
تجارتآقایرئیسجمهوری گمانهزنیجدیداز
ترامــپ یک میلیارد دالر بدهی دارد

]شهروند[  به گزارش مجله فوربز، گمانه زنی ها در مورد هیچ زمینه ای از تجارت ترامپ 
بیش از گمانه زنی در مورد بدهی او نبوده و حاال داده های جدید نشان می دهد که بدهی 

او خیلی بیشتر از آن چیزی است که خود تأیید می کند.
بسیاری از مردم آمریکا معتقدند بدهی ترامپ حدود ۴۰۰ میلیون دالر است، این 
اعتقاد به ویژه پس از آن تقویت شد که ترامپ پنجشنبه شب در تلویزیون ملی آمریکا 

این رقم را تأیید کرد. اما واقعیت این است که او بیش از یک تریلیون دالر بدهی دارد.
بدهی او مربوط به بیش از ۱۰ مورد دارایی و ملک مختلف شامل چند هتل، امارت، 
ساختمان و زمین گلف است. اغلب این دارایی ها در گزارش مالی ساالنه ای که ترامپ به 
دولت فدرال آمریکا ارایه می کند، ذکر شده اند، اما بخشی از این بدهی ها که روی هم رفته 

به ۴۴۷ میلیون دالر می رسد، در این گزارشات ذکر نشده است.
البته باید اشاره کرد که ارزش کل دارایی های ترامپ طبق برآورد فوربز ۳.۶۶ میلیارد 
دالر  ۲.۵ میلیارد  او  خالص  ثروت  هم  باز  سنگین  بدهی  این  کسر  با  که  است  دالر 
خواهد شد. بنابراین با وجود آنچه بسیاری از منتقدان مدعی هستند، او از لحاظ مالی 

ورشکسته نیست.
همچنین داده های جدید نشان می دهند برخالف آنچه برخی می گویند دویچه بانک 
تنها بانکی نیست که حاضر است به ترامپ وام بپردازد. حداقل ۶ موسسه دیگر وجود 
دارند که به ترامپ وام داده اند که دو مورد از اینها پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ 

بوده است.
در پایان این گزارش اشاره شده است که شفاف نبودن وام های ترامپ که اغلب 
قراردادهایی با طلبکاران گزارش نشده و نامشخص دارند باعث این همه پیچیدگی 

شده است.

یکا را ترک کنم ترامپ: شاید مجبور شوم آمر
در همین حال ترامپ گفت: »اگر در ماه نوامبر به جو بایدن ببازم، ممکن است کشور 

را ترک کنم
به گزارش »شهروندآنالین« به نقل از یواس تودی، ترامپ در یک کمپین انتخاباتی در 
جورجیا گفت: »اگر پیروز انتخابات نشوم، درواقع به بدترین کاندیدای تاریخ سیاست 
آمریکا باخته ام.« او افزود: »ممکن است بعد از باخت در انتخابات به بایدن احساس 

خوبی نداشته باشم و شاید مجبور به ترک کشور باشم.«
ترامپ پیش از این در کارولینای شمالی هم به گروهی از طرفداران خود طعنه زد که 
در صورت پیروزی بایدن، دیگر او را نمی بینند. او گفت: »من نمی دانم چه کاری انجام 

می دهم، اما دیگر هرگز با شما صحبت نخواهم کرد.«
رئیس جمهوری آمریکا گفت: »رقابت در مقابل بدترین نامزد در تاریخ سیاست های 
ریاست جمهوری مرا تحت فشار قرار می دهد. می توانید تصور کنید من ببازم؟ زندگی ام، 
چه باید بکنم؟« او در سخنرانی خود به طور مداوم بایدن را مورد تمسخر قرار داد و باخت 

در مقابل او را خجالت آور توصیف کرد.
انتخاباتی  ستاد  که  گفت  »آکسیوس«  خبری  پایگاه  به  منبع  یک  پیشتر 
رئیس جمهوری آمریکا خود را برای شکست در رقابت با نامزد دموکرات ها آماده می کند.
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3کاالیایرانی خریدار 6کشور
آیا صادرات لــوازم خانگی ادامه می یابد؟

]شهروند[ عباس هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر اطالعات مربوط به صادرات 
آبی، یخچال و  آخر  سال ۱۳۹۷ در دسترس است، تصریح کرد: »کولر  لوازم خانگی تا 
به طور  شرایط  به  بسته  و  ساالنه  و  هستند  ایران  صادرات  اصلی  کاال های  آبگرمکن 

