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بازار

هنر مسگری دربازار سنتی یزد

نبض بازار

سخنگوی سازمان تعزیرات مدعی شد؛

درآمد میلیاردی دولت از گرانفروشان !

عکس :مهر


آخرینخبر

 ۲۰درصد لوازم یدکی خودرو در بازار تقلبی است
گ��روه بازار :س��خنگوی اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی
خ��ودرو گف��ت :متاس��فانه منکر وجود جن��س تقلبی و فیک
در بازار نیس��تیم و حدود  ۲۰درصد از قطعات در حال حاضر
بیکیفیت هستند .به گزارش«اسکناس» به نقل از مهر به
نق��ل ازگف��ت :دول��ت باید با کاالی تقلبی مبارزه کند و یکی
از راهه��ای ای��ن ب��ازار کمک گرفتن از خود اعضای  ۱۰هزار
نفری اتحادیه لوازم یدکی خودرو در تهران است.
وی گفت :اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناسان خبرهای
هس��تند و هم مدیران بس��یار خوب که میتوانند به گمرک
و وزارت صم��ت کم��ک کنن��د هر قطعهای که قرار اس��ت
وارد کش��ور ش��ود به اتحادیه و کارشناس��ان معرفی ش��ود تا
از س�لامت و کیفیت آن اطمینان حاصل ش��ود و بعد اجازه
ورود داده شود.
کاظم��ی در خص��وص برخ��ورد اتحادی��ه ب��ا متخلفی��ن و
فروشندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت :روزانه در اتحادیه

بین پنج تا  ۱۰پرونده ش��کایت از اعضا رس��یدگی میش��ود
ک��ه از تاری��خ  ۹۷.۱.۱تا ب��ه امروز حدود  ۲هزار پرونده مورد
رسیدگی قرارگرفته است.
اوگف��ت :اف��راد متخلف را به اتحادیه دعوت میکنیم ،اخطار
میدهیم ،جریمه میکنیم ،درج در پرونده میکنیم ،اما قانونی
نداریم که بتوانیم در همان لحظه واحد صنفی را پلمپ کنیم،
اما درنهایت اگر اخطارها زیاد و تخلف گسترده شود پرونده
ب��ه ات��اق اصن��اف و در نهایت از آنجا به اماکن برای تعطیلی
واحد صنفی ارجاع داده میشود.
کاظمی علت افزایش قیمت لوازم یدکی در بازار را هم چند
دلیل عنوان کرد و گفت :علت اول که بر همه صنوف تأثیر
گذاش��ته افزایش نرخ ارز بوده ،علت دوم عدم داد و س��تد با
کش��ورهای همس��ایه و تعطیلی بنادر آنها به خاطر ویروس
کرونا بوده است و علت سوم هم عدم ترخیص کاال از سوی
گمرکات و ناهماهنگی در دولت است.

گروهبازار:سخنگویسازمانتعزیرات
گفت :متخلفان  ۸۰۷میلیارد تومان در
حق دولت و  ۲۶میلیارد تومان در حق
ش��اکی خصوصی محکوم شدهاند که
تاکن��ون  ۱۶۵میلی��ارد تومان وصول
ش��ده؛  ۵۹عنوان تخلف توسط دولت
بهروزرس��انی میشود که گامی برای
دس��تیابی به ضمانت اجرا در تعزیرات
اس��ت .به گزارش«اسکناس» به نقل
ازتسنیم؛«سیدیاسررایگانی»گفت:در
این مدت  135هزار و  208پرونده در
حوزه کاال و خدمات ،بهداش��ت و دارو
و درمان و قاچاق کاال و ارز در سازمان
تعزی��رات حکومتی تش��کیل و برای
 119ه��زار و  904پرونده حکم صادر
ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه در این
پروندهها متخلفین به  18هزار میلیارد
ریال جریمه محکوم ش��دهاند ،افزود:
 194ه��زار و  137پرون��ده ب��ه بخش
اجرای اح��کام در حوزههای مختلف
رسیده و  81هزار و  811پرونده اجرای
حک��م و مختومه ش��دند؛ در مجموع
متخلف��ان  807میلیارد تومان در حق
دول��ت و  26میلی��ارد توم��ان در حق
شاکی خصوصی محکوم شدهاند که
تاکن��ون  165میلی��ارد تومان وصول
شده است .رایگانی ادامه داد :از ابتدای
سال تا  15تیرماه جاری  6هزار و 545
پرونده در طرح نظارتی سالمتمحور
کرونا در س��ازمان تعزیرات حکومتی
تش��کیل ش��ده ک��ه برای  5ه��زار و
 640پرونده حکم صادر ش��ده اس��ت
و بر اس��اس آن متخلفین به پرداخت

