استقالل تهران با برتری مقابل نفت مسجد سلیمان
قهرمان نیمفصل شد

گزارش «وطن امروز» از نخستین فیلم سینمایی
هادیحجازیفر با محوریت زندگی شهید باکری

رکوردشکنی
شیرین فرهاد

موقعیت
تراژیکمهدی

صفحه 6

شنبه  25دی  12 1400جمادیالثانی  15 1443ژانویه  2022سال چهاردهم شماره 8 3401صفحه  3000تومان

تیترهای امروز
ایربگ  27خودروی داخلی در تصادف زنجیرهای
بهبهان باز نشد

تکیه بر باد!
توگوی «وطنامروز»
گف 
با کارشناسان و نمایندگان مجلس

سازمان بازرسی ورود کند

صفحه 4

مدیراطالعات بانک مرکزی :شرایط تضمین
وامهای کوچک با اعتبارسنجی تسهیل میشود

عدالت تسهیالتی
با اعتبارسنجی
صفحه 3

گفتوگوی «وطن امروز» با حجتاالسالم
مسعود عالی درباره بازشناسی مفهوم غیرت دینی

صفحه 8
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در روزی که دیپلماتهای ایرانی و اروپایی برای انجام جدیدترین مشورتها از وین به پایتختهای خود بازگشتند
حسین امیرعبداللهیان در پکن خبر آغاز اجرای توافق  25ساله ایران و چین را اعالم کرد

پکن زودتر از وین

رئیسی :فروش نفت ما افزایش داشته و درآمد حاصل از آن نیز در حال بازگشت به کشور است
الوروف :در وین پیشرفت و تمایل واقعی برای توافق وجود دارد؛ پیشرفتی که حاصل شده بسیار زیاد است

دربار بیآبروها

صفحه 2

دادگاهی در آمریکا ،شاهزاده اندرو ،سومین فرزند ملکه انگلیس را
در رابطه با کودکآزاری و اغفال یک دختر نوجوان متهم شناخت

غیرت دینی
حفاظ حق و عدل

غیرت دینی یعنی حساسیت نسبت به مظالم
اجتماعی و احکام و مقدسات الهی؛ کسی که این
حساسیت را نداشته باشد ،دینداریاش کامل نیست
صفحه 5

فرمانده نیروی هوافضای سپاه از آزمایش موفق
موتور سنگین ماهوارهبر سوخت جامد خبر داد

جهش در صنعت
فضایی ایران
صفحه 2

نگاه

پایان افسانه
استثناگرایی قطب

رض�ا عدالتیپ�ور* :ایجاد
مناطق عاری از تسلیحات
اس��تراتژیک (ب��ه ط��ور
مشخص ،تسلیحات اتمی)
یا تعری��ف مناطقی تحت
عن��وان مناطق «اس��تثنا» در نظام بینالملل و
روابط قدرتهای جهانی بخشی از راهبرد کالن
کنترل تسلیحات و خلع سالح بوده است .منطقه
شمالگان (ناحیه پیرامون قطب شمال) اگرچه
در دس��ته مناطق عاری از تسلیحات اتمی قرار
نگرفته (س��ال  2021پیشنهادی از سوی کانادا
در این باره مطرح شد که تاکنون مورد تایید قرار
نگرفته اس��ت) اما از جمله مناطقی است که تا
دستکم یک دهه قبل با رویکرد «استثناگرایی
قطب شمال» از سوی کشورهای پیرامون آن از
ثبات ژئوپلیتیک و عدم رقابت نظامی قدرتهای
جهان��ی برخوردار بود .در این بین تحوالت یک
دهه اخیر و رش��د فزاین��ده تکنولوژی منجر به
تغییر رویکرد نس��بت ب��ه پیمانهای نظامی و
امنیتی در این س��الها شده اس��ت ،به نحوی
که معاهدات منسجم کنترل تسلیحات بین 2
کش��ور روس��یه و آمریکا بویژه در  5سال اخیر
با تزلزل جدی مواجه ش��ده است ،تا جایی که
پیمان «اس��تارت جدید» در ماه پایانی انقضای
دوره  5ساله خود (فوریه  )2021مجدد تمدید
ش��د که البته منجر به کاهش تسلیحات اتمی
نش��د .به عبارت دیگر این تمدید صرفا اقدامی
بود جهت مذاکرات بیشتر که تاکنون به نتیجه
قابل توجهی نرسیده است .از سوی دیگر خروج
آمریکا از معاهده آسمانهای باز و در پی آن خروج
روسیه از این معاهده اثبات کرد نظام بینالملل با
سازوکارهای کنترل تسلیحاتی گذشته مناسبتی
ندارد .به عنوان مثال دلیل خروج آمریکا و سپس
روسیه از معاهده آسمانهای باز ،برخورداری از
امکانات ماهوارهای با درصد خطای  30سانتیمتر
به منظور تصویربرداری از مناطق مورد نیاز است.
این مساله سبب شده آمریکا و روسیه نیازی به
استفاده از هواپیما و حضور در آسمانهای یکدیگر
نداشته باشند .بر این اساس دور از انتظار نبود که
پیچیدهتر شدن روابط قدرت و منافع در عرصه
نظام بینالملل مساله استثناگرایی قطب را هم
تحتالشعاع قرار دهد .نکته جالب توجه اینکه
این تقابل محدود به قدرتهای جهانی نیست و...
ادامه در صفحه 6