متوسط ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دالر صادرات در صنعت لوازم خانگی انجام می شود.«
او همچنین عراق، افغانستان، ترکیه، پاکستان، امارات و اردن را مقاصد صادرات 
لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: »با توجه به مالحظات امنیتی ناشی از تحریم ها اطالعات 

دقیقی از میزان صادرات در  سال وجود ندارد.«
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه در پاسخ به اینکه آیا با وجود مشکالت 
مربوط به تأمین ارز و مواد اولیه و همچنین خروج برند های خارجی از کشور امکان این 
میزان صادرات در  سال جاری وجود دارد؟ تصریح کرد: »صادرات یک مقوله جدا از بازار 
داخل است و اگر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی تسهیالت الزم در زمینه بازگشت 
بازار های صادراتی وجود داشته باشد، صادرات روال  انجام دهند و همچنین  را   ارز 

خودش را طی می کند. البته قطعا بازار داخل اولویت واحد های صنعتی است.«
به گفته او به طورکلی با در نظر گرفتن توانمندی تولید کشور و نیاز بازار داخل صادرات 

ساالنه ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دالر منطقی است.
اردیبهشت ماه امسال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
از برنامه ریزی برای صادرات لوازم خانگی در  سال جاری خبر داده و گفته بود که پیش بینی 

می شود در  سال جاری ۱۶۰ میلیون دالر لوازم خانگی صادر شود.
تولید  وزارتخانه  این  هدف  )صمت(  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اعالم  طبق 
۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در  سال جاری است، اما تقاضا در این بازار حدود 

۱۲.۵ میلیون دستگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.
از طرف دیگر واردات کاال های این بخش هم از  سال ۱۳۹۷ و درپی محدودیت های 
ارزی ممنوع شد و در  سال گذشته افزایش قاچاق کاال در پی ممنوعیت واردات و افزایش 
چشمگیر قیمت ها باعث شد که باالخره آیین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری 
کاال در بخش لوازم خانگی اجرا شود. در این راستا از پانزدهم دی ماه  سال گذشته اعالم 
شد که اگر گروه های کاالیی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای 

شناسه کاال نباشند، قاچاق تلقی می شوند.

اقتصاد

]شهروند[ مدتی پیش علی بابایی کارنامی، سخنگوی 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خبر از طرحی 
داد که قرار است طبق آن سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
با یکدیگر ادغام شوند و بر اساس آن بهزیستی یکی از 

معاونت های کمیته امداد شود.
در حال حاضر پیش نویس طرح ادغام کمیته امداد 
آماده  اسالمی  شورای  مجلس  در  بهزیستی  سازمان  با 
شده است و به گفته فرید، معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی، بهزیستی نیز نظر کلی خود را در این باره اعالم 

کرده است.
ادغام  لزوم  درباره  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
»برای  کرد:  تصریح  امداد  کمیته  و  بهزیستی  سازمان 
سازمان  چند  و  شود  گرفته  موازی کاری ها  جلوی  اینکه 
سازمان  دادیم  پیشنهاد  نکنند،  کار  موضوع  یک  روی 
آنها در  بهزیستی با کمیته امداد ادغام شود و فعالیت 
یک جهت قرار گیرد.« بابایی کارنامی افزود: »کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در کشور ریشه دار است و یک عقیده 
که سازوکار قوی تری نسبت  آنجایی  از  و  برای ما است 
زنان  پوشش  مانند  حوزه هایی  در  و  دارد  بهزیستی  به 
بدسرپرست، بی سرپرست و معلوالن فعالیت دارد، بهتر 
است با بهزیستی ادغام شود و سازمان بهزیستی یکی از 

معاونت های کمیته امداد قرار گیرد.«
اجتماعی  کمیسیون  عضو  عنابستانی،  علی اصغر 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 20 دستگاه در حوزه 
از  »یکی  گفت:  دارند،  مسئولیت  اجتماعی  آسیب های 
معضالت و مشکالت اساسی بی توجهی این دستگاه ها 
نسبت به انجام وظایف است و موازی کاری و ناهماهنگی 
که میان آنها وجود دارد، باعث شده مسئولیت را به گردن 
یکدیگر بیندازند.« او افزود: »با شرایط فعلی در حوزه مقابله 
با آسیب های اجتماعی به هیچ عنوان موفق نخواهیم شد 
و به طور حتم باید تجدیدنظر جدی و اساسی در این رابطه 