مشاوراسد:

توافق ایرانی  -سوری اولین گام برای شکست قانون سزار است

گروه سیاسی:مش��اور سیاسی و رسانهای رئیسجمهور
س��وریه با تاکید بر اینکه س��وریه نیز میتواند همانند
ایران با تحریمها قویتر ش��ود ،تاکید کرد :توافق امضا
شده میان ایران و سوریه اولین گام در راستای شکست
قانون سزار است .به گزارش ایسنا ،بثینه شعبان ،مشاور
سیاسی و رسانهای رئیسجمهور سوریه در گفتوگو با
شبکه المسیره تاکید کرد :قانون موسوم به سزار امتداد
جنگ علیه س��وریه اس��ت و این قانون از س��وی آمریکا
ک��ه جن��گ علیه ملت س��وریه را رهبری میکند ،صادر
ش��د .قانون س��زار تعرض به تمام محور مقاومت است و
وقایع این مساله را ثابت کرده است.وی خاطرنشان کرد:

تداوم محدودیت و جنگ علیه محور مقاومت همبستگی
میان کش��ورهای این محور را قویتر میکند.مش��اور
بش��ار اس��د تاکید کرد :گزینههای زیادی برای شکست
قانون س��زار داریم و امضای توافق ایرانی اولین گام در
این راس��تا اس��ت .ما همکاری خود با کشورهای محور
مقاومت را گسترش خواهیم داد و به سوی شرق مانند
چین و روسیه نیز روی خواهیم آورد.بثینه شعبان گفت:
همانگونه که محدودیت و تحریم جمهوری اس�لامی
ایران را قویتر کرد ،ما نیز قادر هستیم که این تحریم
را ب��ه فرصت��ی برای قویتر ش��دن خ��ود تبدیل کنیم.
گفتنی است بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه در دیدار با

سرلشکر باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران
از نتایج نشستهای سوری و ایرانی و امضای توافقنامه
همکاری نظامی ابراز خرسندی کرد و آن را بیانگر سطح
روابط دو کشور دانست.اسد در این دیدار تاکید کرد :این
توافق نتیجه سالها همکاری مشترک در زمینه مقابله
با جنگ تروریستی علیه سوریه و سیاستهای خصمانه
علیه دمشق و تهران است.بر اساس این گزارش ،سردار
سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح در سفر به سوریه عالوه بر بشار اسد ،با علی ایوب،
وزیر دفاع این کشور نیز دیدار و طرفین در زمینه گسترش
همکاریهای نظامی توافقنامه امضا کردند.