در شبکههای اجتماعی

وکالی ارشد خانواده سلطنتی تحت نظر ملکه
با وجود صرف هزینههای میلیون دالری
نتوانستند مانع دادگاهی شدن اندرو شوند

روزنامه انگلیسی گاردین :خلع شاهزاده اندرو
از عناوین سلطنتی و نظامی خود حداقل بالیی است
که میتوانست سر او بیاید
گروه بینالملل ۲ :سال و نیم پس از مرگ مرموز «جفری
اپستین» میلیاردر آمریکایی نزدیک به خانواده سلطنتی
بریتانیا ،دونالد ترامپ و بیل گیتس ،پرونده جرائم او تازه در
ابتدای راه قرار دارد و درشتترین شخصیتهای انگلیسی،
آمریکایی و اسرائیلی را که او و باند تبهکارش به آنها خدمات
یدادند ،در معرض یک رسوایی بیسابقه قرار
جنسی ارائه م 
داده است به طوری که میتوان آن را بزرگترین رسوایی
تویکم میالدی در جهان برشمرد.
قرن بیس 

اپستین «دالل محبت» نزدیک به مراکز قدرت بویژه در
ایاالت متحده و بریتانیا ،سال  ۲۰۱۹به اتهام گرداندن یک
شبکه وسیع برای قاچاق جنسی دختران نوجوان دستگیر
شد؛ دخترانی زیر سن قانونی که او در قالب قاچاق انسان
از نقاط مختلف جهان جمع میکرد و در اختیار قدرتمندان
و ثروتمندان قرار میداد .این پرونده باید خیلی زودتر از آن
به جریان میافتاد اما افراد صاحب نفوذی که پایشان در
آن گیر بود ،مدتها مانع گشوده شدن آن در دادگاههای

محلی یا فدرال آمریکا میشدند .در نهایت آنچه باعث شد
موانع موجود در مقابل پرونده اپستین برداشته شود ،شکاف
عمیق به وجود آمده میان طبقه حاکم آنگلوساکسون در
دوران ریاس��تجمهوری ترامپ بود ،آن هم در حالی که
شاخصترین همدستان جنایات جنسی و قاچاق انسان
باند اپس��تین خود رئیسجمهور وقت و برخی متحدان
سیاسی او در  ۲سوی اقیانوس اطلس بودند .موج افشاگری
تعرض جنسی به زنان یا «من هم» ( )Me Tooکه یکی

از حربههای سیاسی دموکراتها برای به چالش کشیدن
جمهوریخواهان در راس قدرت بود نیز فضای رسانهای و
اجتماعی الزم برای گشوده شدن پرونده اپستین را فراهم
آورد .با این حال ،مرگ مرموز این کارچاقکن یهودی در
آگوست  2019در زندان متروپولیتن در منهتن نیویورک
که به خودکشی تعبیر شد و همان زمان خیلیها جسد به
دار آویخته شده او در سلول زندان را نتیجه دستور محرمانه
ترامپ به «افبیآی» میدانستند ،مدتی در رسیدگی به

اتهامات اپستین و یکی از مهمترین اعضای باندش یعنی
«گیلین مکسول» وقفه ایجاد کرد .حال به نظر میرسد
وحش��ت دموکراتها از بازگش��ت قدرتمندانه ترامپ به
انتخاب��ات  2024همراه با افول جو بایدن ،رئیسجمهور
سالخورده آلزایمری ،باعث شده رسیدگی به پرونده مزبور
در منطقه قضایی نیویورک که به طور سنتی تحت نفوذ
دموکراتهاست ،سرعت بگیرد.
ادامه در صفحه ۷

وقتی مکانیسم بازار آدرس غلط میدهد
میث�م مهرپ�ور* :اگر ب��ازار را
یادداشت
متش��کل از  ۲ط��رف عرضه و
تقاضا بدانیم این تقاضاست که
به س��مت عرضه پالس داده و
اصطالحا آن را هدایت میکند.
ب��رای مثال اگر ی��ک کارخانه
تولید بستنی را در نظر بگیریم،
این کارخانه برنامههای تولیدی خود را براساس فروش
بس��تنیهای خود در بازار و استقبال مشتریان نسبت
به آنها در نظر میگیرد .در واقع اس��تقبال باال یا عدم
اس��تقبال از یک محصول ،به نوع��ی این عالمت را به
کارخانه تولیدکننده آن محصول میدهد که بازار تقاضا
خواهان این محصول اس��ت یا نه .از این رو ،تغییرات
طرف تقاضا را میتوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان
و نوع تولید یک کاال دانست .در این میان ممکن است

