خطیبزاده در نشست خبری:

پیـام ایـران به سعـودیها

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف نفتکش ایران در اندونزی ،گفت :ما منتظر دریافت اطالعات بیشــتری از سوی دولت اندونزی هستیم چرا که
برخی اطالعات ضدونقیض در این باره دریافت کردیم .ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست خبری اعالم کرد :با تالشها و
هماهنگیهای صورت گرفته ،دیروز گفتگوی برخط رئیس مجلس شورای اسالمی با رئیس کنگره خلق چین انجام شد.وی افزود :دیروز نخستین روز سفر
محمد جواد ظریف به منطقه است و وی شب گذشته وارد باکو شد و در ادامه به دیگر کشورهای منطقه سفر خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره
رایزنی وزیر امور خارجه با همتای ایرلندی در روزهای اخیر ،اظهار داشت...:

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد؛

خروج  ۹۰میلیارد دالر سرمایه از کشور طی  ۸سال
3

رئیس سازمان ملی استاندارد

واردات خودروی آمریکایی
ممنوع است

رئیس سازمان ملی استاندارد در نشستی خبری تاکید کرد که با توجه به دستور مقام معظم رهبری امکان
ترخیــص خودروهای آمریکایی از گمرک وجود ندارد .نیره پیروزبخت در نشســتی خبری درباره وضعیت
ترخیص خودروها از گمرک گفت :عموما مشکالت ترخیص کاالها در گمرکات ،مربوط به مسائل بانکی یا
نداشــتن ثبت سفارش است .در بحث خودروهای بنز ،بی ام دبلیو و پورشه که اخیرا خبرساز شد هم فقط
بحث استاندارد نبوده و قوانین و مقرراتی هم مانند مقررات گمرکی یا اظهار نشدن کاال هم دخیل هستند.
وی افزود... :
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معاون اول رئیس جمهوری دستور داد

شیوهنامه عرضه و تقاضای فوالد بازنگری
و اصالح شود
5

بررسی مجدد درخواست یارانه حذفشدگان

رئیس قوه قضاییه:

3

رانت ارزی ناشی از فاصله نرخ صرافی
بانکی و بازار آزاد
این روزها بازار ارز بعد از یک دوره ریزش چشــمگیر به حالت بالتکلیف درآمده و چند نرخی بودن دالر
و فاصله نرخ بازار آزاد با صرافیهای بانکی باعث شــده نوسانگیران فرصت مناسبی برای سودجویی پیدا
کنند؛ در همین راستا فعاالن بازار معتقدند که بازارساز در شرایط فعلی میتواند تعادل را نه با تزریق ارز،
بلکه با کاهش فاصله نرخ در بازار برقرار کند که در این حالت مجددا امکان ریزش نرخ وجود خواهد داشت.
دالر بعد از یک دوره ریزش چشــمگیر و ســقوط به کف ۲۱هزار تومان با موجی از افزایش خرید روبهرو
شد و همین موضوع نرخ را تا ۲۳هزار تومان باال برد ،این درحالیست که در زمان ریزش نرخ در بازار آزاد،
قیمت دالر در صرافیهای بانکی و ســامانه نیما باالتر بود و این موضوع روند کاهش قیمت را کند کرده
بود و از طرف دیگر سیگنال افزایشی به بازار میداد اما این روزها که نرخ دالر در بازار آزاد بین  ۲۳۴۰۰تا
۲۳۸۰۰تومان نوسان دارد نرخ دالر در صرافیملی و سامانه نیما به کانال ۲۲هزار تومان کاهش یافته است.
صف طوالنی خرید به بازار ارز برگشت
فاصله دو نرخ و پایین بودن قیمت دالر در صرافیهای بانکی باعث شــده دوباره صفهای طوالنی خرید
تشکیل شود و خریداران در طرف دیگر یعنی در بازار آزاد فروشنده شده و سود خوبی هم از فاصله حدود
۶۰۰تومانی دالر کسب کنند بنابراین ماندگاری نرخ دالر صرافیملی در کانال ۲۲هزار تومان نه تنها بر نرخ
بازار آزاد تاثیر نگذاشته بلکه معکوس عمل کرده و زمینه رانت را فراهم کرده است.از همین رو در شرایط
فعلی اگر بازارساز میخواهد بازار به تعادل برسد باید فاصله دو نرخ را کاهش داده و قیمت دالر را به نرخ
آزاد نزدیک کند ،در این صورت انگیزه خرید از این صرافی کاهش یافته و با کم شدن تقاضا مجددا بازار
روند نزولی در پیش خواهد گرفت.
فاصله ۶۰۰تومانی نرخ دالر در صرافیملی و بازار آزاد
دیــروز اولین قیمت دالر در صرافیملی با ۳۰۰تومان افزایش نســبت به روز گذشــته  ۲۲۷۲۰و یورو با
افزایش ۴۰۰تومانی ۲۷۷۰۰تومان اعالم شــد ،این درحالیست که قیمت دالر در بازار آزاد  ۲۳۴۵۰و یورو
۲۸۲۰۰تومان است که البته هر دو ارز به ترتیب  ۲۰۰و ۴۰۰تومان در مقایسه با آخرین نرخ روز گذشته
ارزان شدهاند.همچنین دیروز قیمت فروش دالر در بازار متشکل  ۲۲۴۷۶و یورو ۲۶۹۸۸تومان اعالم شد و
سامانهنیما هم نرخ فروش دالر را به  ۲۲۹۱۳و یورو را به ۲۸۴۴۴تومان افزایش داد.یکی از دالیل کاهش
نرخ ارز در بازار دیروز افت جزیی ارزش درهم و رسیدن به سطح ۶۵۲۰تومان بود و از طرف دیگر شنیدهها
حاکی از آن است که انتظارات تورمی در بازار تخلیه شده و بازار به مرحله تغییر رفتار و بازگشت به روند
نزولی نزدیک شده است.در همین راستا یکی از فعاالن بازار اظهار کرده که تالش دالالن برای افزایش نرخ
ارز بیاثر شده و خریداران عقبنشینی کردهاند بنابراین انتظار میرود که در روزهای آینده شاهد کاهش
قیمت دالر باشیم.

محل طرح اختالف مسئوالن جلسات خصوصی است
نه تریبونهای عمومی
رئیس قوه قضائیه گفت :تریبونها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است بلکه این «جلسات خصوصی مسئوالن» است که محل طرح
و رفع مســائل اختالفی اســت.به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که دیروز دوشنبه
( ۶بهمن) برگزار شد ،ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت ام البنین (س) و گرامیداشت مقام مادران ،همسران و خانواده معزز شهدا ،گفت :دیروز
شــهدا چراغ راه هدایت همه انســانها هســتند و پیام آنها برای ما پیام عبودیت و بندگی ،اخالص و مقاومت در راه حق است.رئیس قوه قضائیه
«توجه به خداوند متعال» و «ساختن زندگی بر اساس دین و آموزههای دینی» را از جمله اهداف بلند شهیدان دانست و افزود :از خداوند متعال
میخواهیم که جامعه ما در توجه به اهداف و مقاصد عالی شــهیدان ،توفیق بیش از پیش پیدا کند.آیت اهلل رئیســی در ادامه با اشاره به برگزاری
مجازی نمایشگاه کتاب به دلیل شیوع بیماری کرونا ،ضمن تقدیر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه،
اظهار کرد :توجه به کتاب و کتابخوانی ،حرکت ارزشــمندی اســت که در راستای افزایش ســطح اخالق ،معنویت و کاهش آسیبهای اخالقی و
اجتماعی ،بسیار نقش آفرین بوده و میتواند روحیه عدالتخواهی را در مردم افزایش دهد.رئیس قوه قضائیه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری
در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه عنوان کرد :کتاب یک وسیله هدایت برای انسانها در جهت انسان سازی ،جامعه سازی و تمدن
ســازی اســت .به هر میزان که آگاهی اجتماعی باال برود آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد و به هر میزان افراد جامعه بیشتر از حقوق
خود اطالع پیدا کنند ،اقدامات سوءاســتفاده گران در جهت پایمال کردن حقوق مردم کاهش مییابد.رئیس قوه قضائیه افزود :توجه به حق ،حق
خواهی و عدالتخواهی از جمله آثار فرهنگی توجه به کتاب و کتابخوانی است که گسترش آنها در جامعه با کاهش آسیبهای اجتماعی و جرم و
جنایت همراه خواهد بود.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ،بر ضرورت وجود انسجام در جامعه و همچنین مسئوالن تاکید کرد و
گفت :تریبونها نه محل طرح و نه محل رفع مسائل اختالفی است بلکه آنچه محل طرح و رفع مسائل اختالفی است «جلسات» هستند.رئیس قوه
قضائیه با اشاره به وجود جلسات در همه سطوح در کشور ،عنوان کرد :تریبونها باید محل امیدآفرینی و رفع نگرانی مردم و نشان دادن انسجام و
آهنگ واحد در کشور باشد .تریبونها اگر به جای رفع نگرانی به ایجاد نگرانی بپردازد در جهت خالف خواست رهبری و مردم حرکت کرده است.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد :متأسفانه میبینیم که گاهی جلسات به محل خوشوبش و تریبونها به محل طرح مسائل اختالفی تبدیل میشوند در
حالی که این موضوع باید برعکس باشد.رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که آهنگ امروز کشور توانمندسازی هرچه بیشتر ایران اسالمی و
خنثی ســازی و رفع همه تحریم هاســت ،افزود :همه کسانی که دارای تریبون و جایگاه اجتماعی و مسئولیت هستند به این نکته توجه کنند که
ما برای داخل و خارج از کشــور باید پیام انســجام و برای دشمنان نیز یک آهنگ واحد داشته باشیم.آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به تصویب
قانون شــوراهای حل اختالف ،از دولت و همچنین مجلس که با دو فوریت این قانون را به تصویب رســاند تشکر کرد و گفت :نیروهای شوراهای
حل اختالف در سراســر کشــور تا کنون زحمات بسیار زیادی کشیده و منشأ خدمات بســیار زیادی بودهاند و عدد پروندهها و صلح و سازشها،
گواهی بر تالشها ،زحمات و اخالص این عزیزان اســت.رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر ضرورت تشــکیل کارگروههایی از سوی مرکز شوراهای
حل اختالف ،ســتاد قوه قضائیه و همچنین اســتانها برای تبدیل وضعیت پروندههای شــوراهای حل اختاف و همچنین تغییر وضعیت نیروهای
فعال در این شوراها ،گفت :باید برنامه ریزیها به شکلی انجام شود که پروندههای قضائی سیر قضائی خود را ادامه دهند و پروندههای مربوط به
شوراهای حل اختالف با محوریت سازش و حل اختالف و با توجه به شکل جدیدی که قانون تصویب کرده است ،در این شوراها مطرح شوند.آیت
اهلل رئیسی تغییر وضعیت نیروهای انسانی فعال در شوراهای حل اختالف را نیازمند انجام بررسیها و کارهای مقدماتی الزم دانست و تاکید کرد:
تغییر وضعیت نیروهای انسانی شوراهای حل اختالف باید به نحوی انجام شود که حتی یک روز وقفه هم در کار این شوراها ایجاد نشود چرا که
وقتی قانون قطعیت پیدا کرد و قرار بر اجرای آن شد ،باید همه مقدمات کار برای اجرای قانون انجام شده باشد.

براساس گزارش تازه بانک مرکزی؛

زارع در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق اعالم کرد؛

قیمت مسکن در تهران نسبت به دیماه پارسال دو برابر شد

اختصاص  ۲هزار میلیاردتومان برای تجهیزات مدارس مناطق محروم

بانک مرکزی گزارش بازار مسکن در دی ماه امسال را منتشر کرد که نشان میدهد متوسط قیمت مسکن در دی ماه امسال نسبت
به دی پارسال رشد  ۹۸.۳درصدی داشته است.بانک مرکزی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه سال جاری را اعالم
کرد.بر اساس این گزارش ،در دی ماه امسال  ۳۵۱۵فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به ماه گذشته (آذر  )۹۹که تعداد
معامالت مسکن  ۲۵۵۵فقره بود ،رشد  ۳۷.۶درصدی و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه  )۹۸که تعداد معامالت مسکن
 ۱۰هزار و  ۶۸۷فقره بود ،کاهش  ۶۷.۱درصدی داشته است.همچنین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در دی ماه امسال
در شهر تهران  ۲۷میلیون و  ۳۸۶هزار تومان بود که نسبت به آذرماه امسال با متوسط متری  ۲۶میلیون و  ۹۰۵هزار و  ۵۰۰تومان
رشد  ۱.۸درصدی داشته و نسبت به دی ماه سال گذشته که این شاخص  ۱۳میلیون و  ۸۰۹هزار و  ۱۰۰تومان در هر مترمربع بود،
افزایش  ۹۸.۳درصدی را نشان میدهد.بر اساس گزارش بانک مرکزی ،واحدهای مسکونی زیر  ۵سال ساخت در معامالت مسکن
ماه گذشــته بیشترین تعداد معاملههای مســکن را با  ۳۹درصد به خود اختصاص دادهاند.از سوی دیگر ،بیشترین تعداد معامالت
مسکن در میان مناطق  ۲۲گانه شهر تهران به منطقه  ۵با  ۳۹۷فقره و سهم  ۱۱.۳درصدی اختصاص داشت .در رتبههای بعدی
مناطق  ۴و  ۲تهران با سهمهای به ترتیب  ۸.۹و  ۷.۷درصدی قرار دارد.بر اساس برآوردها ،حدود  ۷۰درصد معامالت شهر تهران در
دی ماه امسال به  ۱۰منطقه یک ۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۷ ،۵ ،۴ ،۲ ،و  ۱۵اختصاص داشت.گرانترین منطقه تهران طبق سالهای اخیر
به منطقه یک با متوسط قیمت  ۶۰میلیون و  ۳۴هزار تومان در هر مترمربع اختصاص داشت و در رتبه دوم منطقه سه با میانگین
قیمت متری  ۵۲میلیون و  ۹۶هزار تومان و منطقه دو با میانگین قیمت متری حدود  ۴۵میلیون تومان اختصاص دارد.ارزانترین
مناطق تهران نیز منطقه  ۱۸با متوسط متری  ۱۲میلیون و  ۱۵۲هزار تومان ،منطقه  ۲۰با میانگین متری  ۱۲میلیون و  ۵۳۶هزار
تومان و منطقه  ۱۹با متوسط متری  ۱۳میلیون و  ۴۸هزار تومان هستند.

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه گفت ۲ :هزار میلیارد تومان برای خرید تبلت ،عینک ،سمعک ،تجهیز هنرستانها و
مدارس شــبانهروزی در مناطق محروم در اختیار وزارت آموزش پرورش در سال آینده قرار میگیرد .رحیم زارع سخنگوی
کمیســیون تلفیق بودجه دیروز (دوشنبه) در نشســت خبری ،اعالم کرد :طبق مصوبه این کمیسیون در سال آینده به ۳۵
میلیون نفر به صورت ماهانه  ۱۸۳هزار تومان ،به  ۲۳میلیون نفر ماهانه  ۱۳۶هزار تومان و به  ۲۰میلیون نفر هم ماهانه ۹۱
هزار تومان پرداخت خواهد شد.وی افزود :همچنین برای  ۱۰میلیون نفر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که در دل همان
 ۳۵میلیون نفر قرار دارند ،مبلغ  ۱۹هزار میلیارد تومان منابع در اختیار کمیته امداد و بهزیســتی برای پرداخت مستمری
مددجویان قرار داده خواهد شد تا عالوه بر یارانه این مستمری را هم به صورت ماهانه پرداخت کنند.سخنگوی کمیسیون
تلفیق بودجه با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه سال آینده برای  ۱۰میلیون نفر مددجوی کمیته امداد و بهزیستی مبلغی
حدود  ۷هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان منابع قرار داده بود که در کمیسیون تلفیق بودجه این عدد را به  ۱۹هزار میلیارد تومان
رساندیم ،اظهار داشت ۱۹ :هزار میلیارد تومان را در ردیفهای کمیته امداد و بهزیستی در بودجه قرار دادیم تا در سالهای
آینده پایداری منابع برای پرداخت مستمری و یارانه مددجویان وجود داشته باشد.زارع اضافه کرد :به کمیته امداد و سازمان
بهزیستی نیز اجازه داده شد تا در سال آینده حدود  ۲میلیون نفر مشموالن دریافت یارانه را که به نحوی از انحا از دریافت
یارانه جا ماندهاند تحت پوشش خود قرار داده و به آنها یارانه پرداخت کند.وی اعالم کرد :همچنین دو هزار میلیارد تومان برای
خرید تبلت ،عینک ،ســمعک ،تجهیز هنرستانها و مدارس شبانهروزی در مناطق محروم در اختیار وزارت آموزش پرورش
در سال آینده قرار گرفت.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود :به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ،مبلغ  ۱۳هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در سال  ۱۴۰۰در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

تولید رمزارز مبارزه با تحریم است
چند ســالی هســت که راهبرد سازمان ســیا در تقابل با فعالیتهای
چین در کشــورهای دیگر از جمله منطقه غرب آسیا تعریف و تبیین
و بوضوح دیده میشــود این راهبرد در همه بســترهای سرمایهگذاری
چین در منطقه آغاز گردیده اســت .کارشناسان شورای روابط خارجی
( )CFRرویدادهای مهم مؤثر بر روابط چین-آمریکا در سال گذشته را
بررســی کرده و اقدامات احتمالی دولت بایدن را مورد تجزی ه و تحلیل
قرار دادهاند .در هفتههای پس از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا،
مقامات این کشور در زمینهٔ تبت ،تایوان ،جدایی مالی و دریای جنوب
چین اقدامات زیادی انجام داده و به طرحهای چهار سال گذشته خود
افزودهانــد .این اقدامات اگرچه ظاهرا ً کار را برای دولت بایدن دشــوار
خواهد کرد اما در عوض ،اهرم بیشــتری برای چانهزنی و تغییر شرایط
کنونی بین دو کشور در اختیار گروه بایدن قرار خواهد داد .حساسیت
دولت بایدن در خصوص شــکافهای عبور از تحریم برای ایران هنوز
علنی نشده است اما آنچه که مهم است فرایند حضور چین در منطقه
و بخصوص پیشــنهاد سرمایهگذاری چین در حجم  ۴۰۰میلیارد دالر
در ایران بدون شــک مورد تجزیه تحلیل سرویسهای اطالعاتی غرب
بخصوص ســازمان ســیا قرار گرفته و برای تقابل با این راهگشایی در
مسیر تحریمهای علیه جمهوری اســامی تمهیداتی اندیشیده شده
است .انتشــار اخبار مربوط به فعالیت یک مزرعه استخراج رمزارز در
رفسنجان با سرمایهگذاری خارجی چینیها در روزهای اخیر اعتراضاتی
ایجاد کرده اســت که بنظر میرسد ریشه داخلی نداشته باشد .گروهی
به موانع موجود برای ماینرهای ایرانی و برخی به ارتباط این موضوع با
ت نیوز در روزهای اخیر گزارشهایی
قطعی برق ،اشاره میکنند .تجار 
را با موضوعهای مزرعه بیت کوین و مزرعه رفسنجان منتشر کرد که به
استخراج رمزارز از سوی چینیهای در استان کرمان اختصاص داشت.
در این دو گزارش ،به حضور گروه توســعه سرمایهگذاری ایران و چین
در منطقه آزاد رفســنجان برای استخراج بیتکوین پرداخته شده بود.
انتشــار اخبار فعالیت این مزرعه رمزارز با ســرمایهگذاریهای چینی،
حساسیتهایی را در روزهایی که قطعی برق و آلودگی هوا صدای مردم
را درآورده اســت ،ایجاد کرد .برخی هم حتی قطع شدن برق را امری
تصنعی برآورد کردند که زمینــه اجتماعی اعتراضات داخلی را فراهم
کند .اینکه در یک کشــوری با امکانات تولیــد برق بتوان رمزارزی که
از دایره کنترل و نظارت بانکهای غربی خارج باشــد طبعا نوعی دور
زدن تحریم محسوب میشــود .اینکه جمهوری اسالمی ایران در یک
دایره مردمی بتاند چنین فرایندی را تا حدی گسترش دهد که قابلیت
تامیــن حتی  ۱۰درصد ارز مورد نیاز کشــور برای واردات مواد اولیه و
دارو و ماشــیناالت را پوشش دهد برای نظام ما راهبرد عبور از تحریم
محسوب میشود .ساده انگاری است که فکر کنیم این جریان یک شبه
و در اثر قطع برق نابهنگام تهران ایجاد شــده و سپس با چینیها و یا
چند نفر جوان در خراسان و کرمانشاه و رشت برخورد کنیم .بدون شک
موضوع کامال حســاستر از این بحث است که دولت نداند آمریکا چه
نقشهای در سر دارد و نظام هم نداند چه میزان تولید رمزارز بسود کشور
است؟ دولت و مسئولین کشور با تمهید عدم استفاده از برق باید زمینه
استفاده از سوخت ارزان را برای تولید رمزارز در کشور فراهم آورند .این
امر میتواند در قالب یک بخشنامه از طرف دولت عملی شود .کافی است
اعالم شــود استفاده از برق برای تولید رمزارز مجوز میخواهد تا وزارت
نیرو برای برق مصرفی تعرفه تعیین کند و اگر کسانی بدون استفاده از
برق رمزارز تولید میکنند نیاز به مجوز ندارند .همین  ۶تا جمله خواهد
توانست کشور را با تولید ارز قابل توجهی پشتیبانی نماید .اینکه مردم
را علیه چین در کشور بشورانیم جز خواست آمریکا را تامین نکردهایم.
با نحوهای که از طرف دولت خبرسازی شد ،گروهی از مخاطبان به این
موضوع اشاره کردند که اگر امکان فعالیت سرمایهگذار خارجی در این
حوزه وجود دارد ،چرا برای ماینرهای ایرانی موانع زیادی ایجاد میشود.
مردم میگویند برای ما هزار مانع میتراشــند و تمامی سیستمهای ما
ایرانیها را مصادره میکنند اما برای چینیها این کار صد درصد قانونی
بوده اســت؟ مردم میگویند« :جوانان ما میلیاردها تومان پول در این
راه ســرمایهگذاری کردهاند و دولت بــدون توجه با اینکه این اقدامات
چه میزان بســود کشور است ،سیســتمهای ایشان را توقیف میکند و
نتیجه میگیرند که پس موضوع تبانی با چینیها بوده اســت» .مردم
میگویند« :بعد از جارو کردن خلیج فارس از ماهی ،حاال نوبت برقمون
شده است» .این شیوه خبرسازی و تحریک عواطف مردم آثار عجیبی
بدنبال داشته است .اینکه ذهن مردم را بسمت وجود فساد سوق بدهیم
بنفع نظام نیست .اینکه خواست آمریکا برای تحریک مردم علیه چین
که تا حدی موجب محدود شدن تحریمها شد ،تحریک کنیم بسود و
اساسا راهبرد نظام نیست .اینکه ما بفهمیم تولید رمزارز مبارزه با تحریم
اســت و این مبارزه را از کنترل و چارچوب هدایت دولت خارج کنیم
که ایرانیها برای عبور از شــکافی که در تحریم ایجاد شده عبور کنند
صد درصد به نفع نظام و در راســتای نهاد مقاومت است .پس به همه
پیشنهاد کنید راه منافع نظام از جو سازی بسود آمریکا اولی است.
والسالم

 ۹۸فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۶هزار و  ۳۰۹بیمار جدید
کووید ۱۹-در کشــور طی  24ســاعت گذشــته خبر داد.دکتر
سیماســادات الری گفت :تا دیروز  ۶بهمن  ۱۳۹۹و بر اســاس
معیارهای قطعی تشــخیصی ۶ ،هزار و  ۳۰۹بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۶۸۱نفر از آنها بستری
شــدند.وی ادامه داد :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به یک
میلیون و  ۳۷۹هزار و  ۲۸۶نفر رســید.الری گفت :متاسفانه در
طول  ۲۴ساعت گذشته ۹۸ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیمــاری به  ۵۷هزار و ۴۸۱
نفر رسید.
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سرلشکر باقری:

رزمایشهای اخیر موجب دلگرمی مردم شد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه رزمایشهای اخیر موجب دلگرمی
مردم و ناامیدی دشــمنان شد،گفت:دشــمن چندین بار درخالل برگزاری این
رزمایشها ازطرق مختلف اعالم کرد که قصدهیچگونه تهاجمی ندارد ،.سرلشکر
محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در نهمین جلسه هیئت امنای
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که صبح دیروز در باغ موزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد ،با اشاره به رزمایشهای  ۲۰روز اخیر نیروهای
مسلح ،گفت :در طول دو ماه گذشته ،جمهوری اسالمی ایران با تهدیداتی مواجه
شــد که طی آن رئیسجمهور بیخرد آمریکا تهدیداتــی را علیه نظام مقدس
جمهوری اسالمی مطرح کرد.وی افزود :فرد بیسوادی که امکان هرگونه اقدامی
از سوی او میرفت در همان زمان به ظاهر قدرتنماییها و تالشهایی را انجام
داد که الزم بود تا نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران آمادگیهای خود را در
مقابل به نمایش بگذارند و در یک مدت فشرده  ۱۵روزه نیروهای مسلح با اقتدار
 ۱۰رزمایش را در سراســر کشــور برگزار کردند که بسیاری از آنها با پیشنهاد
و داوطلبی خود این نیروها بود.رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه
اقدامــات فوقالعادهای در این رزمایشها صورت گرفت که برخی از این اقدامات
برای نخســتین بار انجام میشد ،افزود :این رزمایشها در واقع قدرت و آمادگی
جمهوری اســامی و نیروهای مسلح را به جهان و دشمنان نشان داد و موجب
دلگرمی ملت ایران و یأس دشــمنان شد.سرلشــکر باقری تصریح کرد :دشمن
چندین بار در خالل برگزاری این رزمایشها از طرق مختلف اعالم کرد که قصد
هیچگونه تهاجمی ندارد ،اقداماتش صرفاً دفاعی است و نگران اقدامات همپیمانان
جمهوری اسالمی در سالگرد شهادت سردار سلیمانی بوده است.وی گفت :به هر
صورت این آمادگیها کام ًال ضرورت دارد و باید تداوم داشــته باشــد؛ ما از دفاع
مقدس آموختیم که چنانچه هدف ما سربلندی و عزت کشور است ،باید همواره
آماده و قدرتمند باشــیم و این توانمندیها را به دشــمنان نشان دهیم.رئیس
ســتاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :قطعاً حرکت توفنده انقالب اسالمی
و جستجو و تالش برای دستیابی به آرمانهای این نظام الهی در کمال آرامش
و امنیت ادامه پیدا میکند.سرلشــکر باقری در ادامه اظهار داشت :در چهلمین
سالگرد دفاع مقدس قرار داریم و از زحمات همه دستگاههای لشکری و کشوری
که برای گرامیداشــت این سال تالش کردند ،قدردانی میکنیم.وی افزود :برابر
برنامههای تدوین شــده ،فعالیتها و تالشها در راستای گرامیداشت چهلمین
سالگرد دفاع مقدس در دستگاههای مختلف کشوری و لشکری همچنان ادامه
دارد و همه عزیــزان با وجود محدودیتهایی که بیماری کرونا ایجاد کرده بود،
همچنان در این مســیر فعالیتها و کارها را دنبال میکنند که جای تشــکر و
قدردانی دارد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سالگرد شهادت سردار
ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :این شهید بزرگوار  ۴۰سال در مسیر
دفاع و امنیت کشــور گام برداشت و از روزهای اول جنگ به همراه نیروهایی از
کرمان در جبهه کرخه کــور حضور پیدا کرده و در همان اوایل جنگ هنگامی
که مشغول عملیات شناسایی بود در میدان مین مجروح شد و تا روز شهادتش
 ۴۰سال شبانهروز تالش کرد تا به اجر شهادت که باالترین اجرهاست نائل شود؛
انشااهلل خداوند توفیق ادامه راه این شهید را به ما نیز عنایت کند.
سرلشکر موسوی:

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

فضای سرد انتخابات باید فعال شود
وزیر کشــور با بیان اینکه فضای ســرد و ساکت انتخابات باید فعال شود ،گفت:
اقتضا میکند احزاب و گروههای سیاســی فعالتر شوند تا انتخابات باشکوهی
داشته باشــیم ،.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشــور ظهر دیروز(دوشنبه) در
حاشــیه نشست با استانداران سراسر کشــور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
دیروز چهارمین جلســه نشست اســتانداران را به صورت حضوری در سال ۹۹
برگزار کردیم ،گفت :دســتور این جلسه مسأله و موضوع مهم امنیت ،انتخابات،
تولید ،معیشت ،ســامت و کرونا بود.وی افزود :نیاز بود ابتدا تمام صحبت ها
و نظرات دوســتان خود در استان ها که به صورت میدانی و حضوری و پیشتاز
مواجهه با مسائل هستند را دریافت کنیم و براساس رصد و تجربیاتی که دارند
تصمیم گیری کنیم.وزیر کشــور بیان کرد :علی رغم فشــارها و شرایط سخت
اقتصادی و مشکالت ناشی از تحریم و بیماری کرونا که واقعا در حوزه مشاغل و
کسب و کار ما نقصان بزرگی ایجاد کرده بود ،فضای امنیتی ،فضای قابل قبولی
بود و نظارت ها ،کنترل ها ،مدیریت و پاسخگویی به موقع به نیازهای مردم در
حد و حدودی که امکان پذیر اســت در حال انجام است .رحمانی فضلی افزود:
در این جلســه بر بحث مرزها و نظارت دقیــق تر و فعال تر به ویژه در مرزهای
غربی با توجه به شــرایطی که در آنجا داریم و استفاده از تمام امکاناتمان برای
تقویت مناطق مرزی در شرق کشور و کنترل نحوه و چگونگی هزینه های دولت
در این مناطق تاکید شــد .وی اظهار داشت :بحث امنیت انتخابات در نشست
مطرح شد و اطلس امنیت انتخابات درحال تهیه شدن است و این اطلس هر ماه
تغییر میکند و تاکنون مشکل خاصی در این حوزه نداشتیم.وزیر کشور با بیان
اینکه در حوزه سیاسی ،مهمترین مسأله ما بحث انتخابات بود ،گفت :هنوز فضای
سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب
و انعکاس خاصی را نشــان نداده است .وقتی این دوره از انتخابات را با  ۴سال
گذشــته مقایسه میکنیم برای ما کمی نگران کننده است .آمار ما در دور قبل
[در نظرسنجی ها از افرادی که نظر داده بودند در انتخابات شرکت می کنند و از
روند انتخابات آگاهی دارند] تقریبا دوبرابر آمار و ارقامی است که اکنون در اختیار
داریم.رحمانی فضلی تاکید کرد :این فضای ســاکت و سرد در حوزه اجتماعی و
سیاسی اقتضا می کند فعالیت و کار بیشتری به ویژه از منظر گروههای سیاسی،
احزاب و رسانه ها صورت گیرد تا بتوانیم با این مقدمات و شیب مناسب و مطلوب
به استقبال یک انتخابات پرشکوه برویم.
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در دیدار با ظریف مطرح شد:
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استقبال علیاف از حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قرهباغ

رئیس جمهور آذربایجان در دیدار ظریف از حضور شرکتهای
ایرانی در بازســازی قرهباغ اســتقبال و با ابراز خرسندی از
دیدگاه جمهوری اســامی در خصوص ابتکار  ۶جانبه ،این
پیشــنهاد را به نفع صلح و منافع مشترک در منطقه خواند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
که به منظور انجام ســفری منطقهای و در اولین مقصد وارد
باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد ،پیش از ظهر دیروز با
«الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان دیدار و به گفتوگو
پرداخت.وزیر امور خارجه در این دیدار با تبریک پیروزیهای
اخیــر به دولت و ملــت جمهوری آذربایجان بر گســترش
همکاریهای دوجانبه تأکید کرد.ظریف با استقبال از طرح
پیشــنهادی رئیس جمهور آذربایجان تحــت عنوان ابتکار
همکاریهای منطقهای  ۶جانبه ،آمادگی جمهوری اسالمی
ایران بــرای کمک و همکاری در همــه زمینه هایی که به
برقراری صلح ،ثبات و آرامش در منطقه کمک کند را اعالم
کرد.وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر موفقیت آمیز
وزیر امور خارجه و همچنین معاون نخســت وزیر جمهوری
آذربایجان به کشــورمان ،همکاریهای فیمابین به ویژه در
حوزههای اقتصادی را آماده جهش ارزیابی کرد.
آمادگی ایران برای مشارکت فعال در بازسازی مناطق
آزاد شده
ظریف با ابراز خرســندی از نتایج برگزاری چهاردهمین دور
اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور،
آمادگی جمهوری اســامی ایران برای مشــارکت فعال در

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در دیدار با همتای
آذربایجانی با بیان اینکه سقفی برای همکاریهای فیمابین
قائل نیستیم ،آمادگی بخشهای مختلف اقتصادی در ایران
برای حضور فعال در پروژههای اقتصادی جمهوری آذربایجان
را اعالم کرد.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران در ادامه دیدار با مقامات جمهوری آذربایجان،
با «جیحون بایراموف» وزیر امور خارجه این کشــور دیدار
و در خصــوص موضوعــات مهم مورد عالقه دو کشــور در
حوزههای مختلــف دوجانبه و منطقــه گفتوگو و تبادل
نظر کرد.وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران با ابراز
خرســندی از حضور در جمهوری آذربایجان در زمان پس
از آزادی ســرزمینهای اشغالی این کشور و ادای احترام به
قربانیان جنگ خصوصا غیرنظامیان ،با خانوادههای آنان ابراز
همدردی کرده و مرحله جدید را برهه مهمی برای کمک به
برقراری صلح و ثبات در منطقه و برای منافع همه طرفها

بازســازی مناطق آزاد شده خصوصا در زمینههای ساخت و
ساز ،صدور خدمات فنی  -مهندسی ،برق و انرژی ،کشاورزی،
کشــت فرا سرزمینی ،مین روبی ،بازسازی مساجد و بناهای
تاریخی را اعالم کرد.
اســتقبال علیاف از حضور شــرکتهای ایرانی در
بازسازی قرهباغ
الهام علــیاف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با
قدردانی از مواضع جمهوری اسالمی ایران در تحوالت اخیر

در منطقه ،از ســطح همکاریهای فیمابین ابراز خرسندی
و فضای موجود برای توســعه مناســبات در همه زمینهها
خصوصا حــوزه همکاریهای اقتصــادی را مثبت ارزیابی
کرد.وی با برشمردن پروژههای اقتصادی بین دو کشور ،از
حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قرهباغ استقبال کرد
و با ابراز خرســندی از دیدگاه جمهوری اسالمی ایران در
خصوص ابتکار  ۶جانبه ،این پیشنهاد را به نفع صلح و منافع
مشــترک در منطقه ارزیابی کرد.الهام علیاف همچنین از
برگزاری نشستهای  ٣جانبه ایران -آذربایجان  -روسیه و

ظریف در دیدار با همتای آذربایجانی:

سقفی برای همکاریهای فیمابین قائل نیستیم
ارزیابی کرد.ظریف هدف از سفر به منطقه و آغاز آن از باکو
را تالش و مســاعدت برای برقراری صلــح و آرامش عنوان
و از اینکه دیدارهای فشــرده مقامات جمهوری آذربایجان و
کشورمان در ماههای اخیر در سطح مناسبی گسترش یافته
است ابراز خرسندی کرد.رئیس دستگاه دیپلماسی با اعالم
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حضور فعال و گسترده
در بازسازی مناطق آزاد شــده که در مرزهای مشترک دو
کشور نیز واقع شده اســت ،به گفتوگوهای نتیجه بخش
دو کشور در اجالس اخیر کمیسیون مشترک همکاریهای
اقتصادی دو کشور اشاره و دیدگاه اعالم شده از سوی رئیس

تمامی تحرکات دشمن با دقت و حساسیت
بیش از پیش رصد شود
فرمانــده کل ارتــش با بیان اینکه منطقه پدافندی جنوب شــرق یکی از نقاط
راهبردی و حساس پدافندی در شــبکه یکپارچه پدافند است ،بر رصد تمامی
تحرکات دشمن با دقت و حساسیت بیش از پیش تاکید کرد ،.امیر سرلشکر سید
عبد الرحیم موســوی فرمانده کل ارتش با حضور در گروه پدافند هوایی شهید
اســماعیلیان بندر لنگه ضمن بازدید از بخشهای مختلف این گروه پدافندی و
جزایر سه گانه ،آمادگی رزمی و توان عملیاتی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.
وی با بیان اینکه منطقه پدافندی جنوب شرق یکی از نقاط راهبردی و حساس
پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند است ،بر رصد تمامی تحرکات دشمن با دقت
و حساســیت بیش از پیش تاکید کرد.در این بازدید امیر ســرتیپ دوم زینالی
فرمانده منطقه پدافند هوایی جنوب شرق (شهدای خلیج فارس) و امیر دریادار
دوم آریا شفقت رودســری ارشد نظامی ارتش در استان هرمزگان ،فرمانده کل
ارتش را همراهی کردند.
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جمهــور آذربایجان در دیدار امــروز را بیانگر عزم جدی دو
کشور برای همکاریها عنوان کرد.
سقفی برای همکاریهای فیمابین قائل نیستیم
ظریف با اعالم اینکه ســقفی برای همکاریهای فیمابین قائل
نیســتیم ،آمادگی همه جانبه بخشهــای مختلف اقتصادی
در ایــران برای حضور فعــال در پروژههای اقتصادی جمهوری
آذربایجان را اعالم و برقراری آرامش در منطقه را فرصت بزرگی
برای همکاریهای دو کشــور در زمینه ترانزیت و فعال سازی
کریدورهای شرق -غرب و شمال -جنوب برشمرد.

همچنین ایران  -آذربایجان  -ترکیه در آینده استقبال کرد.
در این دیدار عالوه بر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان،
دستیار رئیس جمهور آذربایجان در امور سیاست خارجی
نیز حضور داشــت.ظریف قرار اســت در ادامه این سفر به
روسیه ،ارمنستان ،گرجستان و در صورت انجام هماهنگی
آخر هفته نیز به ترکیه برود.وزیر امور خارجه شب گذشته
در بدو ورود به باکو با بیان اینکه بسیار خوشحالیم توانستم
این ســفر را انجام دهم ،گفت :در روزهای آینده به روسیه،
ارمنستان ،گرجستان و احتماال آخر هفته نیز به ترکیه سفر
خواهم کرد.وی در تشریح موضوع و علت این سفرها عنوان
کرد :موضوع اصلی بحــث همکاریهای منطقهای در این
منطقه اســت که برای ما از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
اســت و ارتباطات دوجانبه با این کشورها که ایران با این
کشــورها دارای رابطه بسیار خوب و نزدیکی است .ظریف
گفــت :دیروز دوشــنبه در دیدار با مقامــات آذری درباره
بازســازی و وضعیت قره باغ و همــکاری برای حفظ ثبات
در این جا صحبت خواهیم کرد .خشــنود هستیم کشور و
ملت برادر ما آذربایجان ســرزمینهای خودش را به دست
آورده و امروز سرزمینهای آذری در اختیار مردم آذربایجان
اســت و عالقهمندیم کمک کنیم که هر چه زودتر ساکنان
سرزمینهای آزاد شده به محل اقامت خود برگردند .اینها
خویشان ما هستند و در این زمینه گفتوگو خواهیم کرد.
عالوه بر این درباره مســائل مربوط بــه ترانزیت و کریدور
شمال  -جنوب و شمال  -غرب با دوستان آذری گفتوگو
خواهیم کرد.

قدردانی از مواضع ایران در ســطوح عالی و مردمی در
قبال تمامیت ارضی و حق حاکمیت جمهوری آذربایجان
جیحون بایراموف وزیر امور خارجــه جمهوری آذربایجان نیز
در این دیدار مناســبات دو کشور را برپایه دوستی و مشترکات
تاریخی و فرهنگی خواند و از مواضع جمهوری اسالمی ایران در
سطوح عالی و مردمی در قبال تمامیت ارضی و حق حاکمیت
این کشور قدردانی کرد.وی با اشاره به تبادل هیأتهای بلندپایه
بین دوکشور ،توسعه مناســبات اقتصادی را به عنوان یکی از
اولویتهــای مهم در روابط دو کشــور ارزیابی کرد و برگزاری
نشســت اخیر کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی را
بیانگر این مهم دانســت.همکاریهای دو کشور در حوزه خزر،
موضوعات فرهنگی ،همکاریها در حــوزه آب ،حمل و نقل و
حوزههای بینالمللی و همکاریهای  ٣جانبه با ترکیه ،از دیگر
موضوعــات مورد گفتوگــو و تبادل نظــر وزرای امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در این دیدار بود.

جلیلی عضو شورایعالی امنیت م ّلی:

رئیسجمهور درباره عملکرد  ۳۸۲شرکت دولتی به مردم گزارش دهد
عضو شورایعالی امنیت ملّی گفت :رئیس جمهور که به گفته خودشان فرماندهی را در
جنگ اقتصادی به عهده دارد ،میبایســت نحوه استفاده از فرصت  382شرکت دولتی را
برای مردم بازگو کند و گزارش عملکرد بدهد ،.نشست بررسی بودجه شرکتهای دولتی،
چالشها و ارائه پیشــنهاد برای اصالح آن در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام برگزار شد.جلیلی درباره شــرکتهای دولتی اظهار داشت ۳۸۲ :شرکت
دولتــی به عنوان بازوهای اجرایــی در اختیار قوه مجریه قرار دارد تا این قوه را در جهت
انجام وظایف خود یاری رســاند؛ دولت مقتدر دولتی اســت که به جای شــعار بتواند از
فرصتهای خود به خوبی استفاده نماید.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان
کرد :بودجه برنامه مالی کشــور اســت و طبیعتاً وقتی بخش اعظمــی از آن در اختیار
شرکتهای دولتی قرار میگیرد میبایست این شرکتها در تحقق اهدافی نظیر اشتغال
و ارزآوری و  ..نقش خود را ایفا کنند.وی دراین باره افزود :در شرایط جنگ اقتصادی ،این
برنامه باید متناسب با نقشآفرینی شرکتها در جنگ اقتصادی تنظیم شود و سهم هریک
از آنها در انجام وظایفشــان روشن باشد.عضو شورایعالی امنیت ملی با اشاره به سخنان
رئیــس جمهور مبنی بر فرماندهی در جنگ اقتصادی ،تاکید کرد :رئیس جمهور که به
گفته خود ایشان فرماندهی را در جنگ اقتصادی به عهده دارد ،میبایست نحوه استفاده
از فرصت این  382شــرکت دولتی را برای مــردم بازگو کنند و گزارش عملکرد بدهند.
جلیلی تاکید کرد :اینکه گفته شــود در این شرکتها فساد رخ نداده یا ضرردهی نبوده،
کافی نیست؛ هنر آنست که گزارش عملکرد سوددهی و تحقق بهرهوری مناسب آنها ارائه
شود.وی با بیان اینکه مشکالت هیئت مدیره شرکتهای دولتی در تمامی دولتها باقی
مانده است ،تصریح کرد :تعویض مکرر اعضای هیئت مدیره این شرکتها منجر به عدم
پاسخگویی افراد نســبت به عملکرد خود میباشد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به فعالیتهای اقتصادی خارج از ماموریت برخی
شــرکتهای دولتی نظیر ایجاد مالهای تجاری ،رســتوران لوکس و  ،..گفت :ضعف در
نظارت بر عملکرد شرکتها و عدم شفافیت فعالیت آنها باعث شده تا بسیاری از کارویژه
ها متفاوت از اهداف کلی نظام و حتی قوه مجریه صورت بگیرد.
بودجه نیازمند نظارت پیشینی است
همت قلیزاده کارشــناس ارشد ســازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست با بیان
اینکه شــرکتهای دولتی دارای بیانضباطی مالی هســتند ،خاطرنشان کرد :حجم کل
بودجه  382شرکت دولتی در الیحه سال  1400بیش از  1562هزار میلیارد تومان بوده
که نسبت به رقم سال گذشته 9 ،درصد افزایش یافته اما بعلت اصالحاتی که در بودجه
امسال لحاظ شده ،این افزایش در عمل  52درصد نسبت به سال گذشته بوده است.وی
با اشاره به این نکته که ضوابط تهیه و تنظیم بودجه بر منابع شرکتهای دولتی حساس
نیست و صرفاً بر روی هزینهها تمرکز کرده است ،تصریح کرد :مشکل اصلی ما در بودجه
شرکتها ،مشکل شرکتهای نفتی است؛ ما برای شرکتی که بودجه آن بیست میلیارد
تومان است ،نزدیک پنجاه صفحه مهر و موم بودجه مینویسیم .اما فالن شرکت نفتی دو
صفحه درخواست مینویسد ،تسهیالت کالن مینویسد و تحویل سازمان برنامه میدهد.
کارشناس مربوط سازمان نیز برحسب سلیقه بودجه درخواستی را تایید کرده و در نهایت،
مجلس نیز همان را تصویب میکند.قلی زاده تکمیل کرد :مشکل اصلی ما در انرژی است؛
 75درصد بودجه شرکتهای دولتی سهم شرکتهای حوزه انرژی است .سابقا چند دفتر
برای رســیدگی به شرکتهای مختلف حوزه انرژی وجود داشت اما امروز تنها یک دفتر
انرژی با  20کارمند حضور دارند که تعداد کارشناســان اقتصادی آن کمتر از انگشــتان
یک دســت است.وی درباره نظارت بر بودجه ،گفت :در مورد چگونگی نظارت حتماً باید

دســتورالعمل و سازوکار قانونی داشته باشــیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش
خود را ارائه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی ارزیابی کرد.کارشناســان نیز نسبت به
گزارش خود پاسخگو باشند .تنها قانونی که برای شرکتها بازدارنده است ،آییننامه مالی
معامالت خودشان و مصوبات مجلس است .یعنی قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات
عمومی را برای خودشــان الزامآور نمیدانند.این کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه
در ادامه اظهارات خود ،تصریج کرد :در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه فاقد معاونت
شرکتهاســت و این معاونت حتما و باید ایجاد بشــود؛ از طرفی دیگر نظام کارشناسی
سازمان برنامه باید استقالل پیدا کند؛ وقتی نظر شرکتها درباره بودجه اختصاص یافته
با کارشــناس مغایر است ،وزیر مربوطه فشار وارد میکند و سازمان هم باید کوتاه بیاید.
وی افزود :یکی دیگر از نیازهای قطعی ما ،افزایش ســرعت نظارت بر عملکرد بودجه از
طریق سامانههاســت .برای مثال تحقیق دیوان محاســبات دو سال بعد از عملکرد چه
معنایی دارد؟! قلی زاده با تاکید بر اینکه عملکرد شرکتهای دولتی با بودجه دریافتی آنها
سازگار نیست ،تصریح کرد :طبق ماده  2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( )1به
شرکتهای دولتی اجازه مشروط داده میشود تا بودجه مربوط به خود را اصالح کنند اما
در عمل این شروط را رعایت نکرده و سقف بودجه را به هم میزنند؛ اگر مجلس یازدهم
واقعا به دنبال اصالح ســاختار بودجه اســت ،ابتدا باید جلوی اجرای این ماده را بگیرد و
آن را اصالح کند.
شرکتها برنام ه را نمیپذیرند
در ادامه سعید وکیلی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ،با بیان اینکه خالءهای قانونی
همچنــان در موضوع بودجه وجود دارند ،بازنگری جدی در این زمینه را اولین قدم برای
اصالح ســاختار بودجه دانســت.وی دراین باره گفت :مطابق قانون اگر شرکتها درآمد
بیشــتری نسبت به آنچه پیشبینی شده ،کسب کنند باید آن را سرمایهگذاری کنند اما
معموال تمایل دارند تا درآمدها را کمتر نشان بدهند و مبلغ سرمایهگذاری در بخشهای
دیگری مانند حقوق و پاداش مصرف کنند.وکیلی تاکید کرد :ما در قوه مجریه به شدت به
یک سیستم نظارتی قبل و حین اجرا نیاز داریم تا بتواند قبل از این که اتفاق بیفتد و خطا
صورت بگیرد یا خدای نکرده جرمی صورت بگیرد یا خالفی صورت بگیرد ،آالرم بدهد و
در واقع پیشگیری بشود.وی با بیان اینکه برنامهناپذیر بودن شرکتهای دولتی باید متوقف
شود ،اظهار داشت :این معقول نیست که تعداد کمی کارشناس نسبت صدها هزار میلیارد
تومان که دو برابر بودجه عمومی کشور است ،تصمیم بگیرند؛ باید کارشناسی ،نظارت و
حسابرسی دقیقتری نسبت به وضع موجود اعمال شود.
شرکتی که برای ساخت برج میالد تشکیل شد هنوز حقوق دریافت میکند!
ســکینه اشرفی کارشناس ارشــد ســازمان برنامه و بودجه و معاون سابق برنامه ریزی
شــهرداری تهران نیز با بیان اینکه برای اولین بار اســت که مجلس به ارزیابی دو سوم
بودجه کشــور ورود کرده است ،خاطرنشان کرد :هر ســال که الیحه بودجه به مجلس
ارسال میشود ،نمایندگان اص ًال به بحث بودجه شرکتهای دولتی ورود پیدا نمیکردند
و حاال این یک کار مهم و قابل تقدیر است.اشرفی با بیان اینکه بسیاری از این شرکتها،
صوری هســتند ،گفت :بسیاری از این شرکتها در این ده سال گذشته اص ًال تکالیفی به
عهدهشــان نبوده و هیچ مرجعی وجود ندارد تا این شرکتها را منحل کند؛ در زمانیکه
اخیرا بنده در شهرداری تهران مسئولیت داشتم ،شرکتی که مسئولیت ساختن برج میالد
را به عهده داشــت ،پس از گذشت سالها از ساخت این برج ،هنوز وجود داشت و بودجه
دریافت میکرد! مشابه این شــرکتها در دولت نیز وجود دارد.وی افزود :متاسفانه قوه