اندیشکدهروستحلیلکرد

آمریکامانعیدربرابرپیمانهایکنترلتسلیحات

گروه سیاسی:کارش��ناس روس در مقالهای مینویس��د
واش��نگتن به ص��ورت یکجانب��ه از پیمانهای کنترل
تس��لیحات عق��ب نش��ینی میکن��د و مان��ع برگزاری
گفتوگوهای س��ازنده در رابطه با این موضوع میشود.
به گزارش تس��نیم ،تاثیر مخرب تس��لیحات هستهای و
ش��روع جنگ س��رد ،دور ه جدیدی در روابط بینالملل
ب��ود ک��ه نوعی اس��تراتژی بازدارندگی در رقابت بین دو
بل��وک س��رمایهداری غرب به رهب��ری ایاالت متحده
آمریکا و کمونیس��تی به رهبری اتحاد جماهیر ش��وروی
را پدید آورد .س��ازوکارهای مربوط به کنترل تس��لیحات
هستهای مربوط به همین دوران است که در هر دوره به
موازات مسائل امنیتی پیمانهای جدیدی امضا میشد.
با فروپاش��ی ش��وروی ،جهان وارد نظام تک قطبی با
محوری��ت آمریکا ش��د .از همین زمان تاثیر پیمانهای
کنترل تس��لیحات به مرور کاهش پیدا کرد ،به گونهای
ک��ه حف��ظ آن در ش��رایط کنون��ی تقریب��ا غیرممکن
ش��ده اس��ت .در این رابطه ،اندیش��کد ِه ش��ورای امور
بینالمل��ل فدارس��یون روس��یه (ری��اک) ،مقالهای را به
قل��م ایگ��ور ایوانف ،وزیر امور خارجه س��ابق روس��یه و
عض��و آکادمی علوم این کش��ور منتش��ر کرده اس��ت.
وی در این مقاله مینویس��د :روس��یه و ایاالت متحده
آمریکا در زمینه کنترل تس��لیحات مذاکراتی را از اواخر
ژوئن در وین آغاز کردند .امید بر این اس��ت که اقدامات
برای کاهش بیشتر و محدود کردن تسلیحات تهاجمی
استراتژیک (استارت  )3برای مدتی تمدید شود .اما امکان
عدم توافق در این مذاکرات بسیار زیاد است.

عقب نشینی یکجانبه واشنگتن از پیمانهای کنترل

تسلیحات

کارشناس روس در ادامه ،اضافه میکند :در قرن بیستم و
بیست و یکم طرف روسی برای ترغیب واشنگتن به حفظ
پیمانمحدودیتموشکهایضدبالستیکبسیارمصمم

بودوبرایانجاماینکارآمادهسازشجدیبود.تقریباهمه
کشورهای جهان طرفدار حفظ و رعایت این پیمان بودند.
دردفاعازاینپیمان،قطعنامهمجمععمومیسازمانملل
متحد به تصویر کشورها رسید و تنها چهار کشور علیه آن
رای دادند .با این حال توافق روند خودش را طی کرد ،اما
در تابستان سال  ،2002ایاالت متحده آمریکا به صورت
یکجانبه از آن عقب نش��ینی کرد .بعدها توافقنامههای
مشابهمانندپیماننیروهایمسلحمتعارفدراروپا()CFT
و پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد ( )INFنیز به
همین سرنوشت دچار شدند .البته باید گفت که برای حفظ
آنها مانند پیمان محدودیت موش��کهای ضدبالستیک،
حمایت جدیای صورت نگرفت.

مانع گفتوگوهای س�ازنده برای کنترل

واش�نگتن ِ
تسلیحات بود

ایوان��ف ب��ا توجه ب��ه همراهی اروپاییها با واش��نگتن،
مینویس��د :روس��یه ب��رای حفظ ای��ن پیمانها تالش
میک��رد اما کش��ورهای اروپایی ک��ه منافع امنیتی آنها
ب��ه ط��ور مس��تقیم با ای��ن پیمانها ارتباط داش��ت و در
ی��ک زمان با ش��ور و ش��وق از آنها حمای��ت میکردند،
در ی��ک موضع مش��ترک با واش��نگتن ق��رار گرفتند و
نظارهگ��ر انحالل آنه��ا (پیمانها) بودند .ایاالت متحده
امریکا به طور یکجانبه از پیمانهای گفته ش��ده عقب
نش��ینی کرد و به هر طریق ممکن مانع تصویب پیمان
نیروهای مسلح متعارف در ارپا توسط کشورهای عضو
ناتو ش��د .واش��نگتن از گفتوگوی س��ازنده درباره سایر
موضوعات مربوط به کنترل تس��لیحات جلوگیری کرد.
وزیر امور خارجه س��ابق روس��یه معتقد است که ایاالت
ی اثر شدن سیستم
متحده آمریکا سهم قابل توجهی در ب 
کنت��رل تس��لیحات بینالمللی دارد .واش��نگتن پس از
جنگ س��رد به خیال برنده ماجرا بود ،بنابراین آن دس��ته
از سازوکارهای بینالمللیای که آزادی تسلیحات برای

آنها را محدود کند ،توس��ط آمریکا رد میش��ود .در واقع
س��ازوکارهایی که مانع تس��لط ایاالت متحده آمریکا بر
جهان شود ،مورد تایید آمریکاییها نیست.