کاهش قدرت خرید برخی دهکهای پایین درآمدی
عمال آنها را از بازار تقاضا حذف کرده و این پالس اشتباه
را به تولیدکننده ارس��ال کند که این کاال بازار خود را
از دست داده و دیگر تقاضایی برای آن وجود ندارد! در
حالی که همچنان بخش��ی از جامعه متقاضی خرید و
استفاده از آن کاال هستند اما دیگر مانند گذشته توان
خرید آن کاال را ندارند.
در اقتص��اد گاه عبارت «نیاز» به اش��تباه مترادف
با «تقاضا» تعریف میش��ود .در حالی که نیاز زمانی
میتوان��د به تقاضا تبدیل ش��ود که این نی��از دارای
پشتوانه مالی باشد .برای مثال اگر فردی برای رفت و
آمد خود نیازمند خرید یک خودرو باشد صرفا زمانی
نیاز وی به خودرو در بازار خودروی کش��ور تبدیل به
تقاضا میش��ود که وی پول کافی برای خرید خودرو
را داشته باشد ،یا اگر فردی به دلیل پاره شدن کفش

خود نیازمند تهیه کفش جدیدی باشد این فرد صرفا
به ش��رطی وارد جمع متقاضیان بازار کفش میشود
که توان مالی خرید کفش را داشته باشد .در چنین
شرایطی که ممکن است بسیاری از نیازهای جامعه به
دلیل عدم پشتوانه مالی بخشی از افراد جامعه تبدیل
به تقاضا نشود ،طبیعتا یکی از نمونههای بارز ناکارایی
نظ��ام بازار و تکیه ص��رف به مدل عرضه و تقاضا رخ
میدهد .چرا که در این شرایط ،مکانیسم عمل بازار
یعنی هدایت عرضه توسط تقاضا ،کامال کارکرد خود
را از دس��ت میدهد .در چنین شرایطی بازار بشدت
بیرحمتر و غیرمنطقیتر از شرایط عادی عمل میکند
زیرا بازار صرفا نیازهایی را میبیند که به واسطه دارا
بودن پش��توانه مالی در سمت تقاضا حضور دارد .در
این مرحله عمال برخی نیازها (به رغم وجود) به دلیل
نداشتن پشتوانه مالی عمال وارد بازار تقاضا نمیشود.

مسأله خطرناک در این شرایط زمانی رخ میدهد که
با گذشت زمان ،نیازمندانی که به دلیل عدم استطاعت
مالی وارد بازار تقاضا نشدهاند عمال از سوی طرف عرضه
(تولید) نادیده گرفته میشوند .برای مثال فرض کنیم
نوعی محصول یا کاالی خاص (آپارتمانهایی با متراژ
کوچک) در گذشته مورد استقبال قشر ضعیف جامعه
بوده است اما حاال با افزایش شدید قیمت مسکن ،عمال
این قشر دیگر امکان خرید همان خانههای کوچک را
هم ندارند .از طرفی قشر متوسط به باالی جامعه از ابتدا
نیز متقاضی چنین خانههایی نبود .نتیجه این میشود
ک��ه عمال تقاضا برای خری��د خانههایی با این ویژگی
بشدت کاهش مییابد .این کاهش تقاضا  -فارغ از دلیل
آن -نوعی پالس به طرف عرضهکننده است که چنین
خانههایی دیگر مانند گذشته متقاضی و خریدار ندارد.
پالسی که اگر چه به طرف عرضهکننده صادر میشود

اما واقعیت نداشته و دلیل اصلی این کاهش تقاضا ،از بین
رفتن یا کاهش آن نیاز نیست بلکه چون این نیاز ،پشتوانه
مال��ی الزم را برای تبدیل ش��دن به تقاضا ندارد عمال
هرگز وارد بازار تقاضا نمیشود .این مساله که میتوان
آن را به بسیاری از کاالهای دیگر نیز تعمیم داد باعث
میشود در بلندمدت عمال بخشی از متقاضیان واقعی
بازار از بازار خارج شده و صرفا نیازهای دارای پشتوانه
مالی به عنوان تقاضا به بازار عرضه ،عالمت دهند .تداوم
این چرخه باعث میشود تولیدکننده (طرف عرضه) به
جای عرضه کاالهایی که تقاضایی برای آنها وجود ندارد
به دنبال افزایش عرضه کاالهایی باشد که در بازار دارای
تقاضاست .مکانیسمی که به خودی خود منجر به فشار
بیشتر به قشر آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی
جامعه میشود.
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