مجریه ســازمان بازرسی ندارد و وظیفه مهمی چون نظارت پیشینی در سازمان برنامه و
بودجه به خوبی اجرا نمیشود.
نقش مجامع عمومی در شرکتها باید پررنگ شود
در ادامه سید محمدحسین فاطمی کارشــناس اقتصادی ،قسمت عمدهای از مشکالت
شــرکتهای دولتی در ایران را ناشی از نگاه یکسان به این شرکتها و سایر دستگاههای
اجرایی دانســت و گفت :بودجه دستگاههای دولتی با شــرکتها متفاوت است؛ بودجه
دســتگاه پولی است که آن نهاد،سازمان یا وزارتخانه میگیرد و هزینه میکند اما بودجه
شرکتها یعنی منحصر در گردش مالی آنهاست.اینکه بگوییم 75درصد بودجه مربوط به
این شرکتهاست و الباقی درصد بودجه عمومی است ،مقایسه درستی نیست.وی دراین
باره افزود :مهمترین آســیب بودجهریزی شــرکتها در ایران این است که ما نقشهای
مجمع عمومی را از شــرکت گرفتیم؛ در قانون تجــارت باالترین رکن تصمیمگیری هر
شرکت مجمع عمومی است اما از این چند صد شرکت دولتی حداکثر  10شرکت مجمع
عمومی خود را تشکیل دادند.
فاطمی در ادامه اظهار داشــت :اولین اقدام الزم ،تفکیک بخشــنامه بودجه شرکتها از
بخشنامه بودجه سایر دستگاهها است .پیشنهاد مشخص این است که بودجه شرکتهای
دولتی توســط مجامع آنها مورد بررســی قرار بگیرد و نقش مجلس از نقش تصویبی به
نقش نظارتی بر همین مجامع تغییر کند.وی خاطرنشان کرد :از نظر بنده وجود ماده دو
قانون تنظیم با شروطی که دارد ،اجتنابناپذیر است؛ چرا که شرکتهای دولتی در حال
رقابت با سایر شرکت ها بوده و شرایطشان متفاوت از دستگاه دولتی است.فاطمی گفت:
یکی از مشــکالت جدی این شرکتها ،نقص مدل حاکمیتی آنهاست؛ در این شرکتها
مناسبات مبتنی بر قانون تجارت بین مجمع ،هیئت مدیره و مدیرعامل به درستی رعایت
نمیشود و طبیعتا نظارت نیز به درستی شکل نمیگیرد.وی افزود :علیرغم قوانین خوبی
که در بحث شفافیت مالی این شرکت ها تصویب شده اما این شفافیت بعلت عدم اجرای
قوانین ایجاد نمیشــود؛ اطالعات کارکنان ،میزان حقوق ،مزایا و معامالت عمال در این
شرکتها شفاف نیست.
نظارت آنالین ضرورت است
در ادامه محمد شــیریجیان کارشناس مســائل اقتصادی ،ضمن اشاره به ماده دو قانون
تنظیم ،تصریح کرد :نظام تصویب بودجه شرکتهای دولتی دارای ایراد است؛ متأسفانه
این شــرکتها به دلیل اینکه میدانند بعدا ً بودجه در مجمع خودشــان مصوب میشود
حتی ارقام دقیقی را به مجلس ارائه نمیدهند ،معموال درآمد بیشــتری محقق میکنند
و هزینهها را متناســب با درآمدها افزایش میدهند.نظارت آنالین حسابها ،تغییر نقش
دولت از مالکیت شرکتها به سمت تنظیمگری و تناسب میان افزایش بودجه شرکتها با
میزان بهرهوری آنها از جمله دیگر نکاتی بود که شیریجیان به آن اشاره کرد.در ادامه نیز
دکتر میعاد صالحی مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی نقطه نظرات خود را مطرح کرد.
یک شغل با چند سطح حقوق و مزایا!
صالحی اظهار داشت :بودجه شرکتهای دولتی در سال  ،1400معادل 64درصد بودجه
کل کشــور و به میزان  1500هزار میلیارد تومان اســت اما برای مثال شرکت سهامی
خدمات عمومی بهداشت صنعتی که جهت خدمات درمانی کارکنان حوزه نفت است 3.3
هزار میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ پس تفاوت بین خدمات درمانی کارکنان
حوزه نفت یا سایر کارکنان دولت را از میزان قابل توجه این بودجه میتوان فهمید.
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خروج  ۹۰میلیارد دالر سرمایه از کشور طی  ۸سال

اقتصاد ایران  ۱۲درصد کوچک شد
رئیس اتاق تهــران در ادامه ،روند تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت ســال
 ۱۳۹۰را یادآوری کرد که تا سال  ۱۳۹۰این روند صعودی بود و طی دهه  ،۹۰در دو
مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایینتر تنزل کرده در حالی که اگر روند رشد
بلندمدت ســال  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۰ادامه مییافت ،تولید ناخالص داخلی ایران در سال
 ۱۳۹۹باید به حدود  ۸۰۰هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه مسیر رشد سالهای
 ۸۳تا  ،۹۶باید حدود  ۷۰۰هزار میلیارد تومان میبود.خوانساری گفت :اقتصاد ایران
طی دو ســال اخیر حدود  ۱۲درصد کوچک شدهاست.بیان آماری از وضعیت رشد
اقتصادی کشور ،موضوع دیگری بود که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد .به گفته
خوانساری ،در حالی طی سال  ۱۳۹۱اقتصاد کشور شاهد رشد منفی  ۷.۷درصد بود
که طی ســالهای  ۹۷و  ۹۸نیز رشــد منفی اقتصادی کماکان تداوم پیدا کرد و به
ترتیب به منفی  ۵.۴و منفی  ۶.۵درصد رسید.
نزول صادرات در سایه رشد نرخ ارز
خوانســاری در ادامه به روند صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور اشــاره کرد که طی
ســالهای  ۹۷تا  ۹۹و بنا بر آمارهای بانک مرکزی و محاســبات کارشناسی ،رشد
منفی را تجربه کردهاست .به گفته وی ،اثر منفی صادرات کاالها و خدمات در رشد
اقتصادی طی تابســتان  ۹۷تا تابســتان  ۹۹قابل توجه است.نایبرئیس اتاق ایران
ســپس به کسری بودجه دولت طی دستکم شش ســال اخیر اشاره کرد و افزود:
بررســیها نشان میدهد که طی  ۹ماهه امسال ۸۳ ،درصد واگذاری اوراق داراییها
معادل  ۱۲۰هزار میلیارد تومان صرف هزینههای دولت شده و مابقی آن به بنگاهها
رسیدهاســت و این در حالی است که این اتفاق ،به بار بدهی دولت طی سال آینده
اضافه خواهد کرد.وی ســپس به سهم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی اشاره
کرد که از ســال  ۱۳۸۳در مســیر نزولی قرار گرفته به طوری که طی این سال تا
 ،۱۳۹۸افت  ۹واحد درصدی سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی در کشور
اتفاق افتادهاست.

خروج  ۹۰میلیارد دالر سرمایه از کشور طی  ۸سال
خوانساری همچنین روند نزولی سرمایهگذاری واقعی در کشور طی سالهای ۱۳۸۳
تا  ۱۳۹۸را مورد گوشــزد قرار داد که به گفته وی ،طی ســال  ۱۳۹۸برابر  ۹۸هزار
میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور به ثبت رسیده که طی  ۱۵سال اخیر ،کمترین
رقم بودهاست .وی همچنین به میانگین رشد منفی  ۶درصدی ساالنه سرمایهگذاری
بخشخصوصی طی سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۸اشاره کرد.روند رشد موجودی سرمایه،
از دیگر شــاخصهایی بود که رئیس اتاق تهران در ادامه به آن اشاره کرد و به گفته
وی ،طی سال  ،۱۳۹۸استهالک از انباشت سرمایهگذاری سبقت گرفت و برای اولین
بار در اقتصاد کشور ،رشد موجودی سرمایه ،منفی شد.به گفته خوانساری ،کشور در
زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی نیز توفیقی نداشته و بر اساس آمارها ،طی سال
 ۲۰۱۹میالدی ،پایینترین میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران رقم
خورد.وی سپس به وضعیت تراز حساب سرمایه اشاره کرد و یادآور شد که طی سال
 ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۸حدود  ۹۰میلیارد دالر ســرمایه از کشور خارجی شدهاست.رئیس
اتاق بازرگانی تهران پس از بیان این آمارها ،در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد کشور
به این نکته اشــاره کرد که اقتصاد ایران کوچک شده ،فقر افزایش یافته ،به تضعیف
سطح استانداردهای زندگی دامن زده شده ،سرمایهگذاری و تجارت که محرک اصلی
رشــد اقتصادی در کشور اســت به پایینترین میزان خود رسیده ،خروج سرمایه از
کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیدهاست.خوانساری،
نبــود ثبات اقتصادی ،دو نرخی بودن ارز ،تــورم و رکود اقتصادی ،همچنین فقدان
تصویری شــفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم ،عدم قطعیت و نااطمینانی
در انجام امور اقتصادی ،محیط نامساعد کسبوکار و نیز غیرواقعی بودن متغیرهای
کلیدی از جمله نرخ ارز ،نرخ بهره و بهای حاملهای انرژی را جدیترین چالشهای
فعلی در اقتصاد کشور عنوان کرد.نایب رئیس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از
ذخایر گازی کشــور اشاره کرد و گفت :در سال  ۲۰۱۹در حدود  ۸۶میلیارد دالر به
عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را
در دنیا برای انرژی میپردازد .اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشــور
مانند ســرانجام ذخایر آبی خواهد شد.وی ســپس ،به بیان برخی از الزامات اصالح
مسیر پیشرو در اقتصاد کشور اشاره کرد و در این رابطه ،پذیرش و باور واقعیتهای
اقتصادی از ســوی تمامی ارکان تصمیمگیر اقتصادی و اجتماعی کشور را ضروری
دانست.خوانساری افزود :گفتوگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم باید
به اجرا درآید در حالی که یکی از الزامات کنونی ،عزم سیاســی برای تغییر و اصالح
امور اســت .برای گزیر از افق غبارآلود پیش رو که نگرانی همه ماست ،باید اقدامات
شــجاعانهای انجام دهیم.خوانساری در این رابطه همچنین بر واقعی شدن نرخ ارز،
نرخ ســود بانکی و بهای حاملهای انرژی تاکید کــرد و عالوه بر هدفگذاری برای
دســتیابی به تورم تکرقمی ،تقویت تعامل با اقتصاد جهانی را ضروری دانست.رفع
موانع محیط کسبوکار برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و نیز ،پذیرش تأثیر
بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکلگیری فعالیتهای
اقتصادی مبتنی بر فناوریهای نوین ،از دیگر راهکارهایی بود که رئیس اتاق بازرگانی
تهران در نشســت هیأت نمایندگان اتاق ایران و در حضور رئیس مجلس شــورای
اسالمی برای برونرفت از شرایط نامساعد اقتصادی کشور ،مطرح کرد.

نوبتدوم

آگهـیمنـاقصهیـکمرحـلهای
شهرداریکرمانشاه
شهرداری کرمانشــاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  :تهیه ،اجرا و
نصب ایســتگاه اتوبوس بر اساس فهرســت بهاء ابنیه (فهرست پایه سال  )1399به
شماره مناقصه  2099005233000054از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد گرفت و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
* پایه و رشته مناقصه گران  :پایه پنج و باالتر رشته ابنیه
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  99/11/07 :می باشد.
* مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه  :ساعت  13تاریخ 99/11/13
* مهات زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  :ساعت  13تاریخ 99/11/23
* زمان بازگشایی پاکات  :ساعت  9صبح روز شنبه تاریخ 99/11/25
* اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار حهت اطالعات بیشــتر در خصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکت(الف):
* آدرس :کرمانشــاه میــدان غدیر شــهرداری مرکز شــماره 083-37290001
083-37288163
* اطالعــات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویت در ســامانه:
مرکز تماس  021-41934:دفتر ثبت نام 85193767 -88969737 :
سعیدطلوعی-شهردارکرمانشاه

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد؛

مســعود خوانســاری به وضعیت تراز حساب سرمایه اشــاره کرد گفت :طی سال
 ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۸حدود  ۹۰میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شدهاست .مسعود
خوانســاری در نشســت هیأت نمایندگان که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،به شاخص تورم اشاره کرد که در طول بیش از
چهار دهه گذشته ،به جز چهار سال ،همواره دو رقمی بوده و از این حیث ایران به
همراه هشت کشور دیگر ،در میان  ۹کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است.
نایبرئیس اتاق ایران رشــد فزاینده نقدینگی در کشور طی  ۱۰سال اخیر را مورد
گوشزد قرار داد و گفت :در حالی نقدینگی در سال  ۱۳۹۰رقمی معادل با  ۳۵۴هزار
میلیارد تومان بود که این میزان در  ۹ماهه امســال به  ۳,۱۳۰هزار میلیارد تومان
رســیده و مانند بهمن خانمانبراندازی ،اقتصاد کشور را تهدید میکند.خوانساری
در ادامه ،وضعیت درآمد ملی سرانه به قیمتهای ثابت سال  ۱۳۹۰را نیز بحرانی
عنوان کرد به طوری که این شاخص به طور میانگین رشد ساالنه منفی  ۵درصد
را تجربه کردهاست.

@sobheqtesad
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بررسی مجدد درخواست
یارانه حذفشدگان

عضو کمیســیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی با ابراز «در سال آتی یارانه نقدی
و معیشــتی تجمیع خواهد شد» ،گفت :کل منابع مربوط به پرداخت نقدی یارانه از ۷۴
به  ۱۴۶هزار میلیارد تومان رشــد کرد ،در تبصره  14الیحه بودجه که از طرف دولت به
مجلس شورای اسالمی ارائه شده منابع  300هزار میلیارد تومانی لحاظ شده بود .مجلس
و کمیسیون تلفیق بر حذف ارز دولتی نهادههای دامی تأکید داشتند تا از این طریق برای
پوشش افزایش قیمت اقالم مربوطه با یارانه نقدی این افزایش قیمت را جبران کنند ،در
نهایت با حذف ارز ترجیحی منابع تبصره  14بودجه به  429هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است.حســینعلی حاجیدلیگانی ،با اشاره به اینکه در الیحه پیشنهادی دولت 43
هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و  31هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه
معیشتی لحاظ شــده بود ،گفت :بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق و بعد از حذف ارز
4200تومانی واردات نهادههای دامی این منابع به 146هزار میلیارد تومان افزایش یافته
است.بهگفته این عضو هیئت رئیسه مجلس ،تغییرات مهمی در تبصره  14بودجه شکل
گرفته است که شاید مهمترین آنها تجمیع یارانه نقدی و معیشتی باشد ،بر این اساس ،کل
منابع تبصره  14بودجه به  429هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
جزئیات یارانه یکپارچه در سال 1400
وی بــا بیان اینکه در ســال آتی  10میلیون نفر یارانه نقــدی ماهیانه  267هزار تومانی
دریافت میکنند ،گفت :در پله دوم  25میلیون نفر ماهیانه  183هزار تومان یارانه دریافت
خواهند کرد.حاجیدلیگانی ادامه داد :بر این اســاس 23 ،میلیون نفر ماهیانه  136هزار
تومان و  20میلیون نفر نیز  91هزار تومان یارانه نقدی دریافت میکنند .هرچند عقیده
کمیسیون تلفیق بودجه این بود که دهک باالی درآمدی باید از صف دریافت یارانه حذف
شوند اما دولت زیر بار اجرای آن نرفته است.
امکان بررسی درخواست دریافت یارانه حذفشدگان
این نماینده مجلس گفت :البته کمیسیون تلفیق یک مصوبه مهمی نیز داشته است و بر
این اساس سازمان هدفمندی یارانهها و همچنین وزارت رفاه مکلف شدند درخواستهای
افــرادی را که قب ًال از دریافت یارانه انصراف دادهاند و یــا از ابتدا یارانه دریافت نکردهاند
بررسی کنند و در صورت داشتن شرایط این افراد نیز به صف دریافت یارانه اضافه شوند.
حمایت از تولید و اشتغال در تبصره 14
بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق در خصوص تبصره  14بودجه 32 ،هزار میلیارد تومان
برای رونق تولید و ارتقای ســطح اشتغال از طریق تخصیص به استانها لحاظ شده است.
همچنین  18هزار میلیارد تومان برای محرومیتزدایی در نظر گرفته شــده است.بر این
اساس  82هزار میلیارد تومان نیز برای جبران هزینههای شرکتهای دولتی مثل پخش و
پاالیش فرآوردههای نفتی در راستای پوشش هزینههای ایمنسازی جایگاههای سوخت،
بهینهســازی مصرف انرژی و ...پیشبینی شد .مجموعاً برای بخشهای حمایت از تولید و
اشــتغال ـ هدفمندی یارانهها ـ اعتبارات هزینهای و تملک دارایی سرمایهای  313هزار
میلیارد تومان لحاظ شد .مجموع این ارقام  429هزار میلیارد تومانی است که در ابتدا ذکر
شد.بهگفته حاجیدلیگانی ،برای کنترل فقر مطلق  15هزار میلیارد تومان به کمیته امداد
و بهزیستی تخصیص داده خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور؛

در مقابله با فرار مالیاتی جدی هستیم
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت :فرار مالیاتی بهویژه از طریق شرکتهای سوری
و کاغذی کارتهای بازرگانی اجارهای حسابهای بانکی اجارهای صورت میگیرد .محمد
مسیحی در حاشیه نشست با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی کاشان ،در خصوص فرار
مالیاتــی فعاالن اقتصادی اظهار کرد :از طریق ســازمان امور مالیاتی و تقویت بانکهای
اطالعاتــی و پذیرش خود اظهاری مؤدیان شناســنامهدار بهویــژه در بخش تولید ،توان
و انــرژی خود را در مورد بخشهایی گذاشــته که فرار مالیاتی دارند.معاونت ســازمان
امور مالیاتی کشــور با اشــاره به اینکه ،در بحث فرار مالیاتی صرفاً در چهارچوب قانون
و مقررات بســیار جدی هســتیم گفت :فرار مالیاتی بهویژه از طریق شرکتهای سوری
و کاغذی کارتهای بازرگانی اجارهای حســابهای بانکــی اجارهای صورت میگیرد که
برنامهریزیهــای الزم را برای مقابله و جلوگیری از این پدیدهها انجام دادیم.وی تصریح
کــرد :با توجه به بیماری کرونا بهویژه در حوزههای صنفی در بحث مالیات مشــاغل با
توجه به تمهیداتی که داشــتیم مصوبات و مشو قاتی که برای حوزههای صنفی داشتیم
فلذا نسبت به آن رقم پیشبینیشده عقب هستیم اما با تمرکز بر بخشهای دیگر بهویژه
مقابل با فرار مالیاتی سعی کردیم درامدهای مالیاتی را پوشش دهیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد؛

اصالح حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
در بودجه ۱۴۰۰
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از تالش دولت برای اصالح روند متناسب سازی
حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی در ســال آینده خبر داد .محمدباقر نوبخت رییس
ســازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری
و کشــوری ،صد در صد انجام شده گفت :مطلع شــدم که در مورد بازنشستگان تامین
اجتماعی ،فقط  ٣٠درصد این موضوع انجام شده است .بنابراین هم با ارسال الیحهای دو
فوریتی به مجلــس زمینه تقنینی آن را فراهم کردیم و هم منابع مالی قابل مالحظهای
برای آن در بودجه  ١۴٠٠درنظر گرفتیم.این ســخنان نوبخت با فریاد اهلل اکبر و تشویق
تجمع کنندگان روبرو شد.معاون رییس جمهور از نمایندگان بازنشستگان تامین اجتماعی
دعوت کرد تا همچون نمایندگان بازنشســتگان لشــگری و کشــوری ،جلسات هفتگی
مستمری با او داشته باشند تا متناسب سازی حقوقشان را تا حصول به نتیجه دنبال کنند.
جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه ها

 ۷۸میلیون نفر یارانه میگیرند

رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰گفــت ۳۵ :میلیون نفر بیش از  ۱۸۰هزار
تومان ،حدود  ۲۳میلیون نفر  ۱۳۸هزار تومان و مابقی که حدود  ۲۰میلیون نفر هستند
هــم  ۹۱هزار تومان در مــاه ،یارانه دریافت میکنند .الیاس نــادران در ارتباط تصویری
با اســتودیوی پخش خبر  21افزود :اساســیترین محور پیشنهادهای کمیته تبصره 14
هدفمنــدی یارانه ها ،مســتمری مددجویان کمیته امداد و بهزیســتی ،یارانههای دارو،
بخشهای تولید و اشتغال و محرومیت زدایی از مناطق مختلف کشور بود.وی ادامه داد:
در این محورها مواردی که اآلن کمیســیون تلفیق مصوب کرده این است که هر آنچه از
تغییر قیمت نرخ ارز برای مردم امکان آثار تورمی داشته باشد برای مصرف کنندهها جبران
خواهد شد.نادران درباره پیشنهاد دولت در الیحه بودجه  1400هم گفت :پیشنهاد دولت
 74هزار میلیارد تومان بود که این مبلغ به بیش از  147هزار میلیارد تومان افزایش پیدا
کرد .نادران افزود :در این طرح تأثیر نرخ ارز اعمال شده است و در موضوع دارو هم برای
اطمینان از تأمین منابع آن  33هزار و  500میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در
اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد که هر کدام از واردکنندگان دارو مابه التفاوت نرخ ارز را
مستقیم از بانک مرکزی دریافت میکنند.
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گزیده خبر
مطابق قانون کار؛

عیدی امسال کارگران چقدر است؟
مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰
روز و حداکثر  ۹۰روز است ،بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به
کارگران بین سه میلیون و  ۸۲۰هزار تومان تا پنج میلیون و  ۷۳۱هزار تومان
خواهد بود.بر اســاس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰
اصالح شد تمام کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران
خود به نســبت یک ســال کار معادل  ۶۰روز آخرین مزد ،به عنوان عیدی
و پاداش بپردازند.برای محاســبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب
امسال را در  ۶۰روز ضرب کنیم .با توجه به اینکه دستمزد روزانه  ۶۳هزار و
 ۶۸۰تومان اســت ،حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰
هزار تومان است.در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی
کارکنان نباید از  ۹۰روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند .بر این اساس حداکثر
عیدی که کارگران دریافت میکنند هم پنج میلیون و  ۷۳۱هزار تومان است.
در میان جامعه کارگری برخی افــراد عیدی کامل دریافت نمیکنند .برای
افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس  ۶۰روز کار و نسبت
ایام کارکرد محاسبه میشود .به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲
ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم میشود( .حداقل مزد ضربدر  ۲تقسیم
بــر  ۱۲و ضربدر تعداد ماه کارکرد)برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده
باشد  ۳۱۸هزار و  ۵۰۰تومان و با دو ماه کار  ۶۳۷هزار تومان دریافت میکند.
چنانچه فردی نیمی از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و
 ۹۱۱هزار تومان عیدی میگیرد.در قانون ،زمان قطعی برای پرداخت عیدی
کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاهها ،کارفرمایان در  ۲ماه
پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت میکنند و معموال سقف پرداخت
عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