بس�یاری از مس�ائل امنیت�ی از س�طح جهان�ی ب�ه

منطقهای رسیده است

در این گزارش آمده است :پس از پایان جنگ سرد ،جهان
دوقطبی متوقف ش��د و با گذش��ت زمان ،مباحث امنیتی
به سطوح مناطق و کشورها منتقل شده است .در همین
زمان اولویتها برای تهدیدات امنیتی نیز شروع به تغییر
کرد که در میان بیشتر تاکید بر مبازه با تروریسم ،اشکال
مختلف افراطگرایی ،قاچاق مواد مخدر و مسائلی مانند
مهاجرت غیرقانونی بود .اگرچه در این ش��رایط واکنش
جامعه بینالملل به ظهور تس��لیحات هس��تهای در هند
و پاکس��تان محکوم کننده بود ،اما به اندازهای نبود که
مان��ع از تحقق آن ش��ود .گرچ��ه این یک نقص مهم در
رژیم منع گسترش سالح هستهای بود ،اما در جهان نه
به عنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت جهانی ،بلکه
بیشتر یک مسئله منطقهای تلقی میشد.

های کنترل تس�لیحات

م�رور تاریخچه توافقنامه ِ
ناامید کننده است

ایوانف در پایان مینویس��د :بررس��ی نیم قرن تاریخچه
کنترل تسلیحات هستهای به طور فزایندهای ناامیدکننده
است.بهشکلیکهتقریباازهماننخستینتوافقنامههایی
که توس��ط لئونید برژنف و ریچارد نیکس��ون منعقد شده
بود ،میدانستیم این تالشها برای کنترل تسلیحات به
طور طبیعی و به مرور به پایان خود نزدیک خواهد شد.
از س��وی دیگر ،اظهارات دونالد ترامپ نیز درام دیگری
را به آن افزوده اس��ت .امروز به احتمال زیاد هیچکس
نمیتواند پیشبینی کند که دقیقا آینده این س��ازوکارها
چه خواهد بود یا بهتر اس��ت بگوییم که آنها به احتمال
زیاد چه چیزی نخواهند بود.

 175میلی��ارد ری��ان جریمه نقدی در
حق دولت محکوم شدهاند .همچنین
یکهزار و  154پرونده در حال رسیدگی
اس��ت .وی خاطرنش��ان کرد :در این
بازه زمانی  8میلیون و  936هزار عدد
ماسک 566 ،هزار لیتر الکل و مشتقات
ضدعفونیکنن��ده 75 ،میلیون و 461
ه��زار جفت دس��تکش یکبار مصرف
و  68هزار عدد روپوش بیمارس��تانی
کشف شد که بیشترین آنها در استانها
تهران ،قم ،آذربایجان غربی و فارس
بوده است .اوبا اشاره به اینکه افزایش
هزین��ه تخلف ،بازدارندگی و ضمانت
اج��رای ع��دم تک��رار تخل��ف در این
س��ازمان پیگیری ش��ده است ،متذکر
ش��د :با اقدام��ات وزیر دادگس��تری
از س��ال  97و درخواس��ت او مبن��ی
ب��ر اص�لاح ماده  28قان��ون مجازات
اس�لامی ،اردیبهشت امسال مجلس
ش��ورای اسالمی ماده  28اصالحی را
به تصویب رساند که برای اجرا ابالغ
ش��ده اس��ت؛ در این ماده 59 ،عنوان
تخلف در هفته آینده و توس��ط دولت
بهروزرس��انی میشود که گام بلندی

