هیئتهای تجاری استان گلستان و جمهوری تاتارستان دیدار و گفت و گو کردند:

پارک علم و فناوری گلستان ،کانون شکلگیری تعامالت دوجانبه ایران و تاتارستان
فاطمه احمدی  /گروه ایران  :با حضور هیئت رســمی و تجاری
جمهوری تاتارستان روسیه در استان گلستان ،پارک علم و فناوری
به عنوان کانون شکلگیری تعامالت دوجانبه و مذاکرات  B2Bبین
طرفین ایرانی و خارجی قرار گرفت.
هیئت تجاری روســی که با هدف اجــرای تفاهمنامههای همکاری

ادامه از صفحه 1

از واژه حمله استفاده نکنید!
از دیگـر اظهـار نظرهـای جنجالـی
جاگاریان ،سـفیر روسـیه در ایـران ،توصیه
او بـه خبرنـگاران ایرانـی در نشسـت
مطبوعاتیاش در اسـنفند ماه  1400اسـت.
او در پاسـخ به پرسـش یکـی از خبرنـگاران
در مـورد تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن ،بـه
رسـانههای ایـران توصیـه کـرد بـه جـای
عبارت حملـه و تهاجم روسـیه بـه اوکراین،
از عبارت «عملیـات ویژه» اسـتفاده کنند و
مدعی شـد که «این حمله نظامی نیسـت  ».
این اظهـار نظر بـا واکنـش افـکار عمومی و
فعـاالن فضـای مجـازی مواجـه شـد و آنها
تاکیـد کردند که سـفیر روسـیه حـق ندارد
کـه بـرای رسـانهها و خبرنـگاران ایرانـی
تعییـن تکلیـف کنـد.
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آنچه قاره اروپا را درگیر جنگ کرده است!

بحران انرژی در اروپا
زینب کیانی
کارشناس روابط بینالملل

حـوزه اوراسـیا بهویـژه روسـیه ،در عرصـه انـرژی
دارای موقعیـت ژئوپلیتیکـی منحصربهفـردی
اسـت .حجم عظیم ذخایـر نفت و گاز ،دسترسـی
بـه بازارهـای عمـده مصـرف و در اختیار داشـتن
شـبکه ترانزیتی گسـترده ،قابلیت باالیـی را برای
روسـیه ایجاد کرده اسـت .این توانایـی زمانی که
در دیپلماسـی و سیاسـتگذاری مورداسـتفاده
قـرار گیـرد نقـش روسـیه را بهعنوان یـک قدرت
تأثیرگـذار جهانـی برجسـتهتر میسـازد .در
مقاطعی روسـیه بر سـر مسـائلی چون گسـترش
اتحادیـه اروپـا و عضویـت همسـایگانش در ناتو و
بحـران اوکرایـن از دیپلماسـی انـرژی بهعنـوان
اهرمـی جهـت مقابلـه بـا ایـن وضعیت اسـتفاده
نمـوده کـه در حـال حاضـر پیامدهـای مهـم
اقتصـادی و سیاسـی بـرای اتحادیـه اروپـا بـه
همـراه داشـته اسـت.
روسـیه با پشـت سـر گذاشـتن دوره ضعـف دهه
 1990در حـال حاضر بهعنـوان بازیگـر قدرتمند
در سیاسـت بینالملـل مطـرح اسـت و بهعنـوان
قـدرت دارای منابع انـرژی ،کنترلکننده خطوط
ترانزیـت نفـت و گاز ،موقعیـت مناسـبی را بـه
دسـت آورده اسـت .درآمدهای حاصل از صادرات
انـرژی ،روسـیه را به حـدی از توانمندی رسـانده
که قـادر اسـت در قبـال اتحادیـه اروپا بـه تعیین
قواعـد بازی بپـردازد .اقتصـاد سیاسـی بینالملل
این امر را مسـلم میپنـدارد که بـازار خالص ،رها
از مقـررات و مداخلات سیاسـی وجـود نـدارد و
نمیتـوان سیاسـت و اقتصـاد را از هم جـدا نمود.
ازآنجاکه بیشـتر صـادرات و انتقال انرژی روسـیه
بـه اروپـا از راه اوکراین و روسـیه انجام میشـود،
روابـط شـکننده و خصمانـه میـان کـی یـف،
مینسـک و مسـکو وقفه در انتقـال گاز طبیعی به
اروپـا را موجب شـده اسـت.
رئیسجمهـوری روسـیه روز  ۲۱فوریـه (دوم
اسـفندماه) بـا انتقـاد از بیتوجهـی غـرب
بـه نگرانیهـای امنیتـی مسـکو ،اسـتقالل
جمهوریهـای خلق دونتسـک و لوهانسـک را در
منطقـه دونبـاس بـه رسـمیت شـناخت.
وی سـه روز پسازآن در روز پنجشـنبه  ۵اسـفند
آغـاز عملیـات نظامـی ویـژه علیـه اوکرایـن را
اعلام کـرد و روابـط پرتنـش مسـکو-کییف بـه
رویارویـی نظامـی تغییـر وضـع داد.
درگیریهـا در اوکراین و نیـز واکنشها بـه اقدام
روسـیه همچنان ادامه دارد.
روابـط غـرب و کرملیـن بعـد از شـروع عملیـات
اگرچـه
تیرگـیازگراییـد.
اوکراین ،مسـکو
اوکرایـندربـهحمایـت
ویـژه در کـرده
غرب تالش