استانها
تأکید استاندار کرمانشاه بر تکمیل پروژه مسکن مهر پاوه

کارگروه ویژه رفع مشکالت این پروژه در پاوه
تشکیل می شود
استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم تسریع در حل مشکالت وضعیت پروژه مسکن
مهر پاوه گفت :راه و شهرســازی موظف اســت تا پایان اسفند ماه نسبت به رفع
مشکل آسانســور 192واحد مسکونی آماده تحویل اقدام نماید.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی استانداری کرمانشاه؛ « هوشنگ بازوند» در نشست بررسی مشکالت
مسکن مهر پاوه که با حضور رییس کل دادگستری استان ،معاون عمرانی ،فرماندار
پاوه  ،مدیران کل راه و شهرسازی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سایر مسوولین
ذی ربط برگزار شد ،اظهار داشت :پروژه مسکن مهر پاوه مشکالت زیادی داشت
که با تالش صورت گرفته پروژه آماده تحویل گشــته و برای اتمام امور عالوه بر
تالش دستگاه های اجرایی ذی ربط ،همکاری ذینفعان ،تعاونی و مردم نیز ضروری
اســت تا واحدهای باقی مانده نیز به متقاضیان واگذار شــود.وی افزود :عملیات
احداث پروژه که در  ۲فاز  ۱۹۲و  ۲۳۶واحدی اجرا شده و وزارت راه و شهرسازی
بعد از تحویل این پروژه از بنیاد مسکن متعهد شده که مسکن مهر پاوه را تا پایان
ســال جاری تحویل دهد.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه طبق گزارش ارائه شده
عملیات احداث  ۱۹۲واحد از پروژه به اتمام رســیده و تنها مشکل آسانسور آنها
باقی مانده که آن هم تا پایان همین ماه مرتفع می شود ،خاطرنشان ساخت :اتمام
پروژه مسکن مهر پاوه نیازمند همکاری بیشتر متفاضیان است و راه و شهرسازی
نیز با کسب تاییدیه آسانسور پروژه  ۱۹۲واحدی را کسب امکان تحویل نهایی را
فراهم خواهد کرد.بازوند خطاب به مدیران حاضر در جلســه گفت :باید بر اساس
تعهد و قولی که به مردم داده ایم ،عمل کنیم و در چنین پروژه های با تمام تالش
و بهره گیری از ظرفیت های موجود و البته همکاری مردم شرایط تکمیل و تحویل
را تسهیل و در اتمام تسریع ایجاد کنیم ،زیرا مردم مقصر تاخیر در اجرای پروژه
نیســتند و بر اساس تعهدات اولیه االن منتظر هستند واحدهای مسکونی خود
را تحویل بگیرند.استاندار کرمانشاه گفت :اگر تعدادی از واحدها نیز باقی مانده تا
پایان سال تحویل نشود ،راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا نیمه اردیبهشت
 ۱۴۰۰واحد ها را تکمیل نماید.
سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد خبر داد:

انتشار مزایده فروش زمین و پروانه ساخت
پروژه مهر و ماه
سرپرســت معاونت اقتصادی شــهرداری مشــهد از
انتشــار مزایده عمومی فروش و واگذاری زمین ها و
پروانه های ساخت پروژه مهر و ماه خبر داد.به گزارش
روابط عمومی معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد،
مهدی حاتمی اظهار داشت :در راستای تحقق اهداف
توسعه شهری و اســتفاده از توان بخش خصوصی ،شهرداری مشهد اقدام به
انتشــار مزایده عمومی فروش و واگذاری زمین ها و پروانه های ساخت پروژه
مســکونی،تجاری ،اداری و پارکینگ مهر و ماه با مجموع زیربنای  255هزار
متر مربع نموده اســت.وی در خصوص ســابقه این پروژه گفت :در اوایل دهه
 ۸۰به منظور اتصال محور الدن جنوبی به شمال بلوار وکیل آباد و نیز امتداد
محور بلوار الدن به الدن شــمالی ،قطعه بزرگــی از اراضی این محدوده طی
مذاکرات و توافق با مالکان در تملک شــهرداری مشــهد قرار گرفت اما طرح
مذکــور به دلیل تغییرات طرح تفصیلی به محور الدن جنوبی محدود و زمین
فوق االشــاره برای اجرای پروژه های بزرگ شهری در نظر گرفته شد .حاتمی
در ادامه افزود :در اواخر دهه 80شــهرداری مشهد قرارداد مشارکتی با سرمایه
گذار بخش خصوصی جهت ساخت و اجرای دو برج با بیش از  50طبقه منعقد
کردکه متاســفانه به دلیل عدم انجام تعهدات از ســوی سرمایه گذار قرارداد
مذکور فســخ شد.وی به تالش های متعدد شهرداری در سال های گذشته در
راستای اجرای پروژه بزرگ مهرو ماه تاکیدکرد و گفت :از سال  ۹۱شهرداری
مشــهد به منظور جذب و شناسایی ســرمایه گذاران مذاکرات متعددی را در
راســتای ساخت مرتفع ترین ساختمان شمال شرق کشــور انجام داد که با
توجه به باال بودن حجم سرمایه گذاری و عدم صدور مجوزات مربوط به پروژه
به ویژه مصوبه کمیسیون ماده پنج ،این پروژه با استقبال و پیشنهاد جدی از
ســوی سرمایه گذاران مواجه نشد.حاتمی با اشاره به اهمیت و توجه مدیریت
شــهری به این پروژه یادآور شد :با توجه به تامین مالی پروژه های عمرانی و
زیرساختی شهری توسط معاونت اقتصادی ،طبق دستور شهردار مشهد مجددا
پــروژه مهر و ماه به پروژه جهت تامین منابع مالی غیر نقد مورد بازنگری قرار
گرفت و با همکاری حوزه معاونت شهرسازی و نهاد مطالعات شهرداری قرارداد
الزم با مشــاور ذیصالح منعقد و طی برگزاری جلسات متعدد و در نظرگرفتن
کلیه مالحظات الزم مصوبه کمیسیون ماده پنج برای این پروژه ها اخذ گردید.
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info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
پیگیری توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی
وزیر نفت گفت :موضوع نفتکش ایرانی که در آبهای اندونزی توقیف شده در
حال پیگیری است ،.بیژن زنگنه در حاشیه جلسه با اعضای انجمن سازندگان
تجهیــزات نفت ،در جمع خبرنگاران با تاکیــد بر اینکه این نفتکش حامل
نفت ایران بوده اســت ،اظهار کرد :این موضوع در حال پیگیری است.وی با
اشاره به حضور شرکت های خارجی در ایران گفت :این شرکت ها همیشه
دعوت شده بودند و مشــکلی برای حضور آن ها در ایران نیست.وی درباره
شرایط ورود شرکتهای خارجی نیز گفت :شرایط برای هر یک از کشورهای
خارجی متفاوت خواهد بود.وزیر نفت همچنین در این جلسه پس از شنیدن
سخنان ســازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت در خطاب به سازندگان
داخلی گفت :دلتان قرص باشــد ما محکم از شــما حمایت میکنیم.زنگنه
اظهار کرد :ظرفیتهای داخلی سازندگان تجهیزات صنعت جزو ثروتهای
ملی اســت .ثروتهای داخلی و انســانی ما را قادر ساخت در سختترین
شرایط بایستیم و مقاومت کنیم.وی خطاب به سازندگان داخلی تجهیزات
صنعت نفت گفت :اصال قانع نشــوید بازارتان فقط ایران باشــد ،باید تالش
کنید بازار محصوالتتان متنوع شود و تعامل بینالمللی داشته باشید .دلتان
قرص باشــد ما محکم از شما حمایت میکنیم.به گفنه وزیر نفت برخی از
تجهیزات صنعت نفت اکنون وارداتی اســت اما در بازدیدی که از نمایشگاه
داشتیم توانایی به فعلیت رسیدن این تجهیزات وجود دارد.

هشدار توانیر درباره احتمال قطعی برق
در مناطق شمالی کشور
شرکت توانیر در قالب اطالعیه از احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق
خبر داد .شرکت توانیر در قالب اطالعیه از احتمال بروز خاموشی در برخی
از مناطق خبر داد.مشروح این اطالعیه به شرح زیر است :با توجه به افزایش
شــدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تأمین
سوخت نیروگاهها ،احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق بهویژه مناطق
شــمالی و سردسیر کشور وجود دارد ،بنابراین از هموطنان عزیز درخواست
میشــود با کاهش  ۱۰درصد در مصرف گاز و برق ،صنعت برق را در تأمین
برق مطمئن و پایدا ِر تمام نقاط کشور یاری کنند.

استانها
کارکنان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد باز هم خوش درخشیدند

انتشار مقاله یکی از کارشناسان شرکت
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در نشریه
معتبر بین المللی
در راســتای توسعه دانش و توانمند سازی ســرمایه های فکری ضمن
اشــتراک تحقیقات بنیادی با مراکز معتبــر علمی دنیا ،مقاله « زئولیت
هــای اصالح شــده در تبدیل گاز مایع به آروماتیک های ســبک » به
همت امین ســلیمانی مهر کارشناس شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی
نژاد نگارش و در نشــریه  Polycyclic Aromatic Compoundsانتشــارات
 T&Fایــاالت متحده امریکا به چاپ رســید.به گــزارش روابط عمومی
شــرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد ،کارشناس ارشد دیسپچینگ
این شرکت ،گفت :این اثر در بردارنده توسعه ،ارتقاء و استفاده از زئولیت
ها به عنوان مهمترین خانواده کاتالیســت های صنعتی در تامین پایدار
ترکیبات حلقوی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی است.وی به راهبرد
پاالیشــگاه در مدیریت دانش و توسعه پایین دست صنایع پاالیش گاز
اشــاره نموده و تصریح کرد :نگارش این مقاله با همکاری پژوهشــگران
داخلــی و خارجی به عنوان یک تیم بین المللی صورت گرفته اســت.
این پژوهشــگر به اهداف تهیه و گردآوری این کتاب اشاره و اظهارکرد:
چندی پیش نیز مقاله ای مروری توسط اینجانب و همکاران تحقیقاتی
با مضمون روش های تولید بنزین از متانول در نشریه  Microchemicalبه
چاپ رسید ضمن تاثیر قابل توجهی بر جمع بندی تحقیقات و مطالعات
انجام شده در این راســتا ،ارجاعات علمی به آثار اینجانب را از مرز 87
مورد عبور داد.گفتنی است :انتشــار هفت مقاله در نشریات معتبر بین
المللی ،ســه مقاله در نشریات علمی ترویجی و علمی پژوهشی داخلی،
ارائه مقاالت متعدد در کنفرانســهای بین المللــی و ملی ،اجرای بیش
از چهار پروژه موفق تحقیقاتی و عملیات و کســب عناوین «پژوهشــگر
برگزیده شــرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد» و «صنعتگر برتر « در
حاشــیه دومین کنفرانس بین المللی نفت ،گاز و پتروشیمی -تهران از
افتخارات این کارشــناس پژوهشگر پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به
عنوان یکی از مشاورین جوان مدیرعامل می باشد.
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ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه

معاون وزیر نفت گفت :ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه است
و بنزین خود را به افغانستان ،پاکستان ،ارمنستان ،جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان
عراق به طور مســتقیم صادر می کند.علیرضا صادقآبادی دیروز در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نه تنها از خروج ارز از کشور برای واردات بنزین
جلوگیری کرد بلکه به ارزآوری کشور از محل صادرات فرآوردههای نفتی نیز کمک کرد تا
شاهد جهش بیشتر قیمت ارز نباشیم ،اظهار کرد :در سال  ۱۳۹۶تولید بنزین کشور ۵۹
میلیون لیتر بود و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،سه میلیون لیتر بنزین در روز تولید می
کرد ،در سال  1398متوسط تولید بنزین به  ۱۰۷میلیون لیتر در روز رسید که نیازمند
 ۱۲۰میلیون لیتر ظرفیت عملیاتی است.وی با بیان اینکه از سال  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۸که به
این عملکرد رسیدیم شرایط تحریم حکم فرما بود و این جهش تولید با اتکا به نیروهای
بومی پاالیش و پخش و توان داخلی اتفاق افتاده است ،اظهار کرد :ایران در سال ۱۳۹۶
حدود  ۱۷میلیون لیتر بنزین در روز واردات داشــت و اگر اقدامی برای خودکفایی انجام
نمیشــد،در ســال  ۱۳۹۸واردات به  ۴۰میلیون لیتر در روز میرسید.معاون وزیر نفت
با تاکید بر اینکه با بهر ه برداری از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس ،ایران در سال ۱۳۹۷
از واردات بنزین بی نیاز شــد و در شهریور ســال  ۱۳۹۸به عنوان صادرکننده بنزین به
کشورهای همسایه مطرح شدیم ،گفت :نه تنها ارزی برای واردات خارج نشد بلکه تامین
کننده ارز هم بودیم.صادقآبادی با بیان اینکه اگر کاالیی داشته باشید که کیفیت مناسب
نداشــته باشد ،قابلیت صادرات ندارد ،گفت :یکی از دالیلی که کمک کرد بتوانیم در این
بازارها حضور داشته باشیم این است که کاالیی عرضه کردیم که رقبای ما قدرت رقابت
نداشته باشند .اکنون از لحاظ کیفیت بنزینی که در کشور توزیع میشود و صادر میکنیم
جزو بهترین بنزینهایی اســت که در منطقه تولید میشود.وی با بیان اینکه ما عرضهها
را از طریق بورس انرژی انجام دادیم و اکنون در این زمینه بیش از شرکت  ۱۲۰فعالیت
میکنند ،اظهار کرد :این در حالی است که اگر بستر بورس انرژی وجود نداشت ،این تعداد
شــرکت فعالیت نمیکردند و این حجم از فروش در کشورهای همسایه اتفاق نمیافتاد.
معاون وزیر نفت تاکید کرد :زمانی که کاالیی در بورس انرژی عرضه می شود ،فرصت برابر
تجار داخلی و تجار خارجی منطقه متوجه آن شده و به قیمت واقعی به فروش می رسد.

همچنین فرصتهای برابر ایجاد میشود و همین فرصت های برابر باعث رشد شرکتها
خواهد شد .صادقآبادی با بیان اینکه همین رشد باعث رقابت شد تا با وجود شدیدترین
تحریم ها به بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل شویم ،گفت :معتقدم اگر بستر
بورس انرژی وجود نداشــت به این حجم از فروش نمی رسیدیم.وی با بیان اینکه ما به
عنوان نماینده حاکمیت باید مطمئن باشــیم کاال به باالترین قیمت فروخته شده است،
ادامه داد :این اطمینان حاصل نمی شــود مگر اینکه به واســطه مزایده و اطالع رسانی
عمومی تمام افراد امکان خرید داشــته باشند .کاالیی که در بورس فروخته می شود به
باالترین قیمت است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با
بیان اینکه امیدواریــم بعد از تحریم ها نیز عرضه فرآورده ها در بورس ادامه پیدا کند و
این بســتر تقویت شود ،گفت :در سال  ۱۳۹۶بخشهای مختلف کشور در نامهنگاریهایی
اعالم کرده بودند که تولید در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس باید متوقف شود زیرا قابلیت
تولید بدون سرمایه گذاری ندارد ،در بازدید اولیه ثابت شد که این پاالیشگاه نیاز به این
حجم از هزینه و زمان ندارد.صادقآبادی با بیان اینکه این پاالیشــگاه در فاز یک نیازمند
اصالح بود ،افزود :در فاز  ۲و  ۳از لحاظ پیشــرفت فیزیکی تاسیسات چیز خاصی وجود
نداشت ،اتمام پروژه بیشتر از پول ،عقل می خواهد ،در آن زمان برخی مدعی بودند برای
به تولید رسیدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،نیاز به دو میلیارد یورو سرمایه و سه سال
زمان اســت اما با توان داخلی ،با سرمایهای کمتر از  ۲۰۰میلیون یورو و زمانی یک ساله
تولید از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس آغاز شد و فازهای بعدی نیز به ترتیب به تولید
رسید.وی با تاکید بر اینکه هیچ کس باور نمی کرد ایران بتواند این پاالیشگاه را به تولید
برســاند تا آنجا که در تمام گزارش هایی که در دنیا وجود داشــت ایران را وارد کنننده
بنزین می دانستند.به گفته معاون وزیر نفت ظرفیت اول این پاالیشگاه  ۳۶۰هزار بشکه
در روز بود ،این به معنای ظرفیت عملکردی  ۳۲۰هزار بشکه ای بود اما اکنون پاالیشگاه
ســتاره خلیج فارس روزانه  ۴۲۰هزار بشکه خوراک دریافت می کند و  ۴۸میلیون لیتر
نیز بنزین تولیدی دارد .این نشان می دهد فاز چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عمال
با اقداماتی نرم افزاری و  ۹۰میلیون یورو سرمایه گذاری در مدار تولید است.صادقآبادی
با بیان اینکه در سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸جهش قیمت ارز در کشور آغاز شد .در همان سال

حتی قیمت ارز به  ۱۹هزار تومان رسید و اگر ایران به خودکفایی در تولید بنزین نرسیده
بــود باید روزانه  ۴۰میلیون لیتر بنزین وارد می کرد ،گفت :با در نظر گرفتن قیمت ۵۰
ســنت برای هر لیتر بنزین ،روزی  ۲۰میلیون دالر ،ماهانه  ۶۰۰میلیون دالر و در سال
هشت میلیارد دالر ارز از کشور برای واردات بنزین خارج میشد.مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اضافه کرد :این در حالی اســت که در آن سال
کل واردات کاالهای اساسی ایران  ۱۰میلیارد دالر بود .بنابراین اگر با همه محدودیتها
به تقاضا برای ارز در کشور ،بنزین را نیز اضافه میکردیم قیمت ارز بسیار باالتر می رفت.
از همین رو تاثیرهای جانبی پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس بیشتر از تاثیر مستقیم بود،
زیرا جلوی تورم و افزایش بیشتر قیمت مسکن و خودرو را در کشور گرفت .معاون وزیر
نفت با بیان اینکه اهمیت این پاالیشــگاه آن چنان زیاد اســت که به تعبیر رهبر معظم
انقالب ،ستاره خلیج فارس تیری بر قلب دشمن بود ،گفت :تمام آمارها و رکوردها در این
پاالیشگاه در صنعت نفت ایران بی نظیر بود ،پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را بدون حضور
مشــاوران و الیسنســورها راه اندازی کردیم و یک افتخاری شد.صادقآبادی با اشاره به
اینکه در تولید کاتالیست های پاالیشی به خودکفایی رسیدیم ،ادامه داد :کاتالیست مورد
نیاز تمام واحدهای پاالیشگاهی در داخل تولید می شود.به گفته وی طبق آمار سازمان
استاندارد در سال  1398گوکرد بنزین توزیعی در کل کشور زیر  ۵۰پی پی ام بوده و این
شاخص در بنزن و الفین زیر حد استاندارد است .بنزین از لحاظ آالینده گوکرد با اطمینان
در حد استاندارد است و از همین رو حتی در آلوده ترین روزها نیز شاخص آلودگی اکسید
گوگرد در حد مجاز قرار دارد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی
ایران با بیان اینکه ستاره خلیج فارس بیشترین سهم را داشته زیرا گوکرد آن  ۰.۵پی پی
ام و الفین آن صفر است ،اظهار کرد :بنابراین این بنزین در داخل کشور هر انحرافی که در
 ۹پاالیشگاه دیگر داشته باشند را خنثی می کند.صادق آبادی به استانداردهای آِمو برای
توزیع نفت کوره کم گوگرد به عنوان سوخت کشتیها از ابتدای سال  ۲۰۲۰اشاره کرد و
گفت :ممکن بود این سختگیری را به عراق و امارات نگیرد اما چون به دنبال سختگیری
به ایران بودند ناوگان ایران را به دلیل نبود سوخت کم گوگرد توقیف کنند اما توانستیم
در کمتر از یک ماه سوخت کم گوگرد را در پاالیشگاه اراک تولید کنیم.

نفت از صعود بازماند

غولهای نفتی دیگر بهدنبال سوختهای فسیلی نیستند

قیمت نفت در معامالت دیروز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تجدید قرنطینه کووید  ۱۹در بحبوحه نگرانیهای جدید نسبت به
تقاضای جهانی برای سوخت کاهش پیدا کرد .بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در مارس با هشت سنت معادل  ۰.۱درصد
کاهش ،به  ۵۵دالر و  ۳۸سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در مارس با یک
سنت کاهش ۵۲ ،دالر و  ۲۶سنت در هر بشکه بود.تحلیلگران گروه  ANZبا اشاره به قرنطینه در هنگ کنگ ،چین و فرانسه در
پی افزایش آمار ابتال که فعالیت تجاری و مصرف سوخت را محدود می کند ،اظهار کردند :نشانه های تقاضای ضعیفتر روی بازار
ســنگینی می کند.چین روز دوشنبه افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹را اعالم کرد که بر چشم انداز تقاضا در بزرگترین مصرف
کننده انرژی جهان ســایه انداخت.قیمتهای نفت جمعه گذشته پس از گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا که نشان داد ذخایر
نفت این کشور در هفته منتهی به  ۱۵ژانویه  ۴.۴میلیون بشکه رشد کرده است ،با فشارهای کاهشی روبرو شده بودند.طبق آمار
شرکت بیکرهیوز ،شمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا در هفته منتهی به  ۲۲ژانویه برای نهمین هفته متوالی افزایش یافت
اما همچنان  ۵۲درصد پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.

غولهای نفتی عملیات اکتشــاف برای کشــفهای جدید نفت و گاز را متوقف کردهاند.به گزارش رویترز ،دادهها نشــان
میدهد در حالی که پایین آمدن قیمت انرژی بهدلیل بحران ویروس کرونا سبب کاهش هزینهها در سال گذشته میالدی
شد ،شرکتهای عمده نفت و گاز عملیات اکتشافی برای یافتن منابع جدید سوختهای فسیلی را بهشدت کاهش دادند.
بر اســاس دادههای شــرکت مشاوره ریستاد انرژی ،دریافت مجوز تازه اکتشــاف در خشکی و دریا برای پنج غول بزرگ
انرژی غربی به کمترین مقدار در پنج ســال گذشته رســیده است.پالزور شنگا ،تحلیلگر ریستاد انرژی در این باره گفت:
تعداد مجوزهای اکتشاف در سال گذشته میالدی به دلیل همهگیری ویروس کرونا کاهش یافت ،این در حالی است که
شــرکتهایی از جمله اکسون موبیل ،انگلیسی  -هلندی شل و توتال فرانسه نیز هزینههای خود را کاهش دادند.از میان
پنج شرکت عمده نفتی ،بیپی بیشترین کاهش تحصیل اراضی جدید در سال  ۲۰۲۰را داشت.برنارد لونی که در ماه فوریه
مدیرعامل بیپی شد ،راهبرد جدید این شرکت برای کاهش  ۴۰درصدی تولید نفت یا روزانه یک میلیون بشکه در روز تا
سال  ۲۰۳۰را ترسیم کرد .این شرکت در ماههای اخیر به سرعت گروه اکتشافی خود را کاهش داد.
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رئیس سازمان ملی استاندارد

واردات خودروی آمریکایی ممنوع است

رئیس سازمان ملی اســتاندارد در نشستی خبری تاکید کرد که با توجه به دستور
مقام معظم رهبری امکان ترخیص خودروهای آمریکایی از گمرک وجود ندارد .نیره
پیروزبخت در نشســتی خبری درباره وضعیت ترخیــص خودروها از گمرک گفت:
عموما مشــکالت ترخیص کاالها در گمرکات ،مربوط به مســائل بانکی یا نداشتن
ثبت سفارش است .در بحث خودروهای بنز ،بی ام دبلیو و پورشه که اخیرا خبرساز
شد هم فقط بحث استاندارد نبوده و قوانین و مقرراتی هم مانند مقررات گمرکی یا
اظهار نشدن کاال هم دخیل هستند.وی افزود :همچنین بر اساس دستور صریح مقام
معظم رهبری خودروی آمریکایی ،حتی اگر در کشور دیگری تولید شده باشد یا اگر
خودرویی محصول کشور دیگری باشد ،اما در آمریکا تولید شده باشد ،اجازه ورود به
کشور ندارد که این موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات کشور ابالغ شده است.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد همچنین گفت :یکی از افرادی که در مجلس نام و
نشانی دارد از من سوال کرد که چرا اجازه واردات خودروهای آمریکایی را نمیدهید؟
من در پاسخ گفتم اگر فردی این ماشینها را در خیابان ببیند به سازمان استاندارد
ایراد میگیرد که چرا خالف دســتور رهبری عمل کرده اســت .به همین دلیل هر
چقدر هم یک خودرو استاندارد باشد نمیتوانیم برخالف ضوابط اجازه واردات بدهیم.
همچنین در مورد خودروهای با حجم موتور باالی  ۲۵۰۰سیسی منع قانونی وجود
دارد و نمیتوانیم با واردات آنها موافقت کنیم.پیروزبخت با بیان اینکه ســازمان ملی
استاندارد یکی از سازمانهایی است که کمترین مشکل را در این رابطه دارد ،چرا که
کاالی وارداتی را سریع تعیین تکلیف میکنیم و با انجام آزمایشها و کنترلهای الزم
اگر کاالیی از استاندارد الزم برخوردار نباشد ،مشمول عدم انطباق با استاندارد شده
و از واردات آن جلوگیری میشــود ،تصریح کرد :آمار باالیی برای استاندارد در این
زمینه وجود ندارد مگر اینکه موردی مانند واردات  ۱۴۰هزار تن ذرت غیراستاندارد
مطرح باشد که چند سال پیش اتفاق افتاد و با توجه به اینکه این ذرتها به سالمت
مردم لطمه میزنند ،اگر  ۱۰۰سال دیگر هم در گمرک باقی بمانند با ترخیص آنها
موافقت نخواهیم کرد که این مسئله ماندگاری کاال محسوب نمیشود .این موضوع
درس خوبی شــد و بعــد ازآن فقط  ۱۰هزار تن نهاده دامی مغایر با اســتاندارد به

کشــور وارد شد.وی افزود :این ســازمان آمادگی دارد تا نسبت به ورود خودروهایی
که محدودیتهای یاد شده را نداشته و در عین حال استانداردهای ۸۵گانه را پاس
میکنند ،با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اجازه دهد.