صورت گیرد.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ایجاد 
یک وزارتخانه جدید اظهار کرد: »باید وزارتخانه ای در حوزه 
امور اجتماعی به صورت خاص تشکیل شود تا بودجه 
مقابله با آسیب ها در اختیار آن قرار گیرد و قابل رصد، پایش 
و ردیابی باشد، اما االن بودجه مقابله با آسیب ها در اختیار 
دستگاه های مختلفی قرار می گیرد که هیچ اقدام خاصی 
انجام نمی دهند و پاسخگو هم نیستند و تنها به هدر رفت 

منابع و بودجه کشور منجر می شود.«

وظایف متفاوت دو نهاد
سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۷ با ادغام ۱۶ سازمان 
تشکیل شد تا متولی آسیب های اجتماعی کشور شود. 
رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست 
و سرپرست خانوار، مسئولیت سالمت روان جامعه، امور 
مربوط به مهدهای کودک، سالمندان، معلوالن، کودکان 
کار و خیابانی، زنان آسیب دیده و در معرض آسیب، کاهش 
طالق، مشاوره، اشتغال و مسکن، آموزش های پیش از 

ازدواج و … بخشی از وظایف بهزیستی است.

همچنین کمیته امداد، به دستور امام خمینی )ره(، 
در چهاردهم اسفند ۱۳۵۷ برای پشتیبانی از محرومان و 

مستضعفان و توانمندسازی راه اندازی شد.
دو سازمان متفاوت با وظایف متفاوت که وجه مشترک 
به  شبیه  محرومان  از  حمایت  لحاظ  از  سازمان  دو  هر 
یکدیگر است و از طرفی سازمان بهزیستی یک سازمان 
دولتی و زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
است، اما کمیته امداد امام خمینی)ره( یک نهاد انقالبی، 
معظم  مقام  نظارت  تحت  و  است  غیردولتی  و  عمومی 

رهبری اداره می شود.
رئیس کمیته امداد: با ادغام کمیته امداد و 

بهزیستی مخالفم
امام  امداد  کمیته  رئیس  بختیاری،  سیدمرتضی 
خمینی)ره( درباره ادغام بهزیستی و کمیته امداد گفت: 

»من با ادغام این دو سازمان مخالفم.«
او با بیان اینکه کمیته امداد اولین نهادی است که 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دستور مستقیم امام 
خمینی)ره( راه اندازی شد، گفت: »نیازمندی ها و جامعه 
هدف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( کامال با 

نیازها و جامعه هدف سازمان بهزیستی متفاوت است.«
نهاد  دو  این  ادغام شدن  »عمال  افزود:  بختیاری 
نمی تواند بازدهی مناسبی داشته باشد، هر چند من در 

حال حاضر پیشنهاد ادغام این دو نهاد را نشنیده ام.«

: از ادغام  یستی کشور رئیس سازمان بهز
یستی و کمیته امداد بی اطالعم بهز

کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  قبادی دانا،  وحید 
بی اطالعی  اظهار  امداد  کمیته  و  بهزیستی  ادغام  درباره 
کرد و گفت: »در این مدتی که ریاست سازمان بهزیستی 
را بر عهده دارم، صحبتی از ادغام بهزیستی و کمیته امداد 

نشنیده ام.«
با توجه به وظایف متفاوتی که در جهت رسیدگی به 
شده  تعریف  امداد  کمیته  و  بهزیستی  برای  محرومان 
است، ادغام بهزیستی با کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اقدام درستی به نظر نمی آید، چراکه اهداف و شرح وظایف 

بهزیستی با کمیته امداد کامال متفاوت است و با ادغام آن، 
کامال سازوکار بهزیستی تغییر می کند.

رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران: 
مخالفم

اقلیما پدر مددکاری ایران با انتقاد از ادغام سازمان 
بهزیستی و کمیته امداد گفت: »ادغام این دو سازمان 
کار بسیار اشتباه و بی منطقی است، چراکه تنها متولی 
هیچ  و  است  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  آسیب های 
چون  منتهی  ندارد،  موازی کاری  اجازه  دیگری  سازمان 
بودجه بهزیستی کم است، مجبور می شود برخی از وظایف 