را بـا تحریـم بهزانـو درآورد اما وابسـتگی شـدید
برخـی کشـورها ازجملـه آلمـان بـه گاز و نفـت
وارداتـی ،مانـع از تحقـق اهـداف تحریمها شـده
و برعکـس اقتصادهای غربـی را با تـورم و کمبود
مواجه کرده اسـت .کشـورهای سراسـر ایـن قاره
اجـرای طرحهـای اضطـراری را آغـاز کردهانـد
کـه شـامل بازگشـایی نیروگاههـای زغالسـنگ
و افزایـش عمـر راکتورهـای هسـتهای میشـود.
کشـورهای اتحادیـه اروپـا در حـال تلاش بـرای
یافتـن جایگزینـی بـرای گاز هسـتند .آلمـان،
برنامههـای خـود را بـرای بازنشسـتگی بیـش از
یکپنجـم نیروگا ههـای زغا لسـنگ در سـال
جـاری معکـوس کـرده اسـت .اتریـش ،بریتانیـا،
فرانسـه و هلنـد اعلام کردهانـد که ممکن اسـت
تعطیلـی کارخانههـای زغالسـنگ را بـه تعویـق
انداختـه و یـا بازگشـایی کننـد .تعـدادی از هفت
نیـروگاه هسـتهای اروپـا کـه قرار اسـت تـا پایان
زمسـتان تعطیـل شـوند ،احتمـا الً مد تزمـان
طوالنیتـری بـه تولیـد ادامـه خواهنـد داد.
مسـئول سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا با اشـاره
بـه بحـران گسـترده انـرژی و افزایـش تـورم در
قاره سـبز ،تحمـل ایـن بحـران را بهـای رهایی از
نفوذ مسـکو بـر تصمیمـات سیاسـی در ایـن قاره
اعلام کرد.
بـورل بـا انتشـار یادداشـتی در روزنامـه ایتالیایی
«السـتامپا» ،نوشـت :بحـران انـرژی امـروز در
اتحادیـه اروپا بهایی اسـت که باید بـرای «دفاع از
دموکراسـی» و پایان دادن به تأثیرگذاری روسیه
بـر شـیوه تصمیمگیـری سیاسـی در بروکسـل
بپردازیـم.
وی بابیان اینکه ما تـا پایان سـال  ،۲۰۲۲واردات
نفت روسـیه را تا  ۹۰درصد کاهـش خواهیم داد،
گفت :واردات گاز از مسـکو نیز رونـد نزولی دارد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا بـا