مصالح ساختمانی استاندارد است
رئیس ســازمان ملی استاندارد همچنین در مورد استاندارد مصالح ساختمانی نیز با
بیان اینکه در حال حاضر صادرات مصالح ساختمانی انجام میشود ،گفت :تولیدات
داخل دارای کیفیت و اســتاندارد مناسبی هســتند ،اما اینکه از این مصالح به چه
صورت در ساخت و ساز استفاده شود ،موضوع مهمی است .به عنوان مثال تیرآهنی
که برای ســقف یک ســاختمان دو طبقه کفایت میکند نباید در ساخت یک برج
استفاده شود و نمیتوان توقع داشت که در برابر زلزله مقاومت داشته باشد .بنابراین
مصالح ساختمانی تولید داخل اســتاندارد هستند ،ولی باید از آنها درست استفاده
شود.
کلیپهایی برای تخریب تولید داخل
وی در ادامه با بیان اینکه بیشــتر کلیپها و اخبار نامناســب در مورد مواد غذایی
ســاخت داخل در فضای مجازی را دروغ دانست و گفت :اکثر این کلیپها حقیقت
ندارد و از ســوی رقبــای داخلی و یا از خارج برای تخریــب تولید داخلی در ایران
منتشر میشود.
ماجرای کلوچه غیر استاندارد ایرانی در آلمان چه بود؟
به گفته این مقام مسئول اخیرا ایراداتی که در آلمان به یک کلوچه ایرانی وارد شده
بود هم بررسی شده که نشان میداد این کلوچه مطابق با استانداردی که قرار است
از ســال  ۲۰۲۱در اروپا اجرا شود نبوده ،البته کلوچه هم در بین محصوالت غذایی
که قرار اســت استاندارد آنها تغییر کند نبوده و به هر حال این کشورها میتوانند
استانداردهای جدید خود را از تولیدکنندگان مطالبه کنند.

چرا نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش معناداری دارد؟
یک کارشــناس اقتصادی گفت :شــاهد هســتیم کاالیی که ارتباطی با ارز ندارد ،بالفاصله با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا میکنند ،گرچه در کاهش قیمتها به دلیل
چسبندگی ،سرعتشان به مراتب کمتر از افزایش قیمتهاست.محمد الهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سوال که چرا نرخ ارز تا این حد در اقتصاد
ایران نقش دارد و چگونه افزایش نرخ ارز می تواند قیمت ها در تمام بخش ها را متاثر کند؟ اظهار داشت :به هر حال از آنجایی که کشور ما یک کشور نفت خیز بوده و
طی صد سال اخیر ،درآمدهای این کشور از محل فروش نفت بوده و تولید تاثیرگذار چشم گیری بر درآمدها نداشته ،لذا اقتصاد ما مبتنی بر یک اقتصاد نفتی و در اصل
ارزی بوده که هرچه قیمت نفت باالتر رفته ،وضع اقتصادی کشور بهتر شده و هر چه پایین آمده ،وضع اقتصادی به مراتب ،کاهش پیدا کرده است.بنابراین از نظر بنیادی
و تاریخی ،ارز در اقتصاد کشورمان نقش پررنگی داشته است .هنوز هم که ما نگاه می کینم ،علی رغم اینکه سیاست های چهار دهه گذشته ،قطع وابستگی به فروش
نفت بوده ،ولی کماکان اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است .حتی در بخش خارج از خام فروشی که زنجیره بعدی نفت ،مثل پتروشیمی یا فرآورده ها و مشتقات نفتی
هست نیز مشاهده می شود .پس بنابراین این مورد باز هم متاثر از نرخ ارز است و تاثیرگذاری ارز در اقتصاد ایران وجود دارد.الهوتی در ادامه گفت :اما نکته دوم؛ چرا در
همه سطوح زندگی تاثیر نرخ ارز بالفاصله خودش را نشان می دهد؟ در پاسخ باید گفت :این موضوع کامال بر می گردد به قدرت پول ملی کشور .شما نگاه کنید به دهه
نود میلیادی ،ترکیه علی رغم اینکه واحد پولی کشورش ،لیر بود ،ولی به دلیل نوسانات و کاهش صد و چند درصدی ارزش پولش در یک سال ،عمال برای ارزش کاالیی،
تمام کاالها و خدمات به دالر اعالم می شد و معادل لیر دریافت می شد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :ولی به محض اینکه با سیاست هایی که اعمال کرد ،از آن
شرایط خارج شد و لیر جدید خلق و صفرها را حذف کرد و توانست ارزش پول ملی خود را حفظ کند ،این موضوع کمرنگ تر شد .تا جایی که لیر جدید توانست عمال
نقش آفرینی بکند ،چرا که تورم را کنترل کرد و تورم افزایش چشمگیری نداشت ،ارزش پول ملی حفظ شد و کاهش پیدا نکرد و در نتیجه همه اینها باعث شد که آن
تاثیرگذاری را در اقتصاد خودش کاهش دهد.الهوتی افزود :اما در کشور ما وقتی که ما نگاه می کنیم به سه دهه گذشته یعنی بعد از جنگ ،تکانه های ارزی بسیاری را
داشتیم و از آنجایی که ارزش پولی ملی در چهار سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده ،تقریبا ارزش پول ملی یک سوم شده است.

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
با ارزیابی کیفی شماره 99/11

ردیف

اداره كل نوســازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان البرز در نظردارد به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي اجرايي آن  ،مناقصات عمومي
ذيل با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را بصورت قرارداد زير بنايی (مطابق فهرست بهاء پايه سال ) 99از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار
نمايد ،بدين منظور از مناقصه گران داراي گواهينامه صالحيت معتبر پيمانکاري در رشته ابنيه و ظرفيت کاري مجاز واجد شرايط که صالحيت و سوابق اجرايی
و تخصصی موضوع را دارا می باشند دعوت می نمايد جهت کليه مراحل برگزاری مناقصات به درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد ايران) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه نمايند .
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1399/11/08می باشد .
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه  :ساعت  14مورخه 1399/11/12
آخرین مهلت زمانی ارائه پيشنهاد  :ساعت  14مورخه 1399/11/25
گشایش اسناد مناقصه  :ساعت  10مورخه  1399/11/26می باشد.
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پرداخت تمام و یا بخشی از مبلغ مناقصه
از محل اسناد خزانه اسالمی خواهد بود با
عنوان طرح تکميل مدرسه خيری مومنی
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ارجاع كار (ریال)
2/950/000/000
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مبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار  :مطابق مبلغ ذکر شده فوق که به صورت اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکی
اداره کل ،ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما  ،اوراق مشارکت بي نام و يا يکی از صورتهاي مشروحه براساس بخشنامه شماره /123402ت  50659ه تاريخ 94 /09/22
تصويب نامه هيئت وزيران است که بايد همراه با اسناد مناقصه ضمن بارگذاري در سامانه درپاکت ((الف)) بصورت فيزيکی به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود.
شرایط شركت در مناقصه:
 -1درج آگهی جهت اطالع بوده و هيچگونه تعهدی را برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی کند و همچنين کارفرما مختار به لغو يا تمديد مناقصات می باشد.
 -2ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
 -3اين آگهی در سايت پايگاه ملی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irقابل رويت می باشد.
 – 4دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی جهت شرکت در مناقصات الزامی است .
اطالعات تماس اداره كل نوسازی ،توسعه وتجهيزمدارس استان البرز جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای الف :
آدرس :کرج ،عظيميه ،بلوار اقاقيا ،ضلع شمال ميدان بعثت،خيابان سرو  ،کدپستی  31558-75611 :تلفن  32518802 :فاکس 32531662 :
م الف1082381:

استاندارد ایستگاههای پایش آلودگی هوا
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در حوزه هوای پاک و مقابله با آلودگی هوا
نیز چندین اســتاندارد برای سوخت گاز طبیعی و روغن موتور در دست تهیه بوده،
گفت :همچنین تدوین استاندارد ملی راهبری و نگهداری ایستگاههای پایش آلودگی
هوا تدوین شــده اســت.وی افزود :در  ۹ماهه امســال ،نزدیک به  ۷۷هزار دستگاه
نازلهای سوخت مایع در کشــور مورد بازرسی قرار گرفتند ،همچنین بیش از ۹۸
هزار دستگاه وسایل توزین سبک در واحدهای صنفی بازرسی شد .همچنین در این
مدت  ۴۱۲۷دستگاه نازلهای سی .ان .جی و  ۱۰هزار و  ۱۰۰دستگاه باسکولهای
جادهای سنگین بازرسی شدند.
صدور  ۴۵گواهی حالل کاالها
این مقام مسئول در ادامه سازمان ملی استاندارد را تنها مرجع صدور گواهی حالل
در کشور عنوان کرد و گفت :تاکنون  ۴۵گواهی حالل برای محصوالت مختلف بهویژه
مواد غذایی صادر شده است.پیروزبخت درباره استانداردهای مرتبط با شیوع ویروس
کرونا نیز گفت :در زمینه بهداشت مواد غذایی ،گوشت ،کنترل سیستمهای واردات
و بازرســی واردات مواد غذایی ،استانداردهایی در کدکس وجود دارد و این سازمان
برنامهریزی کرده تا در ســریعترین زمان ممکن با کمک وزارت جهاد کشــاورزی و
وزارت صنعت ،استانداردهای مربوطه را تدوین کند.
معاون اول رئیس جمهوری دستور داد

رییس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد؛

مبلغ برآورد (ریال)

فقط  ۱۱تله کابین مجوز دارند
پیروز بخت درباره وسایل تفریحی ،ورزشی و شهرهای بازی نیز گفت ۴۴ :تله کابین
در کشور وجود دارد که  ۱۱تله کابین مجوز دریافت کردند .وضعیت هفت تله کابین
در حال بازرسی و بررسی است و  ۲۶تله کابین در بعضی شهرها بدون مجوز فعالیت
میکنند که عموما با مجوز مسئوالن استانی و برای جذب گردشگر فعالیت خود را
آغاز کردند .بنابراین در این زمینه ســازمان ملی استاندارد مقصر نیست و حتی این
سازمان در این زمینه شکایت کرده است.

اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان البرز

شیوهنامه عرضه و تقاضای فوالد بازنگری
و اصالح شود
معاون اول رئیــس جمهوری در نامهای خطاب به معــاون اقتصادی رئیس جمهور ،بر
بازنگری و اصالح شــیوهنامه عرضه و تقاضای زنجیره فــوالد با تاکید بر حمایت از بازار
سهام بازنگری و اصالح دستور داد .پس از صدور درخواست بازنگری در شیوهنامه عرضه
و تقاضای زنجیره فوالد توسط محمد شریعتمداری (وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) در
اواخر آبان ماه  ۱۳۹۹از معاون اول رئیس جمهوری ،اســحاق جهانگیری ،دو روز پیش
(شنبه چهارم بهمنماه) در نامهای خطاب به محمد نهاوندیان -معاون اقتصادی رئیس
جمهور -دســتور اصالح و بازنگری در شــیوهنامه مذکور را داده و تاکید کرده است که
شیوهنامه عرضه و تقاضای زنجیره فوالد به گونهای بازنگری و اصالح شود که هیچ عالمت
منفی به بازار ســهام داده نشــود.در نامه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به معاون اول
رئیس جمهوری آمده بود که «با توجه به سهم  ۱۵درصدی صنعت فوالد در بازار سرمایه،
شیوهنامه تنظیم بازار فوالد عالوه بر کاهش صادرات این صنعت ،سبب آسیب جدی به
سرمایه و اعتماد مردم و ایجاد ناامنی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی خواهد شد.وزارت کار
و شرکتهای تابعه آن ،سهم  ۲۰درصدی از معادن و صنایع فوالدی کشور دارند و نظرات
آنها در تدوین شــیوهنامه اخذ نشده است .شــیوه نامه تنظیم بازار فوالد با هماهنگی
وزارتخانههای صمت ،کار و اقتصاد و مشــارکت شرکتهای بزرگ فوالدی و تشکلهای
این زنجیره به گونهای اصالح شــود که مشخص ،شــفاف ،صریح و بدون امکان اعمال
ســایق شخصی و غیرکارشناسی باشــد و از ایجاد رانت توسط برخی افراد که مصداق
واضح این موضوع هستند ،جلوگیری گردد« .الزم به یادآوری است که زمانیکه شیوهنامه
فوالد از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابالغ شد ،انتقادات زیادی را از شرکتهای
فوالدی و فعاالن این حوزه در برداشــت .اکثریت معتقد بودند که اینگونه قیمتگذاری
دستوری منجر به تضعیف صنعت فوالد خواهد شد.البته علیرغم همه انتقادات ،انجمن
نوردکاران فوالد ایران در بیانهای ضمن حمایت از کلیات شیوهنامه ساماندهی بازار فوالد،
ت ُزدایی در بــازار فوالد اعالم کرد .حمایت
این اقــدام دولت و مجلس را در جهت ران 
میکند .طبق اعالم انجمن نوردکاران فوالدی ایران ،با شیوهنامه ابالغ شده دولت و طرح
در دســت تهیه و تدوین مجلس ،رانت بسیاری در بازار فوالد محدود میشود؛ حال اما
برخی از افراد با شــانتاژ رسانهای هم دولت ،هم مجلس و هم منفعت و مصلحت مردم
را بــا یک چوب میرانند و آن را قربانی منافع و مصالح خود میکنند.البته دبیر انجمن
سنگ آهن ایران نیز با تاکید براینکه نقاط قوت «شیوهنامه ساماندهی عرضه و تقاضای
زنجیره فوالد» بر ضعفهایش میچربد ،معتقد است که هرچند شیوهنامه جدید دولت
در جهت تنظیم عرضه و تقاضای زنجیره آهن و فوالد ،دارای اشکاالتی است اما به طور
کلــی مثبت بوده و نقاط قوت فراوانی دارد و گامی موثر در ایجاد توازن و شــفافیت در
زنجیره خواهد برداشت.اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن حمایت
از «شــیوهنامه ســاماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد» ،این شیوهنامه را مطابق با
نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران دانسته و در اطالعیه
خود اعالم کرده است که بر اساس شیوهنامه جدید که مطابق با نظرات کارشناسی اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران است ،دولت قبول کرده است که قیمت بر
مبنای رقابت در بورس کاال کشف و تعیین شود.در مقابل اما سید جواد جهرمی -معاون
بــورس کاال -نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت گذاری دســتوری
فوالد در بورس کاال ،اظهار کرد :وزارت صمت یک قیمت را هدف قرار داده و به نظرش
قیمت های دیگر باال هستند ،اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش  ۱۰هزار تومانی داده
شــده ،ما نمیتوانیم میلگرد یا شمش را به  ۱۰هزار تومان برسانیم! اگر سیاستگذار در
این زنجیره به یک الیه رانت میدهد ،بایستی اصالح صورت گیرد و به جای مداخله در
قیمت ،از سایر ابزارها استفاده کند .اگر کاالیی قابل تجارت باشد ،در زنجیرههای بعدی از
کشور خارج میشود که این موضوع در بسیاری از کاالهایی که مشمول قیمتگذاری نیز
بود ،مشاهده شد.به گفته وی ،شیوهنامه قیمتگذاری در زنجیره فوالد قابل قبول است؛
البته به شرطی که همه طرفین به آن پایبند باشند .ضمن اینکه شیوهنامه قیمتگذاری
فوالد نســبت به دو سال گذشته ،موضوع بیشــتری ندارد؛ لذا بایستی کار کارشناسی
صورت گیرد تا مشــخص شود چرا در طول دو سال گذشته به نتیجه نرسیدیم؟معاون
بهرهبرداری ذوبآهن اصفهان نیز تداوم شــیوهنامه فوالدی را عامل توقف زنجیره فوالد
کشور دانسته و معتقد است :اگر شیوهنامه عرضه و تقاضای فوالدی تداوم پیدا کند ،طی
چند ماه کل زنجیره فوالد از باال تا پایین متوقف خواهد شد و این در حالی است که در
کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند .در کل
هویت وجودی بورس با قیمتگذاری در تناقض  ۱۰۰درصدی است و با قیمتگذاری در
بورس ،رانت ایجاد میشود ،همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود
نــدارد و بورس ،بازار عرضه و تقاضا اســت.مهرداد توالئیان در رابطه با تاثیر تصمیم لغو
شیوهنامه فوالدی توسط معاون اول رئیس جمهور بر وضعیت فعلی فوالدسازان ،تصریح
کرد که بطور قطع لغو این شیوهنامه به نفع کل صنعت فوالد و همچنین تمام صنایع از
پایین دستی تا باالدستی است.
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رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر در گفتوگو با ایلنا:

تجارت تهران-دوحه تغییر چندانی
نکرده است
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار کرد :ایجاد اتحادیه اقتصادی بین
کشــورهای خلیج فارس مستلزم رفع مشکالت سیاسی بین این کشورها است.
قطر و عمان دوســت ایران هستند ،کویت کشــور بیطرف منطقه است ،اگر با
محوریت اینها این اتحادیه تشکیل شود ما یک بازار  400تا  500میلیارد دالری
را در منطقه داریم که بسیاری از این نیازها میتواند از بازار ایران رفع شود.عدنان
موســیپور در مورد وضعیت رابطه تجاری ایران و قطر اظهار کرد :تجارت ایران
و قطر در حالت ســکونی اســت که در حد  240تا  250میلیون دالر است که
کمی کم و زیاد میشــود ولی روند تقریبا آرامی دارد که طی یک سال گذشته
تغییر چندانی نکرده اســت و تا زمانی هم که مسائل کلی اقتصاد حل نشود بر
همین منوال اســت.وی ادامه داد :تا زمانی که پروژههای بزرگ تعریف و روابط
خوب نشود ،مســائل اقتصادی در اولویت قرار نگیرند و مسائل سیاسی منطقه
حل نشود نباید انتظار خاصی داشت.وی افزود :در سال  2019کل واردات قطر
حدود  29میلیارد دالر بود که ســهم ما از این مقدار بین  230تا  250میلیون
دالر بود .وقتی صادرات ما حمایت نشده و محدود میشود ،وقتی صادرکننده ما
در بازار بســیار رقابتی و پیچیده قطر تنها گذاشته میشود ،وقتی هیچ حمایت
خاصی از بخش خصوصی انجام نمیشود؛ چرا باید انتظار داشته باشیم تحولی
صورت بگیرد؟ آیا تا به حال در حوزه صادرات حمایت خاصی از بخش خصوصی
انجام گرفته است .صادراتی هم که انجام شده با نیروی بخش خصوصی و مبارزه
با قوانین داخلی و چالشها و مانعهایی که برای یک صادرکننده در کشــورمان
وجود دارد در کنار تحریمهای بین المللی است .مقدار صادراتی که میبینیم یک
توان شخصی بدون حمایت دولت است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر
در پاسخ به سوالی پیرامون تهاتر بین ایران و قطر گفت :واردات ما از قطر حدود
 40تا  50میلیون دالر بوده است بنابراین تهاتری صورت نمیگیرد .اگر هم باشد،
به مقدار خیلی کم بین تجار بخش خصوصی انجام شــده است.وی خاطرنشان
کرد :تجارت و اقتصاد میطلبد که با مقاصد صادراتی روابط حسنه و خوب داشت
تا بتوان وارد قراردادهای کوتاهمدت و بلندمدت شــد تا صادرات و واردات انجام
شود .قطر براساس منافع کشور و مردم خود مشکل خود را با کشورهای همسایه
حل کرده است .با حل مشکل بین قطر با کشورهایی مثل عربستان بازار بسیار
رقابتیتر میشود.
مدیرعامل فوالد مبارکه تأکید کرد؛

بهینهسازی ظرفیت تمامی مدولهای احیا
در دستور كار
مهندس عظیمیان ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،در جریان
بازدید از روند اجرای تعمیرات ســاالنۀ مدول  Fواحد
احیا مستقیم ،بهینهسازی تمامی این مدولها را مورد
تأکید قرار داد .به گــزارش خبرنگار فوالد ،مدیرعامل
فوالد مبارکه ضمــن قدردانی از اقدامــات و زحمات
کارکنان بخشهــای مختلف در این زمینه ،اجرای این پــروژه در زمان معین
با رعایت نکات ایمنی را ارزشــمند دانســت و بر ثبت دقیق دستاوردهای فنی
و نتایج این طرح و همچنین پیادهســازی دســتاوردها بر سایر مدولها تأکید
کرد.در همین خصوص ،داریوش رشــیدی ،مدیر ناحیۀ آهنسازی ،در مصاحبه
با خبرنگار فوالد در تشــریح دالیل اجرای این طرح گفــت :یکی از روشهای
افزایــش ظرفیت در مدولهای واحد احیا مســتقیم افزایش ظرفیت ریفورمر و
حجم کاتالیستهاســت .زمان تعویض لولههای  ۸اینچ ایــن مدول نیز بعد از
 ۱۴ســال کارکرد فرارسیده بود و این امر هم در نوع خود یک رکورد محسوب
میشــود.وی ادامه داد :با برنامهریزی قبلی در خصوص افزایش ظرفیت تولید،
ساخت لولههای سوپر آلیاژ  ۹اینچ توســط سازندۀ داخلی توانمند برنامهریزی
شد .ساخت این لولهها با تکنولوژی بسیار پیشرفته ،با تکیهبر دانش و تکنولوژی
داخلــی صورت گرفت .بــا این اقدام تعــداد  ۴۶۸عدد از ایــن لولهها نصب و
اولین ریفورمر کامل با لولههای ســاخت داخل در کشــور مــورد بهرهبرداری
قــرار میگیرد.رشــیدی ادامه داد :با ایــن تغییر قطر لوله ،حجم کاتالیســت
بارگذاریشــده حدود  ۲۰درصد افزایش مییابد .در این مرحله از طرح افزایش
ظرفیت ،بدون تغییر در ســایر تجهیزات ،افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان
 ۵تا  ۸درصد در این مدول را انتظار داریم.مدیر ناحیه آهنســازی تصریح کرد:
در این توقف ،ســایر اقدامات مربوط به قسمتهای مدول ازجمله تعویض کامل
نسوز ریفورمر ،تعویض منطقۀ خنککنندۀ کوره ،سرویس مخازن شستوشوی
گاز و سیســتم آب ،تعمیر و سرویس کلیۀ تجهیزات مکانیک ،برق و اتوماسیون
مدول نیز صورت میگیرد.
آرزوی دیرینه اردکانی ها برآورده شد

ورود چادرملو به مرمت ،بازسازی و احیای
مجموعه تاریخی پردیسان
 با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع
دستی؛اســتاندار یزد؛نماينده مردم شــريف اردكان
درمجلس شوراي اسالمي و مدیرعامل شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو در فرمانداری اردکان،طی مراسمی
تفاهمنامه مرمت ،بازسازی و احیای مجموعه تاریخی
پردیسان به امضا رســید.در این مراسم که با حضور جمعی از عالقه مندان و
فعاالن حوزه گردشــگری و میراث فرهنگی همراه بود؛دکتر مونسان ،بعد از
شنیدن نظرات فعاالن این حوزه در خصوص اهمیت اقدام ارزشمند مدیر عامل
چادرملو در توجه به میراث ماندگار شهرستان اردکان گفت :میراث فرهنگی
هرکشوری نماد هویت،تاریخ ،تمدن و فرهنگ آن کشور است .وی با اشاره به
نقش ایران در شکل گیری تمدن بشری افزود :وظیفه ما و هر دوستدار هویت
ملی و میهنی تالش در جهت حفظ آثار به جا مانده از پیشینیان و انتقال آن
به ایندگان اســت .دکتر مونســان ،اردکان را از جمله شهرهای با اصالت و
تاریخی کشــور دانست و از اراده و همت مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و اعضای هیات مدیره این شرکت در پیشگام
شــدن در جهت احیای این بافت تاریخی تقدیر و تشکر کردو اظهار امیدواری
نمود :این اقدام  ،الگویی باشــد برای سایر صنایع که در کنار توسعه صنعتی و
رشد بنگاههای اقتصادی خود به توسعه فضاهای گردشگری که می تواند زمینه
اشتغال و بهبود فضای کسب و کار این صنعت هم کمک کند گام بردارند .وی
افزود :این اقدام ارزنده شرکت چادرملو نقطه عطف این حرکت شایسته و قابل
تقدیر است .مهندس تقی زاده مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت چادرملو
نیز ضمن تشــکر از حضور وزیر میراث فرهنگی در مراسم امضای تفاهمنامه
گفت :شرکت چادرملو در ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود توجهی جدی
دارد و بر همین اســاس در حوزه هــای مختلف فرهنگی و اجتماعی فعاالنه
مشارکت می نماید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
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تثبیت اشتغال  91هزار نفر با تسهیالت
بانک تجارت
بانک تجارت تا پایان دیماه امســال ،بــا اعطای 41
هزارو 271فقره تســهیالت جمعا بهمبلغ بیش از 20
میلیارد ریال به صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده از
شیوع کرونا اشتغال  91هزار و  912نفر را تثبیت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،شــیوع بیماری
کرونا در یک ســال اخیر شــرایط فعالیت را تا حدود زیادی برای برخی صنایع
و مشــاغل دشــوار و آســیبهایی را به آنها وارد کرد .بانک تجارت در راستای
ایفای نقش حمایتی خود در این شــرایط اقتصادی ،تسهیالت ویژهای را آماده
و به متقاضیان در اســتانهای مختلف کشور اعطا کرد.به همین منظور تا پایان
دی ماه ســال جاری تعداد  41هزار و  271فقره تسهیالت جمعا به مبلغ بیش
از  20هزار و  557میلیون ریال به متقاضیان کســب و کارهای آسیب دیده به
ویژه صنعت حمل و نقل کشــور توسط بانک تجارت اعطا شد که تاثیر مستقیم
آن تثبیت اشتغال  91هزار و  912نفر در شرایط شیوع ویروس کرونا شد.بانک
تجارت همچنین به منظور حمایت از اقشار آسیب دیده در دوره شیوع ویروس
کرونا تا پایان دی ماه سال  1399تعداد بیست و پنج هزار و  825فقره تسهیالت
ودیعه مســکن جمعا به مبلغ چهار هزار و  963میلیــارد ریال به خانوادههای
مستاجر در استانهای مختلف کشور اعطا کرد.کارکنان بانک تجارت در سراسر
کشــور با وجود احتمال باالی شیوع و ابتالی بیماری کرونا در شعبههای بانک،
با از خود گذشتگی و ایثار و البته رعایت حداکثری پروتکلهای بهداشتی تالش
کردند که در روند ارائه خدمات به مشتریان خللی وارد نشود .کارکنان این بانک
در ساعات حضور در محل کار بهطور صحیح و دقیق ملزم به استفاده از ماسک
و رعایت پروتکلهای بهداشــتی و درمانی هستند و رؤسای ادارات و مسئولین
شعب موظفاند نسبت به حسن اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشند.