خود را به سازمان های دیگر واگذار کند.«
باشد،  داشته  کافی  بودجه  بهزیستی  »اگر  افزود:  او 
دیگر نیازی نیست ساماندهی کودکان کار را به شهرداری، 
وزارت کشور، پوشش زنان بدسرپرست را به کمیته امداد، 
موادمخدر و اعتیاد را به ستاد و… بسپارد، بنابراین بهانه 
موازی کاری که برخی از نمایندگان آن را دلیل تشکیل ادغام 
می دانند، کامال واهی است و با افزایش بودجه بهزیستی و 

انتخاب مدیران شایسته حل می شود.«
خمینی)ره(  امام  امداد  »کمیته  کرد:  تصریح  اقلیما 
یک نهاد مستقل و خیریه است که هنوز نمی دانم چرا 
بودجه دریافت می کند و بودجه آن از سازمان بهزیستی 
بیشتر است، اما به هر حال این نهاد هم وظایف خاص 
خودش را دارد که هیچ تطابقی با وظایف بهزیستی ندارد 
و اگر اساسنامه تشکیل آن را بخوانیم وجه مشترکی با 
بهزیستی پیدا نخواهیم کرد، بنابراین صحبت از ادغام این 

دو از ریشه اشتباه است.«
بر  تاکید  با  اجتماعی  مددکاری  علمی  انجمن  رئیس 
اعتقاد  »به  گفت:  بهزیستی  سازمان  جایگاه  استحکام 
من تنها راه ساماندهی به امور آسیب های اجتماعی این 
است که روی سازمان بهزیستی تمرکز ویژه کنیم، مدیران 
قرار  حرفه ای  مددکار  و  کارکنان  متخصص،  و  شایسته 
دهیم و بودجه آن را چندین برابر کنیم تا به عنوان یک 
نهاد متولی آسیب های اجتماعی در کشور فعالیت کند و 

مجبور به تفویض وظایف و اختیارات نشود.«

مجلس شکستزودهنگامیکطرحادغامدر
 بهزیستی یکی از معاونت های کمیته امداد؟

]شهروند[ جالل الدین میرزای رزاز، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه  ای و صنایع 
غذایی کشور به بهانه بیست وچهارم مهر روز جهانی غذا در یادداشتی نوشته است: 
در زمان حاضر در کشور عزیزمان ایران در مقوله امنیت غذایی با سه چالش اساسی 
و ریشه دار مواجه هستیم: 1- کرونا در ابعاد جهانی و ملی 2- تحریم  های شدید و 
ناجوانمردانه اقتصادی 3- وضع اقتصادی ناپایدار.متاسفانه این سه عامل در صورت 
ادامه دار شدن در بلندمدت می  تواند امنیت غذایی را در کشور تحت الشعاع قرار دهد 
و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به سالمت جامعه وارد کند، لذا ضرورت بررسی، 
واکاوی موضوع و ارایه راهکارهای کارشناسی و تخصصی برای برقراری امنیت غذایی 

کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می  شود.
در دوران شیوع کرونا ایران توانست از معدود کشورهای دنیا باشد که حتی در مقایسه 
با کشورهای توسعه یافته تنوع و کفایت موادغذایی را در کشور چه به لحاظ فراوانی و چه 
به لحاظ دسترسی فیزیکی فراهم کند تا جایی که در روزهایی که در اروپا فروشگاه  های 
عرضه مواد غذایی توسط مردم متمدن شان غارت می  شد، در ایران گویی اتفاقی نیفتاده 
و در شرایط کامال عادی تنوع، ارایه و کفایت محصوالت و مواد غذایی کامال حفظ شده بود، 
گرچه این فراوانی و تنوع براساس تعریف امنیت غذایی یکی از شاخص  های الزم و مهم 

است، ولی براساس پارامتر های دیگر تعریف امنیت غذایی کافی نیست.
عوامل سه گانه و تهدیدآمیز فوق که به آنها اشاره شد، عمدتا مداخله دولتمردان، 
سیاستمداران و مسئوالن اجرایی کشور را می  طلبد که ضرورت توجه به آنها در وضع 

هشدار و قرمز قرار دارد.
اما مردم نیز با ورود به نحوه مصرف و توجه به آموزه  های اعتقادی، مذهبی، ملی و 
اخالقی می  توانند تا حدود زیادی مانع بروز ناامنی غذایی در کشور باشند که الزم است 
تک تک هموطنان عزیز با درک شرایط موجود به سهم خود در برقراری امنیت غذایی 
ارایه شده هر سال 1/3 میلیارد تن  آمار های  مشارکت کنند. بر اساس مطالعات و 
ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی 
تولیدشده برای مصرف انسان  هاست و می  تواند غذای کافی برای دو میلیارد انسان 

گرسنه را در  سال فراهم کند.