یادآوری مشکالت ناشـی از کاهش واردات انرژی
از روسـیه بـرای بخشهـای اقتصـادی و مـردم
اروپـا ،تصریح کـرد :ایـن مشـکالت بهایی اسـت
کـه مـا بایـد بـرای دفـاع از دموکراسـیهایمان و
حقـوق بینالملـل بپردازیـم.
بـورل بـا تأکیـد بـر ضـرورت همبسـتگی بیـن
کشـورهای اروپایـی بـرای فائـق آمدن بـر بحران
انرژی در قاره سـبز ،گفت :مطمئنم کـه تحریمها
بهتدریـج مسـکو را بهزانـو درخواهـد آورد و
کرملیـن را مجبور بـه تغییر محاسـبات راهبردی
خواهـد کـرد.
مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا گفت:
ازآنجاییکـه مـا نمیخواهیـم بـا روسـیه وارد
جنـگ شـویم ،پاسـخ مـا بـه بحـران اوکرایـن،
تحریـم مسکوسـت.
بورل افـزود :اتحادیه اروپا نشـان داد که در پاسـخ
بـه بحرانهـا ،فقط حـرف نخواهـد زد بلکـه عمل
میکنـد.
در مقابـل اندرسـون نخسـتوزیر سـوئد در
اظهـارات اخیـر خـود بیـان کـرد :جنـگ انـرژی
روسـی پیامدهـای خطرناکـی بـرای اروپـا دارد و
ثبـات مالـی مـا را تهدیـد میکنـد.
اندرسـون افـزود :بـا احتمـال یـک زمسـتان
جنگـی روبـرو هسـتیم و اگـر اقدامـی نکنیـم بـا
ناآرامیهـای خطرناکـی در کشـورهای شـمال و
کشـورهای بالتیـک روبـرو خواهیـم شـد.
وی اضافـه کـرد :بـه شـرکتهای انـرژی در
کشـورهای شـمال و بالتیـک تضمینهـای مالی
خواهیـم داد.
کشـورهای اروپایی پس از جنگ اوکراین ،روسیه
را به اسـتفاده از گاز طبیعی بهعنوان سلاح متهم
کردهانـد و برای افزایـش ذخایـر گاز طبیعی خود
تـا پیـش از فرارسـیدن زمسـتان باهـم مسـابقه
گذاشـتهاند.

«والدیمیرپوتین» در نشست اقتصادی شرق :تعیین سقف قیمت برای سوخت ،یعنی قطع فروش گاز به اروپا؛

خط و نشان برای غرب از شرق

امین سریزدی  /گروه بین الملل
news@ naslefarda.net

«والدیمیرپوتیـن» در نشسـت
اقتصادی شـرق در والدیوسـتوک با
انتقـاد شـدید از تحریمهـای «غرب»
علیه روسـیه ،تهدیـد کـرد در صورت
تعییـن سـقف قیمـت برای سـوخت،

فـروش گاز بـه کشـورهای اروپایـی را
ً
کاملا قطـع خواهـد کـرد.
این سـخنان در حالی عنوان میشـود
کـه بسـیاری از دولتهـای اروپایـی
بـرای مقابلـه بـا افزایـش سرسـامآور
قیمـت انـرژی ،تعییـن حداکثـر
بهـا بـرای فـروش نفـت و گاز بـه