مشارکت مؤثر بانک توسعه تعاون در نخستین
جشنواره فیلم  ۱۲۰ثانیهای
«تعاون و همدلی»مشــارکت مؤثر بانک توسعه تعاون
در نخســتین جشــنواره فیلم  ۱۲۰ثانیــهای «تعاون
و همدلی»مهلت ارســال آثار به دبیرخانه نخســتین
جشنواره فیلم  ۱۲۰ثانیهای با موضوع تعاون و همدلی
که با همکاری بانک توسعه تعاون برگزار میشود ،تا ۲۵
بهمنماه تمدید شــد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،در نخستین
جلسه دبیرخانه اولین جشنواره فیلم  ۱۲۰ثانیهای با موضوع تعاون و همدلی که
بــا حضور محمد کبیری معاون امور تعــاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
دبیران ،داوران و اعضای دبیرخانه جشــنواره برگزار شد ،حاضرین به بیان نقطه
نظرات خود جهت برگزاری هرچه بهتر این جشنواره پرداختند.ازجمله نتایج این
جلسه که در محل معاونت امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تشکیل
شد ،مشارکت همهجانبه بانک توسعه تعاون ،اتاق تعاون ایران ،صندوق ضمانت
بخش تعاون و صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان ،روستاییان و عشایر ،تمدید
مهلت ارسال آثار تا  ۲۵بهمنماه  ،1399تعیین جوایز نقدی آثار برگزیده اول تا
سوم در هر قالب ،اختصاص جایزه به دو فیلم با نگاه نو ،برگزاری نشست خبری
جشنواره با حضور دبیران و داوران جشنواره و همچنین انعکاس فراخوان و اخبار
جشنواره به اتحادیه بینالمللی تعاون  ICAبود.معاون امور تعاون وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در این جلسه با اشاره به ضرورت احیا و بازسازی نشان و برند
تعاون در ایران ،این جشنواره را گامی مهم در این راستا برشمرد.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات
ایران اعالم شد
هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله
به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری برای سال مالی
 1399را معادل  2.5درصد مصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران،
بر اســاس قوانین و مقررات نرخ حق الوکاله ســپرده
های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات ایران اعم از کوتاه
مدت و بلند مدت برای ســال جاری  2.5درصد اعالم شــد.حق الوکاله مبلغی
اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال بکارگیری
منابع ســپردهگذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی
از بکارگیری ســپردههای مشــتریان نزد بانک از سود علیالحساب پرداختی به
سپردهگذاران بیشتر شود مابهالتفاوت آن پرداخت می شود.

“نوبتدهی هوشمند» ،خدمتی دیگر از
بانک پاسارگاد در دوران کرونا
همهگیــری ویروس کوویــد ۱۹-و تــداوم وضعیت
فاصلهگذاری اجتماعی ،لــزوم ارائه خدمات بانکداری
بهصــورت غیرحضــوری را بیش از همیشــه افزایش
داده اســت .به حداقل رســاندن مراجعه حضوری به
شعبه بانکها میتواند تأثیر بسزایی در حفظ سالمت
جامعه داشته باشــد .در این میان ،گاهی مراجعه حضوری به شعبههای بانک،
اجتنابناپذیر است.در این شرایط ،رعایت برخی موارد مانند :جلوگیری از تجمع
مشــتریان در شــعبهها ،حداقل کردن زمان حضور مشتریان از طریق مدیریت
زمان و همچنین حذف روشهای لمسی نوبتگیری در شعبهها میتواند بخش
عمدهای از خطرات را کاهش دهد.بانکپاسارگاد ،بهمنظور جلوگیری از انتقال
ویروس و حفظ ســامت مشتریان خود ،در سال جاری اکثریت شعبههای خود
در سراســر کشور را مجهز به دســتگاههای اخذ نوبت با سنسورهای حرکتی یا
ک پاسارگاد ،نیز خدمت دیگری
پدالی کرد ه است.سامانه نوبتدهی هوشمند بان 
است که پیش از این در این بانک ارائه میشد و بهرهمندی از آن در دوران شیوع
ویروس کرونا میتواند در قطع زنجیره انتقال این ویروس مؤثر باشــد .عالوه بر
ت دهی هوشمند ،امکان برنامهریزی ،مدیریت زمان و صرفهجویی
این ،سامانه نوب 
در وقت و هزینه را برای مشــتریان گرامی فراهم میکند.مشتریان گرامی بانک
پاسارگاد ،میتوانند با بهرهگیری از سامانه نوبتدهی هوشمند ،قبل از مراجعه به
شعبه ،از طریق پیامک ،نوبت خود را در صف مشتریان منتظر دریافت خدمت،
رزرو کرده و بر اساس شماره نوبت دریافتی ،وقت خود را برنامهریزی کنند .برای
این کار کافی است کد شعبه مورد نظر به شماره  10008289ارسال شود .پس
از لحظاتی ،این سامانه پیامکی را حاوی شماره نوبت در صف شعبه ،تعداد افراد
حاضر در صف و زمان تقریبی انتظار برای متقاضی ارسال میکند .به اینترتیب
مشــتریان قادر خواهند بود چند دقیقه قبل از زمان اعالم شــده ،برای دریافت
خدمات در شعبه حضور داشته باشند.
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بانک مرکزی اعالم کرد؛
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ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتی
سخنگوی اجرای قانون چک از ممنوعیت ارایه خدمات بانکی به افراد دارای چک برگشتی
خبر داد و گفت :نگاه قانونگذار بر انجام اقدامات پیشگیرانه متمرکز شده است.به گزارش
بانک مرکزی ،آمنه نادعلیزاده ،ســخنگوی اجــرای قانون چک گفت :این قانون ناظر به
اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سختگیرانهای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد.
وی افزود :در قانون جدید ،به افراد دارای چک برگشتی ،خدمات بانکی ارائه نمیشود .بر
این اساس افتتاح حساب جدید بانکی برای آنها انجام نمیشود ،کارت بانکی جدید به آنها
اعطا نمیشود ،ضمانتنامه ارزی و ریالی برای آنها صادر نمیشود و حتی تسهیالت بانکی
نیز به این افراد اعطا نمیشود و در اقدامی سختگیرانه ،اگر شخصی دارای چک برگشتی
باشــد به میزان کســری مبلغ چک آن فرد ،وجوهی که در بانکهای دیگر دارد مسدود
میشــود و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود ،حسابها در انسداد باقی میماند.
به گفته نادعلی زاده ،در حال حاضر و براساس دستورالعملهایی که بانک مرکزی صادر
کرده است ،در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد ،دارنده
آن چک میتواند از بانک تقاضا کند که وجه چک را از سایر حسابهای انفرادی آن فرد
در همان بانک ،پرداخت کند .اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد ،دارنده چک میتواند
از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت کند که این گواهی

حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده از آن در مراجع قضائی حقوق خود را
پیگیری کند.وی اظهار داشــت :در قانون جدید چک ،برای صادرکننده چک این وظیفه
تعیین شــده اســت که اطالعات مربوط به «تاریخ»« ،مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را
که بر روی فیزیک چک درج میکند در ســامانه «صیاد» نیز ثبت کند.به گفته نادعلی
زاده ،چکهای قدیمی به روال ســابق پذیرش و پردازش میشوند ،اما قرار است از سال
 ۱۴۰۰چکهای جدیدی روانه بازار شود که این چکها ویژگیهای متمایزی نسبت به
چکهــای قبلی دارند .رنگ چکهای جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با این
مفهوم در زیر این چکها ثبت شده است که کارسازی این چک حتماً باید از طریق ثبت
در سامانه صیاد انجام شود .یعنی اگر ثبت چکهای جدید در سامانه صیاد انجام نشود،
فاقد اعتبار هستند .لذا اگر ثبت چکهای جدید در سامانه انجام نشود ،پرداخت وجه آن
اتفاق نمیافتد .اما چکهای قبلی میتوانند بدون ثبت در سامانه صیاد کما فیالسابق در
بانک پردازش شود و وجه آن در بانک پرداخت میشود.وی افزود :بر اساس قانون جدید
چک ،صادرکننده چک باید آن را در ســامانه صیاد ثبت کند و بعد آن را تحویل گیرنده
چک دهد .گیرنده نیز باید با مراجعه به ســامانه صیاد ،اســتعالم الزم را به عمل آورد و
از این موضوع که چک برای او ثبت شــده است ،اطمینان حاصل کند و اگر مواردی که

گزارش ایبِنا از بازار سرمایه؛

تقویت بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش  ۱۲۸۶واحدی معادل  ۰.۱۰درصد به یک میلیون و  ۲۳۵هزار و  ۸۴۳واحد رسید .همچنین در فرابورس
شاخص کل با افت  ۹۵واحدی به  ۱۸هزار و  ۲۰۲واحد رسید .دیروز تاالر شیشهای ،در معامالت سومین روز هفته (دوشنبه ششم بهمن ماه ،)۹۹
شاهد روند صعودی تعدادی از شاخصهای منتخب بود .به گونهای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با افزایش  ۳۴۹واحدی معادل  ۰.۱۱درصد
به رقم  ۳۲۲هزار و  ۵۲۶واحد رسید .شاخص کل هم وزن نیز ،با افت  ۵۰۶۳واحدی معادل  ۱.۱۶درصد ،عدد  ۴۳۲هزار و  ۵۰۹واحد را به نمایش
گذاشت.شــاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش  ۳۳۱۱واحدی به رقم  ۲۸۲هزار و  ۸۷۱واحد رســید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور۳۱۵۶ ،
واحد کاهش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و  ۷۶۶هزار واحد رســید .همچنین شــاخص بازار اول با  ۴۱۱۴واحد افزایش به رقم  ۸۹۳هزار و
 ۵۶۳واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز ،با  ۸۲۳۵واحد کاهش همراه بود و عدد  ۲میلیون و  ۵۳۷هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این
گزارش ،در معامالت دیروز بورس تهران ،نمادهای معامالتی شستا ،فوالد ،وغدیر ،رمپنا ،شپنا ،ومعادن و شبندر با بیشترین افزایش ،تاثیر مثبت در
روند صعودی شاخص کل بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معامالتی نوری ،فخوز ،تاپیکو و پارسان ،بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل
بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری هفته ،معاملهگران بورس  ۱۰میلیارد و  ۵۶۰میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب
یک میلیون و  ۱۷۶هزار نوبت معامله و به ارزش  ۱۰۴هزار و  ۴۸۴میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش قیمت متعلق به
نماد پرداخت(به پرداخت ملت) با  ۴.۹۷درصد رشد بود و پس از آن ،نمادهای ساراب ،غمهرا ،شلعاب ،لخزر و سبهان بود .همچنین نماد معامالتی
ثاخت(بینالمللیتوسعهســاختمان) با  ۸.۷۴درصد ،بیشــترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز ،نمادهای وساخت ،پدرخش ،ثنوسا ،سکرما،
خکار و ثامید بود.روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشــان میدهد که نمادهای معامالتی شستا ،خودرو ،خساپا ،فملی ،خگستر ،برکت و فوالد به
عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی شدهاند.بر اساس این گزارش ،نمادهای معامالتی شپنا ،پاالیش ،شبندر ،شبریز ،فجر و شتران با بیشترین
تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای وتوصا ،کدما ،خموتور ،غدام ،ثفارس ،غگرجی و بکاب بیشترین حجم عرضه را داشتند.در معامالت دیروز
بازار سرمایه ،شاخص صنعت فنی مهندسی با روند مثبت و شاخص صنایع انبوه سازی ،سایر معادن ،وسایل ارتباطی ،زراعت ،اطالعات و ارتباطات
و محصوالت چرمی با روند نزولی مواجه شدند.

حال بورس چگونه خوب میشود؟

بر روی فیزیک چک درج شده ،با آنچه در سامانه ثبت شده ،تطابق داشته باشد ،مراتب
تأیید خود را اعالم کند و در صورت عدم تأیید ،مراتب را اعالم کند و برگه چک را تحویل
صادرکننده بدهد تا اصالحات انجام شــود .پس از اینکه گیرنده مراتب تأیید چک را در
سامانه صیاد انجام داد ،میتواند به بانک برود و آن را نقد کند یا آن را به شخص دیگری
منتقل کند.این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت :طبق قانون جدید چک ،برای انتقال
چک به شــخص دیگر ،گیرنده چک با مراجعه به ســامانه صیاد ،هویت گیرنده جدید یا
همان شخص ثالث را در سامانه صیاد ثبت میکند و چک را تحویل شخص ثالث میدهد.
شخص ثالث نیز با مراجعه به سامانه صیاد باید ،استعالم الزم را درباره چک به عمل آورد
و میتواند چک را تأیید کند و در نهایت آن را نقد یا منتقل کند.وی افزود :از  ۲۰دی ماه
برنامکهای موبایلی بانکی به منظور ثبت چکهای فعلی در اختیار مردم قرار گرفته است
و هموطنان میتوانند چکهای فعلی خود را از طریق این برنامهها ثبت کنند و این امر
هیچ مسئولیتی را متوجه آنها نمیکند .به این معنا که از این اطالعات استفاده نمیشود
و در پردازش چک نیز به این موارد فع ًال استناد نمیشود .در واقع به دنبال آن هستیم که
حین انجام عملیات مرتبط با چک ،هموطنان ،آمادگی الزم را کسب کنند و مهارت الزم
برای ثبت چک را به دست آورند و با این سامانه آشنا شوند.

دو ابزار بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز و تقویت ریال
کارشناس ارشد پولی و بانکی میگوید بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و ارزی میتواند
به ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پولی ملی کمک کند.حسن حیدری ،کارشناس ارشد پولی و بانکی درباره
کمهزینهتریــن راهکارها برای ثبات نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی ،اظهار کرد :کاهش کنونی نرخ ارز
و ورود آن به کانال های پایین ناشی از کاهش انتظارات تورمی است .انتظار این است که با رفتن دولت
ترامپ و روی کارآمدن دولت جدید آمریکا ،رویکرد متفاوتی با ایران در پیش گرفته شود.وی افزود :مردم
با استناد به تجربه ابتدای سال  ۹۲و تغییر دولت انتظار این را دارند که بهبودی حاصل شود و ذخایر ارزی
بانک مرکزی در بسیاری از کشورها آزاد شده و با رفع احتمالی تحریمهای بانکی و نفتی شرایط بهتری
حاصل شود .به همین دلیل عدهای در بازار فروشنده ارز شدهاند و عرضه ارز موجب کاهش نرخ آن شده
است.حیدری تصریح کرد :به صورت بنیادی و فاندامنتال تغییر خاصی در بازار ارز به وجود نیامده و مهم
ترین عامل نوسانهای نرخ ارز از اواسط تابستان و کاهش چند هفتهای اخیر تنها به دلیل انتظارات بازار
است و اتفاق خاصی در عرضه و تقاضا به وجود نیامده است.وی خاطرنشان کرد :رئیس کل بانک مرکزی
بر تالش برای کنترل بازار ارز تاکید دارد .بانک مرکزی در این مســیر دو ابزار دارد یکی سیاســت پولی
و مالی و دیگری سیاســتهای ارزی .سیاست پولی بانک مرکزی اکنون پیرو سیاست پولی دولت است
و به دلیل کســری بودجه دولت ناچار است که در مواردی با دولت همراهی داشته باشد.حیدری اظهار
کرد :همچنین بانکها با مشکالت مالی مواجه هستند و بانک مرکزی ناچار است که در تامین منابع به
آنها کمک کند و طبیعی اســت که این روش ها میتواند پایه پولی را افزایش دهد.وی گفت :در بخش
سیاستهای ارزی نیز بانک مرکزی این امکان را ندارد که بتواند مانور زیادی با ذخایر خود داشته باشد.
اگر بخواهد با نرخ سود بازی کند و آن را افزایش دهد تعهدات بانکها باال میرود و تولیدکننده نیز توان
پرداخت آن را ندارد؛ بنابراین بانک مرکزی امکان مانور چندانی با ابزار نرخ سود ندارد.

تعادل بازار سرمایه تحت تاثیر تصمیمات و عوامل بیرونی مختلف طی ماههای اخیر از بین رفته و شاخص کل که بعد از ریزشی که از مردادماه اغاز شده بود به یک میلیون و
 ۵۰۰هزار واحد رسیده بود به کانال یک میلیون و  ۱۰۰هزار واحد عقبگرد کرد .اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است دولت ضمن تزریق منابعی به بازار باید انجام
برخی اقدامات درمئرد این بازار را متوقف کند.مهدی سوری ،با اشاره به عوامل تاثیرگذار در روند بازار سرمایه ،اظهار کرد :عوامل درونی تاثیرگذار در بازار سرمایه همان عملکرد
شرکت ها است که حداقل نسبت به یک سال گذشته از شرایط خوبی برخوردار هستند .البته برخی نگران نرخ دالر هستند اما کاهش نرخ دالر با افزایش قیمت کاالهای جهانی
و افزایش مقدار فروش شرکتها جبران خواهد شد و شرکتها مشکل سوددهی ندارند .از سوی دیگر انتظار نداریم شرایط فروش شرکت ها بدتر شود.وی ادامه داد :به جز عوامل
درونی ،عوامل بیرونی هستند که باعث ایجاد فضای دلسردی و نا اطمیمنانی در سهام داران شده اند .برخوردهای سیاسی و امنیتی با بورس ،فضای سرمایه گذاری در بورس را
دچار چالش کرده و در چنین شرایطی طبیعی است که سهم ها به راحتی تبدیل به صف فروش یا صف خرید شوند.این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه دولت در بودجه سال
جاری پیش بینی کرده بود  ۱۱هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان سهم به فروش برساند ،گفت :این درحالی است که دولت طی  ۸ماه ۳۰ ،هزار میلیارد تومان فروش سهم داشته که
حدود سه برابر میزان پیش بینی در کل سال بود .برای سال  ۱۴۰۰این میزان را به  ۹۵هزار میلیارد تومان افزایش داده اند .بنابراین دولت مقدار زیادی پول در این قالب از بازار
خارج کرده است .عالوه بر این مقدار زیادی پول هم مالیات معامالت روزانه سهام بوده که از بازار خارج شده است .بنابراین مقداری از پولی که دولت بی محابا از بازار سرمایه بی
محابا خارج کرده است ،باید به این بازار برگردد.سوری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه تواناییی این میزان تامین مالی را نداشته است ،عنوان کرد :برای بهبود وضعیت بازار سرمایه،
باید به سهام داران اطمینان داده و از تصمیمات ناگهانی جلوگیری شود ،اگر افراد غیر کارشناسی که اکثرا خارج از بازار سرمایه هستند اما سمت سیاسی دارند ،میخواهند درمورد
بازار سرمایه تصمیمی بگیرند باید با خبرگان این حوزه مشورت کنند و تا زمانی که از تبعات صحبت و تصمیم خود مطمئن نشده اند آن را در افکار عمومی اعالم نکنند.وی به
این سوال که دولت باید به بازار سرمایه پولی تزریق کند یا خیر ،پاسخ داد :شرایط بازار سرمایه به بحران رسیده و در باالترین ارگان حکومتی باید تصمیماتی با رویکرد حمایتی
گرفته شــود .من با تزریق پول از ســوی دولت به بازار سرمایه در طول یک سال گذشته مخالف بودم و حتی اعتقاد داشتم یک تزریق درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق
تثبیت بازار نوعی دستکاری در روند عادی معامالت است ،حمایت از بازار سرمایه نباید با خرید مستقیم سهام صورت بگیرد و اصالح بازار باید از طریق شفاف و روان شدن روند
معامالت باشد .اما درحال حاضر نه تنها با تزریق پول مستقیم موافق هستم بلکه به نظرم باید رخ دهد .زیرا شرایط بحرانی است .عوامل بیرونی بع بازار لطمه زده اند و جبران
کنند و از بازار کنار بکشند.این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به آزادسازی سهام عدالت و صندوق های  ETFنیز اظهار کرد :ابزارهای غیر استاندارد مانند آزادسازی سهام عدالت
و  ETFها نیز در بازار تاثیر گذار بود .دولت باید عرضه صندوق ها و مجلس موضوع جاماندگان سهام عدالت را متوقف کنند.

دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در گفتگوی ویژه شبکه خبر:

صندوق بیمه حوادث طبیعی تحولی در حوزه
آرامش عمومی به شمار می رود
آسیب های گســترده ناشی از حوادث طبیعی نه تنها
بار مالی بســیاری برای دولتها به همــراه دارد بلکه
آسیبهای زیادی را نیز به مردم تحمیل میکند.
بــه گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل
بیمــه مرکزی ،دکتر غالمرضا ســلیمانی که در برنامه
زنده گفتگوی ویژه خبری شــبکه خبر حضور یافت بــا اعالم این مطلب افزود:
خوشــبختانه بعد از رفت و برگشــت های مکرر الیحه تاسیس صندوق بیمه
همگانــی حوادث طبیعی از راهروهای دولت تا صحن علنی مجلس و شــورای
نگهبان ،این نهاد حمایتی از ابتدای سال  ۱۴۰۰فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رییــس کل بیمه مرکزی از انتخاب هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث
طبیعی و تدوین اساسنامه های آن خبر داد و اظهار داشت :با تنظیم و ابالغ آیین
نامه های مرتبط در مرحله نخست سی میلیون واحد مسکونی در برابر حوادث
طبیعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و در گام بعدی واحدهای تجاری نیز
مشمول بیمه نامه حوادث طبیعی خواهند شد.دکتر سلیمانی ،گسترش فضای
آرامش و کاهش دغدغه های مالی دولت و مردم را از اثرات مثبت راه اندازی این
صندوق ارزیابی کرد و افزود :با تمهیدات پیش بینی شده نیمی از حق بیمه در
قالب یارانه توسط دولت و نیم دیگر به صورت درج در قبوض برق از بیمه شدگان
دریافت خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :برای هموطنانی که از پوشش نهادهای
حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی بهره می برند معافیت های ویژه
ای در نظر گرفته شده است.رییس شورای عالی بیمه تصریح کرد :بر اساس قانون
در صورت بروز حوادثی نظیر ســیل و زلزله این صندوق دو هفته مهلت دارد تا
خســارات آسیب دیدگان ناشــی از حوادث طبیعی را پرداخت کند.رییس کل
بیمــه مرکزی فعالیت این صندوق را یک نوع بیمه پایه حوادث ارزیابی کرد و از
شهروندان دعوت کرد برای بهره گیری از خدمات تکمیلی حوادث از پوشش های
متنوع و مکمل که توسط شرکت های بیمه ارائه می شود نیز استفاده کنند.

بیمه تعاون موفق به دریافت گواهینامه ایزو
 ۳۱۰۰۰شد
بیمه تعــاون موفق شــد گواهینامه اســتاندارد ایزو
 ۳۱۰۰۰را از مؤسســه توفنورد اتریش دریافت کند.
به گزارش روابطعمومی بیمه تعاون ،مریم سلماسی،
مدیر ریسک بیمه تعاون با اعالم این خبر گفت :این
استاندارد که برای نخستین بار در شرکت بیمه تعاون
اخذ میشود ،گواهی مدیریت ریسک بوده و در بین سایر شرکتهای بیمهای
نیز کمتر شــرکتی موفق به دریافت آن شــده اســت.وی افزود :شرکت بیمه
تعاون موفق شــد بدون وجود «عدم انطباق» ،استاندارد ایزو  ۳۱۰۰۰ویرایش
ســال  ۲۰۱۸را دریافت کند.مدیر ریســک بیمه تعاون ادامه داد :با حمایت و
سیاســتگذاری مدیرعامل بیمه تعاون ،پیادهسازی اقدامات ،طراحی رویهها و
مستندات برای دریافت این گواهینامه را آغاز کردیم .همچنین جلسات ماهانه
برای بررســی ریسکهای مختلف شرکت در ســطوح استراتژی و فرایندی و
شناسایی و تجزیه و تحلیل آنها برگزار شد که در پی آن راهحلهای اجرایی
مطلوبی نیز برای هر ریســک طراحی شد.سلماسی همچنین به روندهای آتی
شــرکت برای بهبود شاخصهای مدیریت ریسک اشــاره کرد و گفت :ضمن
اولویتبنــدی اقدامات هر واحد ،روند بهبود شــاخصها را طراحی کردهایم تا
بتوانیم همواره روند تعالی را طی کنیم.
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خطیبزاده در نشست خبری:

پیـام ایـران به سعـودیها

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف نفتکش ایران در
اندونزی ،گفت :ما منتظر دریافت اطالعات بیشــتری از سوی
دولت اندونزی هستیم چرا که برخی اطالعات ضدونقیض در
این باره دریافت کردیم .سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت
امور خارجه دیروز در نشســت خبــری اعالم کرد :با تالشها
و هماهنگیهای صورت گرفته ،دیروز گفتگوی برخط رئیس
مجلس شــورای اســامی با رئیس کنگره خلق چین انجام
شد.وی افزود :دیروز نخســتین روز سفر محمد جواد ظریف
به منطقه است و وی شب گذشته وارد باکو شد و در ادامه به
دیگر کشورهای منطقه سفر خواهد کرد.سخنگوی وزارت امور
خارجــه درباره رایزنی وزیر امور خارجه با همتای ایرلندی در
روزهای اخیر ،اظهار داشت :مهمترین تصمیم در این گفتگو،
اظهار تمایل طرف ایرلندی برای بازگشایی سفارتشان در ایران
بود.خطیب زاده تصریح کرد :همچنیــن وزیر امور خارجه با
همتای ترکیهای تلفنی درباره همکاریهای دوجانبه صحبت
کــرد و در همان روز هم ایران برخی از مقامات ســابق دولت
آمریکا را در لیست تحریمی قرار داد.
اتفاق جدیدی درباره «برجام» شاهد نبودیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه اگر تحریمها لغو شود ایران چه اقداماتی انجام میدهد،
گفت :هنوز شاهد هیچ اتفاق جدیدی نبودیم .موضع ما همان
موضعی اســت که قب ً
ال گفتیم و ما باید شاهد رفع تحریمها
و اجرای برجام از ســوی آمریــکا و طرفهای دیگر حاضر در
برجام باشــیم و تا موقعی که این اتفاق نیفتد و به طور موثر
رفــع تحریمها اتفاق نیفتد ،هیچ اتفاقــی از طرف جمهوری
اسالمی ایران نمیافتد.خطیب زاده بیان کرد :اگر طرف مقابل
به تعهــدات خود بازگردد و تحریمهای ایران را تماماً بر دارد،
اقدامات کاهش تعهدات ایران در برجام کام ً
ال برگشــت پذیر
اســت اما تا آن موقع ما منتظر اقدام خواهیم بود و ما تاکنون
صحبت زیاد شنیدیم و االن وقت عمل است.
منتظر اطالعات درباره توقیف کشتی ایرانی هستیم
وی درباره توقیف نفتکش ایــران در اندونزی ،تصریح کرد:
ما منتظر دریافت اطالعات بیشــتری از سوی دولت اندونزی
هســتیم چرا که برخــی اطالعات ضد و نقیــض در این باره
دریافت کردیم البته این موضوع فنی اســت و در کشتیرانی
این موضوعات همواره وجود داشته است .همچنین سفارت ما
در اندونزی و وزارت امور خارجه در حال پیگیری این موضوع
هستند.ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی
درباره روابط ایران و عربستان سعودی ،گفت :موضع ما درباره
همسایگانمان یکســان است و زمانی که رئیس جمهور ایران
طرح صلح هرمز را طی نامهای به کشورهای حوزه خلیج فارس
ارسال کرد ،موضع ما کام ً
ال روشن بود و ما نشان دادیم که به
دنبال ایجاد یک ساز و کار منطقهای و در چارچوب همکاری
در منطقه هستیم و سیاست ما عوض نشده است.
پیام ایران به سعودیها
خطیب زاده گفت :در صورتی که عربستان سعودی از چرخه
باطل خشونت و نادیده گرفتن امنیت منطقهای و همکاری با
قدرتهای فرامنطقهای فاصله بگیرد و اگر این تغییر نگرش در
رفتار عربستان مشاهده شود ،آغوش ایران از ابتدا باز بوده اما ما
نمیتوانیم هر روز شاهد بمباران در یمن باشیم.وی در واکنش
به اظهارات وزیر امور خارجه عربستان مبنی بر اینکه ایران به
پیام صلح ما جواب نداده اســت ،گفت :ما به دنبال ســازوکار
منطقهای ،بومی و یک چارچوب همکاری هستیم.سخنگوی
دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه نمیتوانیم شاهد این باشیم
که بمباران روزانه در یمــن ادامه دارد اما صحبت از صلح در
یمن شود ،تاکید کرد :از سویی در روزهای آخر «ترامپ» یکی
از گروههای یمنی را در لیســت خودخوانده تروریسم آمریکا
قــرار میدهند اما در عین حال ،صحبت میشــود که ریاض
آماده حل و فصل مســائل منطقهای اســت .یک شجاعت در
طرف سعودی و تغییر گفتمان نیاز است.خطیب زاده در ادامه
این نشست ،با بیان اینکه تا موقعی که رفع تحریمها را به طور
موثــر و پایبندی طرف مقابل بــه قطعنامه  ۲۲۳۱را نبینیم،
اقدامی نخواهیم کرد و خیلی به گفتهها توجه نمیکنیم ،اظهار
داشت :دولت جدید ایاالت متحده باید نشان دهد که رویکرد
متفاوتــی با دولت قبلی دارد.وی با بیان اینکه موضع ما کام ً
ال
روشن است ،باردیگر تاکید کرد :ایاالت متحده آمریکا باید به
تعهدات خود در ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱عمل کند.
همکاری ایران با آژانس متوقف نمیشود
ســخنگوی وزارت امور خارجــه درباره اجــرای قانون اقدام
راهبردی بــرای لغو تحریمها نیز گفــت :تکلیف مجلس در
قانون لغو تحریمها روشن اســت و اگر اروپاییها به تعهدات
خــود و آمریکا به تعهداتش ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱عمل نکند،
طبیعتاً ایران باید نظارتهای فراپادمانی و پروتکل الحاقی را

جدی تعهدات آنان را در نظر میگیریم که در چند سال اخیر
انجام نشده است.

متوقف کند.خطیب زاده تصریح کرد :ایران به صورت داوطلبانه
پذیرفته است که پروتکل الحاقی را اجرا کند که میتوانیم آن
را متوقف کنیم اما همکاری ایــران با آژانس متوقف نخواهد
شد و به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست.وی در پاسخ به
سوالی درباره انتخاب مقامات جدید آمریکا از سوی «بایدن»،
گفت :بنــده درباره مباحــث داخلی ایاالت متحــده آمریکا
موضعگیری نمیکنم.
دیپلماســی اقتصادی فقط بــه وزارت خارجه مربوط
نمیشود
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به ســوالی مبنی
براینکه چرا وزارت امور خارجه در امور دیپلماســی اقتصادی
موفق نبوده است؟ ،تصریح کرد :دیپلماسی اقتصادی فقط به
وزارت امورخارجه مربوط نمیشــود و نهادها و ارگانهایی که
مسئولیت مستقیم در حوزه تجارت ،سرمایهگذاری ،بازرگانی و
مراودات دارند ،اختیاراتی دارند که اختیارات آنان دست وزارت
امور خارجه نیســت ،وزارت خارجه مســئولیت هماهنگی و
تسهیل امور آنها را دارد و در بسیاری از موارد فقط وقتی سراغ
ما میآمدند که به مشکل برمی خوردند.خطیب زاده همچنین
با بیان اینکه ما در سطوح مختلف رابطه نزدیکی با عراق داریم
امــا موانعی هم وجود دارد که باید با روابط نزدیکی که داریم،
موانع را حل و فصل کنیم ،افزود :مراودات و رایزنیهای ما در
حوزه مراودات تجاری و در حوزههایی همچون راهآهن شلمچه
اســت و فکر میکنیم که مسیر به درستی پیش میرود تا ما
به رایزنیهای بسیار نزدیکی با دوستان خود در عراق برسیم.
وی در عین حال تاکید کرد :ما با همســایگان خود در خلیج
فارس و شــرق ارتباطات گســتردهای داریم و باید به کاهش
فشار حداکثری ارج گذاشت.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی
اظهار داشــت :برخی از طرفهای ما در برجام تصور میکنند
که میتوانند با برخی از اظهارات خود حافظه تاریخی را پاک
کنند اما این تصور آنان ســاده انگارانه اســت .تاریخ خودش
حرف خــودش را خواهــد زد .اروپا بعد از خــروج آمریکا از
برجام تعهداتــی داد و هیچکدام را انجام نداد.خطیب زاده در
پاسخ ســوالی درباره پیگیری شهادت سردار سلیمانی ،گفت:
موضوع شــهادت حاج قاسم سلیمانی در چند سطح پیگیری
میشود که یک سطح بعد حقوقی داخلی است که در محاکم
صالحه ایران در حال پیگیری است و پیگیریهای دوجانبه با
دولت عراق هم در حال انجام است.وی اضافه کرد :همچنین
درخواست ما از عراق به عنوان کشوری که این ترور در خاک
عراق اتفاق افتاد ،آن اســت که این موضوع را پیگیری کنند و
در هیچ مالقاتی نیست که ما این موضوع را مطالبه نکنیم.
اجازه نمیدهیم داعش بار دیگر خود را سازماندهی کند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اتفاق تروریستی روزهای
اخیر در عراق ،اظهار داشــت :ما با مردم عراق پیوستگیهای
عمیــق و تاریخی و چندالیه داریــم .درد و رنج مردم عراق،
درد و رنج ماســت و اتفاق تروریستی روزهای اخیر در عراق
ما را متاثر کرد و این اتفاق نشان دهنده چهره کریه تروریسم
است که برخی فکر میکنند میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
خطیبزاده با بیان اینکه تروریسم ریشه در افراطیگریهای
فکری و ســازمانی دارد ،تصریح کرد :دست برخی عناصر در
این اقدامات دیده شــده است و به نظر میرسد طرف سومی
است که با آشفته کردن وضعیت منطقه از آب گلآلود ماهی
میگیرد و به قول وزیر امور خارجه کشــورمان به دنبال این
اســت که با خون آمریکاییها به نیات خود برسند.وی تاکید
کرد :جمهوری اســامی ایران در کنــار متحدین خود اجازه

گوردون براون:

انگلیس بدون اصالحات سراسری
«کشور شکست خورده» میشود
گوردون براون اظهار کرد ،انگلیس تا زمانی که بوریس جانســون طرحهای رادیکالی
همچون جایگزین کردن مجلس اعیان با یک مجلس «سنای مناطق» را در نظر نگیرد
با ریسک تبدیل شدن به یک «کشور شکســت خورده» مواجه است.گوردون براون،
نخست وزیر اسبق انگلیس در مطلبی در نشریه تلگراف گفت ،بوریس جانسون ،نخست
وزیر انگلیس باید همچنین از سرویس ملی سالمت انگلیس و نیروهای مسلح آن برای
نشــان دادن «مزایای هر روزه» اتحادیه اســتفاده کند.آینده اتحادیه انگلیس یکی از

نمیدهد بار دیگر داعش در عراق و کشــورهای دیگر خود را
سازماندهی کند.
اروپاییها به جای فرافکنی به اجرای موثر تعهداتشان
برگردند
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره عدم
اجرایی شــدن توافقات میان ایران و عراق هم ،گفت :با عراق
در ســطوح مختلف روابط بســیار نزدیکی داریم اما برخی از
موضوعــات بعد از توافق رئیسجمهور ایران و نخســت وزیر
عراق هنوز اجرایی نشــده است اما رایزنی نزدیکی با دوستان
عراقی داریم که امیدواریم به مفاهمه نزدیک شود.سخنگوی
وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی درباره اظهارات یکی
از مقامات ارشــد آلمانی مبنی بر اینکه ایران مســئول عدم
موفقیت «اینســتکس» اســت ،گفت :اینستکس درست شد
برای آنکــه تحریمهای یکجانبه ،فراســرزمینی و غیرقانونی
ایاالت متحده را بیاثر کند .اینســتکس درســت نشد که در
ذیل تحریمها ،مراودات در بعضی از حوزهها به شکل محدود
انجام شــود« ،اینستکس» درست نشد تا خودشان هم منابع
مالیشــان را تامین نکنند و «اینستکس» درست نشد که به
جای استفاده از آن به کانال مالی سوئیس روی بیاورند.خطیب
زاده افزود :اینســتکس درست نشد که طرفهای مقابل برای
فرار از مســئولیت ،پشت این لیست پنهان شوند و اگر قرار به
عدم اجرای تعهدات باشد ،ما میتوانیم لیست بلندی را مطرح
کنیم.وی اظهار داشــت :حافظه تاریخی به دقت همه اینها را
ثبت کرده اســت و آنها به جای فرافکنی بهتر اســت که به
اجرای موثر تعهداتشان بازگردند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
گفت :چند روز از مراسم تحلیف رئیسجمهور آمریکا میگذرد
اما هنوز هیچ اقدامی از طرف اروپایی ندیدیم.
ســفر «ظریف» به باکو نتایج مهمی به همراه خواهد
داشت
خطیب زاده با اشــاره به سفر ظریف به باکو ،گفت :جمهوری
آذربایجان یکی از همسایگان پراهمیت برای ایران است .این
ســفر قرار بود چند هفته قبل انجام شود که به دلیل بررسی
بودجــه در دولت به تعویق افتــاد.وی با بیان اینکه تفاهمات
جدی و مهمی درباره مسائل مرزی ،همکاری سیاسی ،تجاری
و اقتصادی با باکو انجام شده است ،افزود :این سفر هم درباره
مسائل دوجانبه است و از سوی دیگر برای آن است که مرحله
گذار برای صلح را داشته باشیم.سخنگوی وزارت امور خارجه
تاکید کرد :منطقه نیازمند مراودات دوجانبه و چند جانبه است
و این ســفر ماندگاری است و نتایج مهمی را به دنبال خواهد
داشت.
برای پرداخت بدهی به ســازمان ملل باید مسیر امنی
طراحی شود
خطیب زاده در پاسخ به ســوالی درباره پرداخت بدهی ایران
به ســازمان ملل متحد ،گفت :بدهی ما به سازمان ملل متحد
به دلیل آمادگی ما نبوده اســت ،بلکه منابع تخصیص داده و
کانال هم در نظر گرفته شده اما آمریکا موانعی برای برداشت
ایجاد کرده بود.وی اظهار داشــت :هرگاه سازمان ملل بردارد،
میتوانــد آن در اختیار بگیرد و ما در حال رایزنی با دبیرخانه
سازمان ملل هستیم تا مســیر امنی طراحی شود و سازمان
ملل متحد این پول را در اختیار بگیرد.سخنگوی وزارت امور
خارجه تاکید کرد :اینکه دولت آمریکا از مسیر قبلی بازگردد،
به خودشــان ربط دارد ،اما ما اقدامات آنها را رصد میکنیم.
مــا به چند اقدام پراکنده نگاه نمیکنیم بلکه اقدامات موثر و

بزرگترین مسائلی است که نخست وزیر انگلیس باید در سال جاری میالدی با آن روبرو
شــود ،در حالی که انتظار میرود حزب ملی اسکاتلند در انتخابات ماه مه کرسیهایی
را کســب کند و از آنها برای تجدید مطالباتش برای برگزاری یک همه پرســی دوم
اســتقالل استفاده کند.اخیرا یک نظرسنجی نشان داد رای دهندگان در تمامی چهار
ملت متعلق به بریتانیا اکنون انتظار دارند اســکاتلند در عرض  ۱۰سال آینده مستقل
شود و حمایت از اتحاد مجدد (با جمهوری ایرلند) در ایرلند شمالی نیز رو به افزایش
اســت.براون که سابقا نماینده پارلمان انگلیس نیز بوده گفت که «انتخاب اکنون بین
یک کشور اصالح شده و یک کشور شکست خورده است» و از جانسون خواست تا به
وعدهاش برای تشکیل کمیسیون دموکراسی به منظور بررسی نحوه اداره کل بریتانیا
عمل کند.براون نوشت :این کمیسیون کشف خواهد کرد که بریتانیا با فوریت نیاز به
یک مجمع ملتها و مناطق دارد که آنها را با بوریس جانسون به طور منظم گرد هم
آورد.وی افزود :هیچ کشــوری نمیتواند یکپارچگی ملی بدون شمول سیاسی داشته

نشست بعدی کمیسیون مشــترک اوایل اسفندماه
برگزار میشود
خطیبزاده در پاسخ به سوالی درباره جلسه بعدی کمیسیون
مشــترک برجام ،گفت :فکر میکنم اوایل اســفند ماه جلسه
بعدی کمیسیون مشــترک برگزار شود.وی تاکید کرد :اینکه
آمریکا تا زمان نشست بعدی کمیسیون مشترک چه جایگاهی
داشته باشــد ،به خودشــان ارتباط دارد اما آمریکا نمیتواند
هر کاری دلش خواســت ،انجام دهد و فردا به شــرایط سابق
بازگردد.ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه این
آخرین شــانس اروپاییهاســت که به تعهداتشان بازگردند و
برجام را حفظ کنند ،تصریح کرد :آمریکاییها باید بدانند که ما
کلمه به کلمه قانون مجلس مبنی بر اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها را اجرا میکنیم و طراحیهای خود را منوط به طرف
مقابل نمیکنیم.خطیب زاده با اشاره به اینکه اجرای تعهدات
به این معناست که ایران بتواند به راحتی نفت خود را بفروشد
و پولش بازگردد ،اظهار داشــت :هرگاه طرف مقابل گامهای
خود را اصالح کند ،ما نیز اقدامات خود از جمله غنی ســازی
 ۲۰درصد را اصالح میکنیم.وی درباره آخرین وضعیت بدهی
ایران از کره جنوبی ،اظهار داشــت :هیچ اتفاقی درباره بدهی
ایران رخ نداده و منتظر راهحلهایی هستیم که طرف کرهای
در سفر به ایران اعالم کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان
کرد :انتظار داریم این راهحلها عملیاتی شــود اما متاسفانه با
سرعت مدنظر ما کار جلو نمیرود.خطیب زاده در واکنش به
ســوالی مبنی بر اینکه با بهبود روابــط ایران با غرب ،ایران از
روسیه و چین فاصله گرفته است ،گفت :پیشفرض سوال شما
اشتباه است.وی متذکر شد :ما از سالهای ریاست جمهوری
رئیس دولت اصالحات نگاه به شــرق را پیگیری کردیم و این
سیاست نگاه به شــرق برخاسته از شناخت است و برخاسته
از الزام بینالمللی صرف نیست.سخنگوی وزارت امور خارجه
تصریح کرد :شرق سیاسی و شرق اقتصادی در حال برآمدن و
رشد است و این برآمدن در مقابل هیچ جبهه دیگری نیست
و شناخت از دنیای پساغربی است.خطیب زاده اظهار داشت:
جمهوری اســامی ایران برای اینکه از برخی برداشــتهای
نادرست فاصله بگیرد ،نقشه راههای راهبردی را طراحی کرده
اســت و نقشه راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین برای این است
که از باال و پایین رفتنهای روزمره فاصله بگیریم.
در سیاست خود اقمار هیچکس نمیشویم
وی افزود :ما در سیاســت خود اقمار هیچ کسی نمیشویم و
باالترین دســتاورد جمهوری اسالمی ایران استقالل ،آزادی و
معرفی راه ســوم به جهان است و در روزهای پیش رو شاهد
گســترش روابط با شرق خواهیم بود.ســخنگوی وزارت امور
خارجه بیان کرد :ظریف بیش از چند ده بار به مســکو رفته
است و خوب است که تعداد سفرهای وی به منطقه و آسیا را
با سفرهایی که به غرب رفته است ،مقایسه کنید.
بازگشت به «برجام» باید متعهدانه و مسئوالنه باشد
خطیبزاده در پاسخ به ســوالی درباره نحوه بازگشت آمریکا
بــه برجام ،بیان کــرد :اینکه دولتی روزی بــه دالیلی دلش
نمیخواهد و از توافقی که ذیل قطعنامه شورای امنیت است،
خارج شود و بعد بگوید که برمیگردم ،این شدنی نیست.وی
بــا بیان اینکه نباید اجازه داد کســی به دلخواه خود از بندها
استفاده کند و کل برجام را زیر سوال ببرد ،اظهار داشت :آنچه
ایران میگوید مبنای حقوقی دارد و بازگشــت به برجام باید
متعهدانه و با پذیرش مســئولیت باشد.سخنگوی وزارت امور
خارجه درباره فشارهای اقتصادی آمریکا ،گفت :آمریکا با هدف
فروپاشی اقتصاد ایران و قطع روابط ایران با کشورهای مختلف
این فشــارها را وارد میکند.خطیب زاده یادآور شد :زمانی که
کرونا وارد ایران شد ،اولین اظهارات مقامات آمریکایی این بود
که کرونا کاری را که ما نتوانستیم در بستن مرزها و مراودات
انجام دهیم ،انجام داد.وی تصریح کرد :خوب است که نگاهی
به حجم همکاریهای ما با همســایگان در یک سال گذشته
بیاندازید .آیا این مراودات «االبختکی» انجام میشود؟
سخنگوی دستگاه دیپلماســی تاکید کرد :از بی انصافی باید
فاصله گرفت و به کاری که کل جمهوری اسالمی در راستای
بی اثر کردن این فشــار حداکثری به ویژه در حوزه اقتصادی
انجام داده است ،ارج گذاشت.خطیب زاده تاکید کرد :تجار ما
محصوالت خود را با سختی فراوان صادر میکنند و نفت را به
فروش میرسانند که این مسائل نشان میدهد که وزارت امور
خارجه بیش از مسئولیت و اختیارات خود ،موفق عمل کرده
است.وی درباره اقدامات وزارت امور خارجه درباره پنج نفر از
اتباع ایرانی که هفته گذشته در خاک ترکیه و در بهمن گرفتار
شدند ،گفت :اگر هالل احمر درخواستی از وزارت امور خارجه
داشته باشد ،حتماً انجام میشود.