در کشور ما نیز براساس بررسی  های به عمل آمده حدود 30 درصد ضایعات غذا از 
چرخه تولید تا مصرف وجود دارد. چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شروع می  شود و پس از طی 

چرخه فرآوری و عرضه به سفره  ها می  رسد.
براساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی)فائو(، هر روز به ازای هر نفر 
134 کیلوکالری غذا در ایران به هدر می رود، یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران 134 

کیلوکالری است.
سهم ایران از کل غذایی که هر  سال در جهان به هدر می رود، 2.7 درصد اعالم شده 
است! بر همین اساس ضایعات مواد غذایی در ایران معادل 3٥  میلیون تن است، این 
درحالی است که در اتحادیه اروپا با 27 کشور عضو، تنها ٩ میلیون تن موادغذایی راهی 

زباله ها می شود.
یک پژوهش علمی ارزش مادی ضایعات موادغذایی در ایران را 1٥ میلیارد دالر 
برآورد کرده است که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط غیرتحریم مقایسه کنیم، 
متوجه می شویم که مردم ما معادل تقریبا ٥0 درصد درآمد نفتی مان را با ضایعات غذا 
به سطل زباله می ریزند. بیشترین ضایعات غذا در ایران مربوط به نان، میوه، برنج و 

سبزیجات است.

۵۰  درصد درآمد نفتی  کشور در زباله دانی
  ارزش 15 میلیــارد دالری ضایعات موادغذایی در ایران

خ سود سپرده  بازگشت نر
قانونی به قبل

]شهروند[     عبدالناصر همتی 
روز جمعه، در حساب کاربری 

اینستاگرام خود چند نکته را در 
خصوص بازار سرمایه منتشر 
کرد و نوشت: »بانک مرکزی به 

عنوان مسئول سیاست پولی 
و اعتباری عالوه بر ضرورت های 

مهار تورم و کمک به خروج از رکود، 
با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع 

کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی 
کسری بودجه مواجه بوده است. 

در این شرایط کامال پیچیده، اگر 
مقاومت بانک مرکزی در مقابل 

بسیاری از درخواست ها نبود، 
وضعیت پایه پولی و نقدینگی 

امروز به گونه ای دیگر رقم خورده 
بود.

او در این متن افزود: »در 
همین زمینه بانک مرکزی به 
مانند تمام بانک های مرکزی 

دنیا نمی توانست در خصوص 
نیازهای تأمین مالی در اوایل 

شیوع کرونا که اقتصاد طبقات 
کم درآمد جامعه را متأثر ساخته 

بود، بی تفاوت باشد. کاهش 
خ سپرده قانونی  یک درصد نر

در ابتدای سال با هدف کمک 
به بانک ها برای تأمین و اعطای 

وام ارزانقیمت به خانوارهای 
یارانه بگیر و نیز کسب وکارهای 

آسیب دیده و تأمین مالی کمک 
ودیعه مسکن انجام گرفت.«

در بخش دیگری از پیام 
همتی آمده است: »نظر به پایش 

روند متغیرهای اقتصادی، از 
اول مهرماه با هدف کاهش 

ضریب فزاینده و کنترل بیشتر 
خ سود سپرده  رشد نقدینگی، نر

قانونی به وضعیت اولیه آن 
بازگردانده شد. اقدامات 

احتیاطی برای کاهش ریسک 
ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه 

پیش می رود.«
همتی تأکید کرد: »همراهی 
دولت در تأمین کسری بودجه 
نیمه اول سال از طریق انتشار 

اوراق بدهی قابل تقدیر است و 
امیدوارم با توجه به مجوزهای 

قانونی اخذشده، این روند در 
نیمه دوم سال نیز با جدیت 

ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه 
امسال را به صورت سالم و با 

کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد 
کالن تأمین مالی کرد.«

او در این متن افزود: »بی شک 
مهم ترین عامل برون زای اقتصاد 
، ادامه تحریم های یکجانبه  کشور

و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان 
است هرگونه تحلیل راجع به 
متغیرهای پولی و قضاوت در 

خصوص عملکرد بانک مرکزی 
بدون در نظر گرفتن تأثیر این 
عامل بی تردید نمی تواند یک 

تحلیل جامع علمی و از نظر 
اجرایی راهگشا باشد.«