بهـای گاز طبیعـی در اروپا پس از جنـگ اوکراین
به بیـش از  ۱۰برابـر افزایشیافته اسـت.
شـرکت گاز پـروم روسـیه خبـرداد که خـط لوله
نورد اسـتریم  ۱که گاز روسـیه را به آلمان منتقل
میکنـد بـرای انجـام تعمیـرات بیشـتر آمـاده
میشـود.
گاز پـروم مهلتـی را که بـرای ازسـرگیری جریان
گاز در روز شـنبه وعـده داده بـود لغـو کـرد و این
امـر مشـکالت اروپـا در حفـظ عرضه سـوخت را
تعمیـق کرد.
بـا افزایـش نگرانیهـا از قطـع کامـل گاز روسـیه
و توقـف جریـان گاز از طریـق خـط لولـه نـورد
اسـتریم  ،۱اتحادیـه اروپـا مجبـور اسـت بـرای
فصل زمسـتان گاز موردنیاز را از منابـع جایگزین
تأمیـن کنـد.
بـا توجـه بـه اینکـه اتحادیـه اروپـا مجبور اسـت
بهجـای تأمیـن گاز مایـع از خـط لولـه از طریـق
کشـتی آن را تأمین کند ،درخواسـت کشـورهای
اروپایـی بـرای کشـتیهای انتقـال گاز مایـع در
سـال جاری رکورد جدیـدی را ثبت کرده اسـت.
بـه نوشـته گلبـال تایمـز ،بـر اسـاس دادههـای
منتشرشـده توسـط یک وبسـایت خبـری مالی
و تجاری آمریکایـی ،شـرکتهای آمریکایی برای
هر کشـتی کانتینـری حامـل گاز مایع  بـه مقصد
اروپـا بیـش از  ۱۰۰میلیـون دالر سـود میبرنـد.
همانطور کـه مشـخص اسـت ،ایاالتمتحـده با
گشـودن بازار بزرگـی بـرای تأمینکننـدگان گاز
آمریکایـی ،محکـم کـردن کنترل خـود بـر اروپا
و آسـیب رسـاندن بـه صـادرات کلیدی روسـیه،
بیشـترین سـود را از بحـران انـرژی کسـب کرده
اسـت.
اتحادیه اروپـا به زمان بیشـتری نیـاز دارد تا خود
را بـرای کاهـش وابسـتگی بـه گاز روسـیه آماده
کنـد ،زیـرا ایـن موضـوع نهتنهـا بیشـتر محـدود
به کشـتیهای  LNGنیسـت بلکه نیازمنـد امکان
ذخیرهسـازی گاز بیشـتر اسـت.
وجـود عاملهایـی همچـون ذخایر بـزرگ انرژی
روسـیه ،کمبـود انـرژی و نیـاز شـدید اتحادیه به
آن ،موقعیـت ژئوپلیتیـک و نزدیکـی جغرافیایـی
آنهـا نوعی وابسـتگی متقابـل میان آنها شـکل
داده اسـت و هر دو طـرف با اعمال سیاسـتهایی
بـرای کاهش میـزان وابسـتگی خـود بـه دیگری
میکوشـند ،امـا بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه
وابسـتگی گاز پـروم به بـازار اروپا ،مشـکالت فنی
جایگزینـی واردات گاز روسـیه بـرای اتحادیـه
اروپـا و قراردادهـای طوالنیمدت تا سـال 2030
کـه فسـخ آن ،جریمههـای بسـیار سـنگینی را
بـه دنبـال خواهـد داشـت ،کاهـش وابسـتگی
امکانپذیـر نخواهـد بـود.

گزارش ویژه
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چرا جاگاریان از ایران میرود؟
هـر چنـد کـه اطالعـات دقیقـی
دربـاره تغییـر سـفیر روسـیه در تهـران در
دسـترس نیسـت اما گمانـه زنیهـا حکایت
از آن دارد کـه بـه واسـطه نزدیکتـر شـدن
روابـط ایـران و روسـیه خصوصـاً پـس از
جنگ اوکراین ،مسـکو تصمیم گرفته اسـت
تا از بـروز اتفاقاتی که احساسـات عمومی را
در ایران تحریـک میکند ،جلوگیـری کند.