باشــد و این کمیسیون میتواند کارش را با یادگیری تجربه کشورهایی مثل استرالیا،
کانادا ،آلمان و آمریکا شــروع کند؛ کشــورهایی که تا حدی از بابت نفوذ انگلیس در
زمانهای گذشته مجالس دوم ،مجالس سنای مناطقشان بوده و اقلیتهایی که میتوانند
به آسانی با رای شکست بخورند یک صدای قوی تر تضمین شده دارند.براون استدالل
کرد ،مجالس شهروندان در هر منطقه و ملت به نخست وزیر کمک میکند تا بفهمد
مردم درباره مســاله چه میگویند.وی اضافه کرد ،خوشایند تاریخ و سنت عمل کردن
جواب نخواهد داد و جانسون باید روی «مزایای هر روزه همکاری و اقدام متقابل که به
عنوان مثال با نمایندگی شدن از سوی سرویس ملی سالمت و نیروهای مسلح ما رخ
دهد ،و احساساتی که الهام بخش آنهاست – همبستگی و هم دردی – تمرکز کند».یک
نظرسنجی ساندی تایمز دریافت که اسکاتلند در صورت کنار گذاشتن رای دهندگانی
که رایشان را «نمیدانند» با رای  ۵۲درصد به  ۴۸درصد به استقالل رای میدهد و در
ایرلند شمالی در رده سنی زیر  ۴۵سال حامیان اتحاد مجدد ایرلند برتری جزئی دارند.
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گزیده خبر
/گزارش-واشنگتنپست/

دولت بایدن و چالش با عربستان سعودی

دولت بایدن قصد دارد شراکت استراتژیک با عربستان سعودی را حفظ کند،
درســت همان کاری که دولت ترامپ انجام داد .اما هرگونه ازسرگیری دوباره
روابط باید با رفع نگرانی دو حزب اصلی در واشنگتن درباره نقضهای حقوق
بشــری سعودی همراه باشد .پرونده ساختگی علیه فرزندان الجبری میتواند
جای خوبی برای شــروع باشــد .دیوید ایگناتیوس در مطلبی برای روزنامه
واشنگتن پست نوشت« :یک مقام اطالعاتی سابقا ارشد سعودی میگوید ،از
آنجا که دولت بایدن به دنبال مسیر بهتری در روابط آمریکا – سعودی است،
یکی از موانع پرونده دو جوان عربستانی است که به دست محمد بن سلمان
زندانی شــدهاند تا به پدر آنها فشار آورده شــود .محمد بن سلمان ،ولیعهد
سعودی تالش داشته تا سعد الجبری ،مقام اطالعاتی سابق کشورش را که در
تبعیدی خودخواســته در تورنتو به سر میبرد ،به این پادشاهی بازگرداند .دو
تن از فرزندان او ،عمر و سارا الجبری ۲۲ ،و  ۲۰ساله ،مارس گذشته بازداشت
و زندانی شــدند .خالد ،پسر بزرگتر ســعد الجبری که همراه با پدرش ساکن
کاناداست ،میگوید که از آنها به عنوان «گروگان های سیاسی» برای تضمین
بازگشت این مقام سابق استفاده میشود.با گذار به یک دولت جدید در آمریکا،
خالد الجبری در ایمیلی به من استدالل کرد که تضمین آزادی خواهر و برادر
او «دقیقترین آزمون ایاالت متحده برای توانایی آنها در تأثیرگذاری و تغییر
در رفتار محمد بن ســلمان خواهد بود».با وجود حمایت قاطع دونالد ترامپ
از بن ســلمان ،براساس نامهای که به دســت خانواده الجبری رسیده ،وزارت
خارجه آمریکا ماه اوت فشار بر فرزندان الجبری را «غیر قابل پذیرش» دانسته
و خواستار آزادی فوری آنها شد .براساس این نامه ،هرگونه اتهام زنی سعودی
علیه الجبری باید با شــفافیت کامل از طریق کانالهای حقوقی پیگری شود.
مدیریت این پرونده حساس اکنون در اختیار دولت بایدن است که میخواهد
شراکت امنیتی آمریکا با عربستان سعودی را حفظ کند اما همچنین به دنبال
بررسی دوباره است که تاکید بیشتری روی مسائل حقوق بشری داشته باشد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید :این وزارتخانه همچنان به تالش
برای روشــن کردن این مساله برای مقامهای ســعودی ادامه خواهد داد که
هر نوع پیگیری علیه خانواده الجبری پذیرفتنی نیســت .عالوه بر این ،نگران
شرایطی هستیم که منجر به تبعید سعد الجبری در کانادا شد .ما همچنان به
طرح این نگرانیها با مقامهای ارشد سعودی ادامه خواهیم داد.دولت بایدن با
این پرونده عمیقا در تنگنا قرار دارد و میخواهد این پیام را به سعودیها انتقال
دهد .به دلیل آنکه پیگرد فرزندان الجبری مدت ها پیش از انتخابات شــروع
شــده بود ،مقامها آن را یک چالش مستقیم برای بایدن در نظر نمیگیرند.
اما در شــرایطی که آنها مجموعه روابط آمریکا – سعودی را مورد بررسی قرار
خواهند داد ،مقام ها به دقت سوابق حقوق بشری ریاض و هر گامی که آن در
مسیر این حقوق برداشته است ،مورد ارزیابی قرار میدهند.پرونده الجبری در
هفته های اخیر مبهم تر شد؛ خالد الجبری میگوید که عمر و سارا ماه نوامبر
در دادگاهی غیر علنی بابت پولشــویی ادعایی و توطئه برای فرار از عربستان
محکوم و به ترتیب به  ۹و  ۶ســال و نیم حبس محکوم شــدند.او اتهام زنی
ســعودی ها را نادرست خوانده و تاکید کرد که رفتار آنها با خواهر و برادرش
نامناسب بوده و برنامه ادعایی فرار در شرایطی مطرح شد که مرزهای عربستان
بابت کووید ۱۹-بسته شده بود .خالد الجبری همچنین گفت دادستان سعودی
هیچگونه مدرک مستقیمی ارائه نداد که اثبات کند آنها چنین جرمی مرتکب
شــدهاند و وکالیشــان هم اجازه پیدا نکردند تا با آنها در محل بازداشتشان
که فعال نامشخص اســت ،دیدار داشته باشند.یکی از دالیلی که مایه نگرانی
مقامهای آمریکایی در دو دولت شــده اســت ،این است که سعد الجبری از
شرکای اصلی سیا در مبارزه با تروریسم علیه القاعده بود .جمعی از سناتورهای
آمریکایی از دو حزب در ژوئیه  ۲۰۲۰در نامهای به ترامپ گفتند که الجبری
بابت «کشــف و جلوگیری از توطئههای تروریســتی و نجات زندگی هزاران
آمریکایی از ســوی مقامهای سابق سیا ستوده شد».ســعد الجبری در اوت
 ۲۰۲۰از محمد بن ســلمان در دادگاه منطقهای فدرال در واشنگتن شکایت
کرد و امید داشــت که حکمی درباره این پرونده یا یک سازش بگیرد .همان
روزی که این شکایت تنظیم شد ،وزارت خارجه ترامپ در نامهای از الجبری
حمایت کرده و آن را «یک شــریک باارزش برای دولت آمریکا» توصیف کرد.
دولت بایدن قصد دارد شراکت استراتژیک با عربستان سعودی را حفظ کند،
درســت همان کاری که دولت ترامپ انجام داد .اما هرگونه ازسرگیری دوباره
روابط باید با رفع نگرانی دو حزب اصلی در واشنگتن درباره نقضهای حقوق
بشــری سعودی همراه باشد .پرونده ساختگی علیه فرزندان الجبری میتواند
جای خوبی برای شروع باشد».
ایندیپندنت خبر داد؛

احتمال تغییر موضع آمریکا پس از بازنگری
توافق صلح افغانستان

اظهارات جیک سالیوان ،مشــاور امنیت ملی دولت جو بایدن ،درباره فرایند
صلح افغانستان احتمال تغییر در موضعگیری دولت آمریکا در قبال توافق با
طالبان را بیشتر از قبل کرده است.به گزارش ایندیپندنت ،احتمال تغییر در
موضعگیری دولت آمریکا در قبال توافق صلح با طالبان ،در ســخنان جیک
سالیوان ،مشــاور امنیت ملی دولت جو بایدن ،بارزتر از گذشته بود.هرچند
پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا نیز از ضرورت ارزیابی
توافق صلح با طالبان ســخن به میان آورده بود ،اما آنگونه که ســالیوان در
گفتگوی تلفنی با حمداهلل محب درمورد توافق صلح صحبت کرده است ،به
نظر میرســد که آمریکا در مورد پایبند نبودن طالبان به تعهداتش در قبال
توافق صلح ،شواهدی بیشــتری نزد خود دارد.افزایش سطح خشونت ها در
افغانســتان یکی از عواملی اســت که می تواند موجب تغییر دیدگاه آمریکا
در خصوص توافق با طالبان شــود .شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه خود
نوشته که جیک سالیوان در گفتگوی تلفنی با حمداهلل محب مشاور شورای
امنیت افغانســتان گفته است که دولت این کشــور توافق صلح را بازنگری
خواهد کرد.ســالیوان همچنان تاکید کرده است که بررسی تعهدات طالبان
در قبال توافق صلح ،از جمله کاهش خشــونت در افغانســتان و قطع رابطه
با القاعده ،داعش و دیگر گروههای تروریســتی ،در صدر بررســیهای دولت
آمریکا قرار خواهد گرفت.ایندیپندنت می نویســد :دولت دونالد ترامپ برای
اینکه بتواند در انتخابات سال  ۲۰۲۰دستاویزی برای ارائه داشته باشد ،توافق
صلح را بســیار عجوالنه با گروه طالبان امضا کــرد؛ هرچند این توافق پس
از چندین نشســت میان زلمای خلیلزاد و هیئت طالبان در قطر بهدســت
آمده ،اما ب ه دلیل اینکه بســتر سیاســی افغانستان مطالعه نشده و مهمتر از
همه ،دولت افغانستان در این توافقنامه جایگاهی نداشته است ،میتوان گفت
که توافقی عجوالنه اســت؛ این درحالی است که بیشتر مسئولیتهای این
توافقنامه متوجه دولت افغانســتان است ،از جمله آزادسازی پنجهزار زندانی
طالب از زندانهای دولت افغانســتان.با این حساب میتوان گفت که دولت
آمریکا از جانب دولت افغانستان این توافق را امضا کرده و مسئولیت اجرایی
آن بر دوش دولت افغانستان افتاده است.
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چهره روز
علی نصیریان
علــی نصیریان (زادهٔ  ۱۵بهمن  ۱۳۱۳در تهران) بازیگر،
نویسنده و کارگردان سینما ،تئاتر و تلویزیون ایرانی است.
او در سال  ۱۳۸۰بهعنوان چهره ماندگار ایرانی در رشتهٔ
بازیگری تئاتر و ســینما شناخته شد و نشان درجه یک
هنری را دریافت کرد .ســپس نصیریان در ســال  ۳۲از
طریق فهیمه راستکار با شاهین سرکیسیان آشنا شد که
نقطه عطفــی در زندگی هنریاش بود .نصیریان از دههٔ
 ۱۳۳۰در نمایشهای حرفهای ،بازیگری و نویســندگی
میکــرد و از اعضای آغازین گروه هنر ملّی بود .او بیش
از ده نمایشــنامه نوشته و به همرا ِه بهرام بیضایی و اکبر
رادی و غالمحســین ساعدی و اســماعیل خلج و چند
نمایشنامهنویس دیگر ،از برجستگان نمایشنامهنویسی در
زبان فارسی بهشمار میرود .وی در سال  ۱۳۳۵جایزهٔ نخستین مسابقهٔ نمایشنامهنویسی را برای نمایش
بلبل سرگشته دریافت کرد .در سال  ۱۳۳۶اداره هنرهای نمایشی و سپس تلویزیون در ایران تأسیس
شد و نصیریان به استخدام این اداره درآمد و گروه تئاتر مردم را با عزت اله انتظامی ،جعفر والی ،رکن
الدین خسروی و عباس جوانمرد تشکیل داد و به اجرای نمایشنامههایی برای تلویزیون پرداختند .پس
از افتتاح تماشاخانه سنگلج در سال  ۱۳۴۴نصیریان به همراه گروه خود در آنجا به فعالیت و اجرای تئاتر
پرداختند .فیلم گاو ســاخته داریوش مهرجویی نخستین فعالیت سینمایی او بود .آقای هالو ،پستچی،
کفشهای میرزا نوروز ،شیر سنگی ،ناخدا خورشید ،هزاردستان ،سالهای خاکستر ،بوی پیراهن یوسف،
میوه ممنوعه و شــهرزاد از آثار شاخص وی میباشــد .نصیریان در اوایل دهه  ۶۰نقش قاضی شارع را
در سریال سربداران و نقش ابوالفتح صحاف را در سریال هزاردستان بازی کرد ،نقشهایی که بین تمام
نقشهایش تا آن تاریخ منحصر به فرد بودند.

پیشنهاد

از هر دری خبری

رژه روز ملی هند در شهر دهلی

پیشبینی زوال عقل
با معاینه چشم

ورزشی

بر اســاس یک مطالعه جدید ،آزمایشات ســاده بینایی می تواند پیش
بینی کند که در طول مدت  ۱۸ماه بعد کدام افراد مبتال به پارکینسون
دچار نقص شناختی و زوال عقل احتمالی می شوند .محققان همچنین
دریافتند که ارتباطات ســاختاری و عملکــردی مناطق مغزی در افراد
مبتال به پارکینســون ،به ویژه در افراد دارای مشکالت بینایی ،در کل
مغز تفکیک میشوند .شواهد این مطالعه حاکی از آن است که تغییرات
بینایی قبل از زوال شناختی در بسیاری از افراد مبتال به پارکینسون رخ
میدهد .نتایج مطالعات نشــان میدهند که چگونه ضایعات و تغییر در
سیم کشی مغز زمینه ساز اختالل شناختی در بسیاری از افراد مبتال به
پارکینسون است .افرادی که به بیماری پارکینسون مبتال بوده و دارای
مشکالت بینایی هستند ،بیشتر دچار زوال عقل میشوند.

نجف بیگ
رمان «نجف بیگ» نوشته مهدی هزاره در ترکیه منتشر
شده است .این رمان با موضوع قیامهای مردم هزاره (قیام
کوهستان) علیه نسلکشــی خانهای وقت توسط نشر
ÖZDEMIR OFSET A MATBAACILIK
در ترکیه منتشر شده است .در معرفی این کتاب عنوان
شده است :بســیاری از ملل و اقوام جهان با وجود تاریخ
ضعیف ،از مردم عادی خود قهرمانانی ســــاختهاند که
فرهنگی غنی و نامی بزرگ را در عرصه جهانی برایشان
به ارمغان آورده اســــت .اما قوم هزاره با داشتن تاریخ
غنی و قهرمانان بــزرگ ،در عرصه جهانی نامی درخور
مقام و ارزش خود و قهرمانانش ندارد .یکــــی از همین
قهرمانان ،نجف بیگ شــیران (شــیرو) اســت که پس
از جنایت هولناک کله مناره و نسلکشی عبدالرحمن خان اوغان ،با وجود فضای خفقانآور زمان خود،
بهپاخاســت و در راســتای احیای هویت قوم مظلوم خود و مقابله با ظالم قیام کرد .قیام نجف بیگ از
«ســنگ موم» آغاز شد و توانست از پیشروی اشغالگران جلوگیری کند .خانهای وقت به بهانه تصرف
مرتع و چراگاه برای استفاده کوچیها ،اشــــغال را آغاز کردند .اشــــغالی که در انتها به قتل ،غارت و
تجاوز ختم شــد (مناطقی چون بهسود ،لعل ،سرجنگل و بامیان) .طی  ۱۸سال قیام نجف بیگ ،حتی
یک جریب از زمینهای ارزگان پس از اشــغال از دست مردم خارج نشد .قیامی که مردمی بودن ،شعار
آن بود و عدم تعرض در زمان قدرت ،راز دوامش .حکومتی که در طی  ۱۸ســال پایداریاش ،کســی
خاطره تلخ و ناعدالتی از آن نشنید .این قیام اگرچه به قیمت جان عدهای کثیر از نامآوران هزاره تمام
شد ،اما ارثیهای ارزشــمندی از خود به جای گذاشت .این ارثیه بیداری مردم هزاره بود تا در راســتای
حفظ سرزمین خود بکوشند.

فرهنگ

ماجرای حق پخش بیخ پیدا میکند؟
درحالی که از ابتدای ســال جاری تا کنون سازمان صداوسیما مکلف بوده ســهم وزارت ورزش را از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از
پخش مســابقات ورزشی به میزان تعیین شــده پرداخت کند ،اما تاکنون ریالی واریز نشده است و این مسئله از سوی وزارت ورزش به
نهادهای نظارتی جهت پیگیری و اقدام ،گزارش شده است .بخش عمده ای از درآمد باشگاه های معروف دنیا از حق پخش تامین می
شود و حدود ۳۰تا  ۳۵درصد درآمد آن ها از محل حق پخش است .طی  ۱۵سال گذشته مسئوالن مختلف در وزارت ورزش و جوانان،
سازمان وقت تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال درگیر ماجرای حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی بودند و در چند برهه زمانی ،حتی
از ورود دوربین های سازمان صداوسیما به ورزشگاه ها ممانعت به عمل آمد ،اما در نهایت با دخالت مقامات باالدستی به دلیل جذابیت
و اهمیت باالی فوتبال برای مردم ،همان رویه قبلی ادامه یافت و نه تنها دوربین ها به ورزشگاه ها راه یافتند بلکه خبری هم از پرداخت
حقوق ورزش در این زمینه نشد .پس از تصویب قانون بودجه سال  ۹۹اعالم شد که درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات
ورزشی باید به نسبت  ۳۰به  ۷۰بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود ،درآمدی که برای سال جاری معادل ۵۰
میلیارد تومان در مجموع برآورد شده است تا سهم وزارت ورزش معادل  ۱۵و سهم سازمان صداوسیما معادل  ۳۵میلیارد تومان باشد.

تخت گاز

ک موسیقی در ایران
کدام سب 
پرطرفدارتر است؟
نتایج یک نظرســنجی مردمی ،آماری از سرانه مصرف
موســیقی و سبکهای موســیقی مورد عالقه مردم در
کشــور ارائه داده اســت .جمعیت آماری این پژوهش،
شــامل تمامی افراد  ۱۵ســال به باالی ســاکن شهر و
روستاهای کشور اســت ۷۲.۱ .درصد جمعیت گفتهاند
که موســیقی گوش میدهند و مشخص شد با کاهش
ســن و افزایــش تحصیــات ،منزلت شــغلی و پایگاه
اقتصادی افراد ،کســانی که به موسیقی گوش میدهند
نیز بیشتر میشوند .مردان بیشتر از زنان ،دانشآموزان و
دانشجویان و سپس بیکاران بیشتر و افراد دارای درآمد
بدون کار کمتر از دیگر گروههای فعالیت از موســیقی
استفاده میکنند .در اولویت اول ۴۶.۲ ،درصد مخاطبان
موسیقی گفتهاند که بیشتر به موسیقی سنتی گوش میدهند ۳۷.۱ ،درصد نیز بیشتر به پاپ ایرانی۹.۶ ،
درصد موسیقی محلی ۳.۹ ،درصد راک و رپ ایرانی و در مراحل بعدی به ترتیب به موسیقی کالسیک
خارجی ،پاپ و راک و رپ خارجی گوش میدهند .در اولویت دوم این بخش آمده است که پاپ ایرانی
پرطرفدارترین نوع موســیقی است .در میان مخاطبان موسیقی ،موسیقی پاپ ایرانی با  ۳۴.۲درصد و
موسیقی محلی با  ۳۳.۷درصد باالترین شنونده را دارد .پس از آنها به ترتیب ،موسیقی راک و رپ ایرانی
با  ۱۲.۷درصد ،پاپ خارجی با  ۵.۱درصد ،کالســیک خارجی با  ۳.۸درصد ،راک و رپ خارجی با ۲.۲
درصد و ســنتی ایرانی با  ۰.۷درصد شــنونده قرار دارد .افراد دارای درآمد بدون کار بیشتر از دیگران،
موســیقی سنتی ایرانی و محلی و کمتر از دیگران ،ســبک پاپ و راک و رپ ایرانی و انواع سبکهای
خارجی را گوش میدهند .خانهدارها نیز بیشتر از دیگران طرفدار نواهای مذهبی هستند.

خرید  ۰.۳درصد از سهام تویوتا توسط سوبارو
سوبارو و تویوتا چندین سال است که همکاری موفقیتآمیزی دارند .اکثر تحلیلگران به تویوتا  ۸۶و سوبارو  BRZبه عنوان موفقترین ثمره
این همکاری اشاره دارند اما با الکتریکی سازی سریع صنعت خودرو ،این همکاری اولویتهای جدیدتری خواهد داشت .در سال ۲۰۱۹
بود که هر دو شــرکت ژاپنی اعالم کردند با همکاری یکدیگر پلتفرم جدیدی را برای خودروهای الکتریکی توســعه خواهند داد .سوبارو
گفته برای توسعه هرچه بیشتر تکنولوژیهای جدید اقدام به خرید بخشی از سهام تویوتا به ارزش  ۷۰میلیارد ین یا حدود  ۶۷۵میلیون
دالر کرده است .سال پیش بود که تویوتا تیزری از شاسیبلند میان سایز و الکتریکی خود را که بر پایه پلتفرم  e-TNGAبنا خواهد شد
منتشر کرد .این پلتفرم با همکاری سوبارو توسعه یافته است .اندکی پس از آن بود که سوبارو نیز جزئیات کراس اوور تمام الکتریکی خود
را اعالم کرد .این خودرو در اروپا عرضه خواهد شد اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نیست .این قدبلند پاک اولین خودروی الکتریکی
سوبارو محسوب میشود .با تجربه باالی تویوتا در زمینه قوای محرکه الکتریکی شده و شهرت سوبارو برای تولید سیستمهای چهار چرخ،
این دو خودرو یکی از تواناترین و خشنترین کراس اوورهای بازار خواهند بود .سوبارو  ۰.۳درصد از سهام تویوتا را خریداری کرده و قطعاً
در آینده شاهد همکاری بیشتر این دو برند برای توسعه تکنولوژیهای الکتریکی و خودران خواهیم بود.

چرا سگها استخوان
را دفن میکنند؟
جویدن اســتخوان از تفریحات مورد عالقهی سگهاست و اگر این
ن را
اســتخوان را خیلی دوست داشته باشــند حتی ممکن استآ 
دفن کنند .برای انســانها این رفتار کمی عجیب است چرا سگها
چنیــن انرژی را صرف دفن کردن دارایی با ارزششــان میکنند؟
دلیل اینکه سگها اجسام را دفن میکنند این است که میخواهند
آن را برای آینده ذخیره کنند .هنگامی که نمیدانید کی دوباره غذا
پیدا خواهید کرد طبیعی است که باقیمانده آن را پنهان کنید .دفن
کردن اســتخوان نوعی ذخیره غذا برای دسترسیهای بعدی به آن
است .این رفتار در بین بیشــتر گونههای پرندگان و پستانداران از
جمله سگسانانی که نوادگان سگهای اهلی امروزی هستند مانند
گرگ خاکستری معمول است.

تبدیل دوچرخه معمولی به دوچرخه
برقی تنها با یک دستگاه ساده
در حالی که وسایل زیادی وجود دارند که دوچرخهی شما را تبدیل به
ایبایک(دورچرخه الکتریکی) کنند ،بسیاری از آنها شامل بخشهای
زیادی هســتند که باید روی دوچرخه وصل شــوند .کلیپ( )Clipاین
کار را ســادهتر میکند .این وسیل ه متشکل از یک دستگاه محرک برای
چرخ جلو و یک ریموت بیسیم است .این دستگاه که توسط گروهی از
کارآفرینان در بروکلین ساخته شده نتیجهی یک سرمایهگذاری جمعی
موفق است و اکنون وارد مرحلهی تولید شده و قرار است در بهار امسال
توزیع شود .در مرکز این دستگاه یک ماژول آلومینیومی وجود دارد که
به دوشــاخه یک دوچرخهی جاده و یا هیبریدی متصل میشــود .این
دستگاه مناسب دوچرخههایی است که قطر چرخ جلو آنها  ۲۶تا ۲۸
اینچ ( ۶۶تا  ۷۱سانتیمتر) باشد.

