخیر کشــور آذربایجان است ،با
تاکید بر شیطنت آمیز بودن این ادعاهای رسانهای ،تصریح کرد :همانطور
که دریدن گوسفندان توسط گرگ جزو طبیعت و ذات این حیوان است و
نمیتوان از آن انتظار دیگری داشت ،از خبیثان عالم که ضد انقالب اسالمی
و نظام جمهوری اسالمی هستند نیز نباید انتظاری داشت .مهم این است که
دوستان در داخل نباید در معرض شیطنتها قرار بگیرند.جانشین فرمانده
کل سپاه تصریح کرد :همه کشورهای همسایه و همه کشورهای مسلمان
به مثابه افراد درون یک خانواده هستیم؛ در داخل خانواده بچه شیطان و
بچه فریب خورده هم وجود دارد اما یک خانواده هســتند و نقش برادر
بزرگ و پدر خانواده مشخص است و احتماالً بعضی اوقات توجهش به
بچه شیطون خانواده بیشــتر از بچه خوب خانواده است؛ ما باید اینگونه
نگاه کنیم.