اقتصاد
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اعتـراض به حجـاب اجبـاری و
ممنوعیت مشروب
از دیگـر حواشـی سـفیر روسـیه در
تهـران میتـوان بـه مصاحبـه وی بـا
روزنامـه «ایزوسـتیا» چـاپ مسـکو در
اردیبهشـت  1401اشـاره کـرد ،بـر اسـاس
اعلام رسـانههای خبـری ،جاگاریـان در
ایـن مصاحبـه گفتـه بـود« :مـن بارهـا و با
صراحت بـه ایرانیها گفتـهام که دو مسـاله
عمـده مانـع ورود شـهروندان روس و نـه
تنهـا گردشـگران بـه ایـران میشـود .یکی
مساله دسـتورالعمل پوشـش زنان است که
امروزه حجاب حتـی در گرمـا در همه جای
این کشـور ،اجبـاری اسـت و دیگـری اینکه
مشـروبات الکلـی ممنـوع اسـت ».اظهارات
وی در ایـن ارتبـاط بـا واکنـش تلویحـی
سـید رسـول موسـوی ،دسـتیار وزیـر امور
خارجـه همـراه شـد و او در توئیتی نوشـت:
«جاذبههـای اصلی گردشـگری ایـران عزیز
مـا زیـارت ،فرهنـگ ،هنـر ،تاریـخ و تمدن
اسـت؛ مزیتهایی کـه منحصر به فـرد بوده
و دیگران ندارند .گردشـگری سالمت مزیت
دیگـری اسـت کـه میتوانـد ایـران را قطب
پزشکی منطقه نماید .مشـکل اصلی صنعت
گردشـکری ما ضعف زیرسـاختها و مدیریت
امور اسـت نـه مهیـا نبـودن بسـاط ع...خ»..
پـس از ایـن اظهـارات جنجالـی ،سـفارت
روسـیه در تهـران اعالم کـرد که رسـانهها،
اظهـارات جاگاریـان را درسـت منعکـس
نکردهانـد و سـخنان ایـن دیپلمـات ارشـد
روس را تحریـف کرد هانـد.
ادعای ترویـج همجنس بازی در
ایران توسط غربیها
جاگاریـان همچنـان در اواخـر تیرمـاه در
مصاحبـه بـا روزنامـه شـرق در پاسـخ بـه
سـوالی در مـورد برخـی انتقـادات مـردم
ایـران بـه روسـیه در بخشـی از پاسـخ خود
مدعـی شـده بـود کـه دولتهـای غربـی
فقط هدفشـان ایـن اسـت کـه ارزشهای
پوچ خـود ماننـد همجنسبـازی و چیزهای
خیلـی کثیـف را بـه ایـران بیاورنـد ولـی ما
مخالفت میکنیـم .این اظهـارات با واکنش
ناصر کنعانـی ،سـخنگوی وزارت خارجه رو
به رو شد و در نشسـت خبری خود در پاسخ
به خبرنـگاری بیـان کرد« :مـا قطعـاً انتظار
نداریـم که سـفرای محتـرم خارجـی مقیم
در تهـران در موضوعـات و مسـائل داخلـی
ایـران اظهـار نظـر کننـد و یـا مداخلـهای
داشـته باشـند .وزارت خارجه حتماً نسـبت
به این گونه موضوعات و مسـائل حساسـیت
دارد و بـر مبنـای مسـئولیتها و وظایـف
ذاتـی خـود عمـل میکنـد .مـا بایـد تالش
کنیـم کـه از دامـنزدن بـه موضوعاتـی که
میتوانـد موجب بـروز حواشـی غیرضروری
در مناسـبات ما با همسـایگان و کشـورهای
منطقه شـود خودداری کنیـم و تالش کنیم
که بـا نـگاه واقعبینانه بـه قضایا نـگاه کنیم.
من بایـد اظهارات آقـای جاگاریـان را دقیق
بخوانـم و ببینـم نظر ایشـان چـه میـزان با
آنچه که شـما مطـرح کردیـد انطبـاق دارد
و اجـازه میخواهـم کـه فضـای جلسـه را
تبدیل بـه قرائـت بیانیه سیاسـی علیه دیگر
کشـورها نکنیـد».

مشترک ،توســعه صادرات و افزایش ســطح مبادالت تجاری بین
گلستان و جمهوری تاتارستان در اســتان حاضر شدند ،با حضور در
کارخانه نوآوری گرگان به تعامالت دو جانبه و انجام مذاکرات B2B
با تولیدکنندگان ،شــرکتهای دانشبنیان و فناور ،اســتارتاپها و
بازرگانان پرداختند.