برای دستیابی به ضمانت اجرا در حوزه
تعزی��رات حکومتی اس��ت .رایگانی
گف��ت :قانون تعزیرات حکومتی امور
بهداش��تی و درمان��ی مصوب 1367
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام از
جمله این قوانین است که از ماده  1تا
 40آن صددرصد بهروز شدهاند؛ به این
ترتیب ،جریمه گرانفروشی دارو از 5
ه��زار تومان به مبالغی از  930هزار تا
 18میلیون و  600هزار تومان افزایش
مییابد .وی افزود :مواد  6و  8و  12و
 13قان��ون تعزیرات حکومتی مصوب
1367مجمعتشخیصمصلحتنظام
درب��اره ع��دم صدور فاکتور ،عدم درج
قیمت و گرانفروشی ،قانون مجازات
اخاللگران در نظام اقتصادی مصوب
 1369مجلس شورای اسالمی ،کتاب
 5قانون مجازات اسالمی در خصوص
تعزی��رات و مجازاته��ای بازدارنده
مص��وب  1375مجل��س ش��ورای
اسالمی ،قانون مجازات اعمال نفوذ بر
خ�لاف حق و مقررات قانونی مصوب
 1315مجلس ش��ورای ملی از دیگر
قوانین اصالحی هستند.

برنج تایلندی ارزان شد

قیم��ت ص��ادرات برنج تایلندی در پی کاهش ارزش
ارز تایلند و افت تقاضا ،در هفته گذشته به پایینترین
حد در چهارماه اخیر سقوط کرد؛ در حالی که نرخهای
ویتنام در پی بارندگیهای شدید افزایش پیدا کرد .به
گزارش ایسنا ،نرخ برنج تایلند با پنج درصد شکستگی
پنج شنبه گذشته  ۴۵۵تا  ۴۸۵دالر در هر تن بود که
پایینترین قیمت از اوایل مارس و پایینتر از قیمت
 ۵۱۴تا  ۵۲۰دالر در هفته پیش از آن بود .یک بازرگان
برنج مقیم بانگوک گفت :تقاضا در هفته های اخیر
راکدبودهواین مسئلهباعثشدهاستقیمتهاپایینتر
رود .قیمته��ای ص��ادرات با وجود کاهش ارزش بات
تایلن��د ب��ه پایینترین رکورد یک ماهه در برابر دالر
آمریکا نزول کردهاند .با این حال در پی خشکس��الی
ش��دیدی که اوایل امس��ال پیش آمد ،برنج تایلندی
همچنان گرانتر از رقیبان ویتنامی و هندی است.

قیمت مرغ در حال فروکش

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه
معموال در فصل گرما تولید مرغ حدود  ۲۵درصد افت
دارد،گفت :هم اکنون قیمت مرغ به حدود  ۱۸.۵هزار
تومان رسیده اما مشکل نهادهها ادامه دارد .به گزارش
مهر«،حبیب اسداهلل نژاد»گفت:هم اکنون قیمت هر
کیلوگ��رم م��رغ زنده بین  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان تا ۱۲
هزار و  ۶۰۰تومان اس��ت و بنابراین نرخ هر کیلوگرم
م��رغ گ��رم نیز باید بین  ۱۸ه��زار و  ۳۰۰تومان تا ۱۸
هزار و  ۵۰۰تومان باشد .وی درباره دالیل این افزایش
قیمت افزود :علت این امر باال بودن قیمت نهادهها و
طبیعت ًا قیمت تمام شده است چرا که نابسامانی بازار
نهادههایدامیهمچنانادامهدارد.اوگفت:مرغداران
نیز از این وضعیت متضرر شدهاند و کماکان با مشکل
کمبود و تأمین نهادهها دس��ت و پنجه نرم میکنند.
وی اف��زود :نگران��ی از تأمین نهاده در ماههای آینده
باعث ش��ده که تولیدکنندگان میزان جوجهریزی را
کاهش دهند و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا
در ماههای آینده دچار مشکل نشویم.