مهدی غفاری ،رئیس پارک علم و فناوری گلســتان در حاشیه این
نشستها با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای
وی اظهارکرد :در سفر هیئت تاتارستاتی به استان موضوعات مختلف
از جمله کشاورزی ،صنعت ،صنایع شیمیایی ،حمل و نقل ،ساختمان،
نفت و پتروشیمی در قالب  ۶پنل بین تجار ،بازرگانان ،تولیدکنندگان
و البته استارتاپها برگزار شد.
رئیس پارک علم و فناوری گلســتان گفت :اســتان گلستان از نظر
جغرافیایی در شرایط خاصی قرار دارد و دسترسی به دریا و کشورهای
منطقه آسیای میانه ،موقعیتی منحصربهفرد ایجاد کرده که حضور

هیئتهای تجاری ،بهمنظور استفاده از ظرفیتهای دوطرف است
وی بیان کرد :جمهوری تاتارستان در زمینههای نفت ،پتروشیمی،
حمل و نقل ،صنایع هوایی و  ...دارای ظرفیتهای فراوانی است و در
مقابل گلستان نیز فرصتهای خوبی در موضوعات صنایع شیمیایی،
دارویی و کشاورزی دارد.
غفاری خاطرنشان کرد :در یادداشت تفاهم همکاری بین جمهوری
تاتارســتان روســیه و گلســتان یکی از محورهای اصلی ،توســعه
همکاریهای حوزه فناوری است که این بخش با محوریت پارک علم
و فناوری گلستان دنبال خواهد شد.

مصر فکننـدگان را در دسـتور کار
قـرار دادهانـد.
والدیمیـر پوتیـن با اشـاره بـه همین
رویکرد گفـت« :تعیین سـقف قیمت
حماقـت مطلـق خواهـد بـود ...اگـر
تصمیمـی خلاف منافـع مـا گرفتـه
شـود ،دیگـر هیـچ چیـزی صـادر

نخواهیـم کـرد .نـه گاز ،نـه نفـت و نه
ذغـال سـنگ».
والدیمیر پوتین در این نشسـت تالش
کشـورهای غربی برای انزوای روسـیه
را محکوم به شکسـت و تهدیدی برای
سراسـر جهان خوانـد و گفـت« :مهم
نیسـت عدهای بـرای انـزوای روسـیه
چقدر تلاش میکننـد ،چنین چیزی
غیرممکن اسـت».
تحریمهـای گسـترده و کمسـابقه
غـرب علیـه روسـیه از زمـان آغـاز
جنـگ اوکرایـن ،مسـکو را به سـمت
تقویـت مناسـبات بـا حکومتهـای
«غیرنرمـال» ازجملـه ایـران و کـره
شـمالی سـوق داده اسـت.
رئیـس جمهـوری روسـیه بحـران
کنونـی در عرصـه بینالمللـی را
مشـابه شـیوع کرونـا توصیـف کـرد و
گفـت« :پاندمـی کرونا بـا چالشهای
نظـم جهانـی جایگزین شـده اسـت؛
چالشهایی کـه تمام جهـان را تهدید
میکننـد .مـن میخواهم دربـاره تب
تحریمهـای غربـی صحبـت کنـم».
رکود ناشـی از توقـف تولیـد در دوران
طوالنی شـیوع جهانی ویـروس کرونا
و در پـی آن ،تـورم شـدید طرحهـای
اقتصـادی پسـاکووید بـا آغـاز جنـگ
روسـیه علیـه اوکرایـن ،چشـمانداز
کوتـاه و میانمـدت اقتصـاد جهانی را
به شـدت تیره کرده است .بسـیاری از

کشـورهای اروپا با تحریم گاز روسـیه
و ناتوانـی از جایگزینـی فـوری منابـع
جدید ،بـرای زمسـتانی سـخت آماده
میشـوند.
رئیـس جمهوری روسـیه در نشسـت
والدیوسـتوک گفـت بیشـتر غلات
صادراتـی اوکرایـن بـه جای رسـیدن
به کشـورهای فقیر بـه اروپا میرسـد
و همین مسـاله خطر بـروز یک فاجعه
انسـانی را دوچنـدان کرده اسـت.
روسـیه و اوکراین حـدود دو ماه پیش
و بـا میانجیگـری ترکیـه و سـازمان
ملل متحـد بـرای گشـودن بندرهای
دریای سـیاه و از سـرگیری صـادرات
غلـه اوکراین توافـق کردند .دوکشـور
درگیـر در جنـگ مجموعاً حـدود ۲۵
درصد غله جهـان را تأمیـن میکنند.
رئیـس جمهـوری روسـیه همچنیـن
از نقش رو به رشـد کشـورهای شـرق
آسـیا و اقیانـوس آرام در مناسـبات
جهانی اسـتقبال کرد و این «واقعیت»
را بـا تضعیـف جهـان غـرب همزمـان
دانسـت .والدیمیـر پوتیـن قرار اسـت
در حاشـیه نشسـت اقتصـادی شـرق
بـا شـمار قابـل توجهـی از رهبـران
کشـورهای شـرق آسـیا دیـدار کنـد.
روسـیه و چیـن ،اراده خـود بـرای
تشـکیل یـک بلـوک از کشـورهای
شـرق در برابر «جهان غرب» را پنهان
نمیکننـد .

گزارش
مبلغ و زمان دور جدید یارانهها در ابهام!

کمکهای پر حاشیه

یلدا توکلی  /گروه اقتصاد
news@ naslefarda.net

طرح مردمیســازی و توزیع عادالنه یارانهها که از
بیستم اردیبهشت ماه امسال در دستورکار دولت
سیزدهم قرار گرفت و یارانههای  ۳۰۰و البته ۴۰۰
هزار تومانی واریز شد هر چند در ابتدا خوشایند بود
ولی تیغ گرانی را تیزتر کرد؛ حاال هم گویا دولت برای
جاماندگان از دریافت یارانه هم فکرهایی در سر دارد.
واریز چهار مرحله یارانه
دولت از اردیبهشت ماه به این سو ،تا کنون
چهار مرحله از یارانههای جدید  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار
تومان را به حساب سرپرســتان خانوار واریز کرده
است .ضمن آنکه با دســتور رئیس جمهور ،مبالغ
یارانه برای معترضان نیز تا زمان روشــن شــدن
وضعیتشان واریز میشــود .با افزایش یارانههای
نقدی به  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار تومان از اردیبهشت ماه
 ۱۴۰۱و پرداخت آن بــه  ۹دهک درآمدی جامعه
برخی از افراد از دریافــت این یارانه جاماندهاند که
دولت فرصتی برای ثبت نام و بررســی آن در نظر
گرفته اســت .در ابتدای طرح اعالم شــد که ۷۲
میلیون نفر در قالب  ۲۳میلیون خانوار مشــمول
دریافت یارانه جدید شدهاند و به این ترتیب حدود
شــش میلیون نفر در دهک دهم قــرار گرفتند و
پرداخت یارانــه  ۳۰۰و  ۴۰۰هــزار تومانی برای
اعضای  ۹دهک درآمــدی دیگر صورت گرفت ،به
این ترتیب که دولت برای دهک اول تا سوم به ازای
هر نفر ۴۰۰هزار تومان و برای دهک چهارم تا ششم
نیز به ازای هر نفر  ۳۰۰هزار تومان واریز کرد و بنا
شد واریز این مبالغ تا زمان اتخاذ تصمیم و فراهم
کردن زیرساختهای صدور کاالبرگ الکترونیک
ادامه پیدا کند.
درخواست بررسی مجدد اطالعات
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی که
مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی و دهکبندی
خانوار را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح،
ســامانهای را به منظور ثبت اعتراض مردم نسبت
به دهکبندی اعالم و سازمان هدفمندی یارانهها
نیز امکانی را برای ثبتنام افــراد جامانده فراهم
کرد ۲۸.مردادماه ،نتایــج اعتراض به دهکبندی
یارانهها از طریق ســامانه جدیدی قابل مشاهده
شــد و وزارت رفاه اعالم کرد «هموطنانی که قب ً
ال
درخواست بررسی مجدد دهکبندی خانوار خود
را ثبت کردهاند اکنون میتوانند ضمن مشــاهده
نتایج رسیدگی ،درخواست بررسی مجدد اطالعات
هرکدام از زیربخشها را نیز ثبــت کنند ».براین
اساس در سامانه جدید «حمایت» امکان مشاهده
اطالعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش
اطالعات خرید از کارت بانکــی ،اطالعات خودرو
و اطالعات درآمد به صورت تفکیک شــده و مجزا
فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد
این اطالعات را دارند ،میتوانند درخواست خود را
در مراحل مجزا و به صورت تفکیک شده ثبت کنند.
با این حــال روند ثبت اعتراض بــه دهکبندی و
شناسایی خانوار مشــمول ،همچنان ادامه دارد
و متقاضیــان بازبینی دهکبنــدی و افرادی که
یارانه آنها از اردیبهشــت ماه  ۱۴۰۱قطع شــده
اســت ،همچنان میتوانند جهت ثبت یا پیگیری
درخواست خود به سامانه اعالمی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.
 gov.irمراجعه کنند .همچنین ثبتنام از افرادی
که تاکنون از دریافت یارانه نقــدی جا ماندهاند یا
متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز از طریق
سایت  https://my.gov.irامکان پذیر است.
دو میلیون ثبت نامی جدید
مجتبیزریباف،سرپرستپایگاهاطالعات
رفاهی ایرانیان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســت وی آخرین آمار از وضعیت یارانه نقدی در
کشور را اعالم و اظهار کرد :بر اساس آخرین وضعیت
محاسبه مشمولین یارانه در مردادماه ۱۴۰۱توسط
پایگاه رفاه ایرانیــان ،از بین حدود  ۸۶میلیون نفر
جمعیت کل کشور ،حدود  ۲۵میلیون و  ۵۰۰هزار
خانوار معادل  ۷۷میلیون و  ۹۰۰هزار نفر به عنوان
مشمول به سازمان هدفمندسازی یارانهها معرفی
شدهاند( .معادل  ۸۹٫۹درصد جمعیت کشور) .وی
افزود :از این میزان حدود  ۸۰۰هزار خانوار مشمول
یارانه  ۴۰۰هزار تومانی و حدود یک میلیون و ۷۰۰
هزار خانوار مشمول یارانه ۳۰۰هزار تومانی هستند.
از بین هفت میلیون جامانده که شامل انصرافیهای
قدیم ،محذوفین قدیم و افرادی اســت که به هر
دلیلی در فروردین ماه سال  ۱۴۰۱یارانه ۴۵۵۰۰
تومانی دریافت نمیکردند ،تعداد کل ثبتنامیهای
جدید (پس از اردیبهشت )۱۴۰۱حدود دو میلیون
و ۷۰۰هزار نفر هستند که حدود یک میلیون و۶۰۰
هزار نفر از این افراد در جمع مشمولین فعلی حاضر
هستند .همچنین از بین محذوفین جدید یارانه در
اردیبهشت سال  ۱۴۰۱حدود چهار میلیون و ۲۰۰
هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض کردند که در وسع
سنجی تیرماه یک میلیون و  ۷۰۰هزار نفر در جمع
مشمولین تیرماه یارانه به سازمان هدفمندسازی
یارانهها معرفی شدند .سرپرست پایگاه اطالعات
رفاهی ایرانیان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درباره تکلیف جاماندگان و ثبتنامیهای جدید
یارانه گفت :برخی افراد جامانده به دالیل مختلف
هنوز امکان ثبتنام پیــدا نکردهاند .ثبتنام افراد
جامانده و انصرافیهای قبل ،توســط ســازمان
هدفمندسازی یارانهها و از طریق درگاه my.gov.
 irصورت میپذیرد.

