
شــورای رقابــت در حالــی قرعه کشــی را راه حلی بــرای مدیریت 
نابســامانی های بازار خودرو معرفی کرد که این تصمیم ضمن توزیع 
رانت گسترده در میان سوداگران، نیاز متقاضیان واقعی خودرو را هم 
تامین نکرده است. بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد 
و قیمت خودرو در بازار آزاد به نســبت قیمت های مصوب کارخانه به 
شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی 
از خودروها با دو برابر قیمت مصــوب کارخانه در بازار آزاد به فروش 

می رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، 
بســیاری از افراد با انگیزه نوسان گیری و حفظ دارایی های سرمایه ای 
خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری 
کــه متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قــرار گرفتند و برخی از آن ها 
بــرای تأمین خــودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع بــه بازار آزاد و 
خرید خودرو به قیمت های باال شــدند کــه این امر در کنار اثر روانی 
افزایش قیمت ها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.در 
این هنگام دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن 
تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه کشی را در 
دســتور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه 
و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.بر این اســاس دو خودروساز بزرگ 
کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعه کشی خودرو در بازه های زمانی 
مختلف کردند و محدودیت هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند 
اما در عمل نتوانســتند که تقاضا ســرمایه ای بازار را مدیریت کنند و 

برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می شد، می توانست همان 
زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برســاند و از رانت و 
سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.در همین زمینه چندی 
پیش سیدمحسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس با حضور در یک 
برنامــه تلویزیونی با انتقاد از رانت توزیع شــده در بازار خودرو گفت: 
وضعیتی که امروز در قرعه کشــی خودرو وجود دارد شبیه سیستم 
التاری اســت و برای همین تعداد ثبت نام کنندگان محصوالت ایران 
خودرو به ۴ برابر محصوالت سایپا رسیده است چون محصوالت ایران 
خودرو اختالف قیمت بیشــتری دارند.وی افزود: با شیوه قرعه کشی 
بازار خودرو به یک بازار ســرمایه ای تبدیل شــده است و برای همین 
هم در ســال گذشــته حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان رانت در جیب 

دالالن رفته است.

بی توجهی شورای رقابت به عوامل اصلی نابسامانی بازار خودرو

در حالی با قرعه کشــی خودرو رانت زیادی به جیب دالالن رفت که 
دولت بدون توجه به ریشه های شکاف قیمتی موجود در بازار خودرو، 
صرفاً به تغییر روش توزیع خودرو پرداخت و البته سازوکاری کارآمد 
هم برای جلوگیری از ورود تقاضا ســرمایه ای به بازار در نظر نگرفت.

بر این اســاس در اجرای روش قرعه کشی خودرو، عماًل برای عوامل 
اصلی بروز شــکاف قیمتی در بازار همچون ورود تقاضا ســرمایه ای و 
کاهش تولید خودرو، تدبیر جدی اندیشــیده نشد و برای همین هم 
در ماه های بعد از شروع قرعه کشی، تغییر خاصی در قیمت بازار آزاد 
خودروها ایجاد نشــد مگر مواردی که با کاهش قیمت دالر، انتظارات 
تورمی مردم نیز با تغییر مواجه شد که این موضوع هم اساساً در اختیار 

سیاست گذاران خودرو کشور نبود.

تداوم ورود تقاضا سرمایه ای به بازار خودرو با وجود قرعه کشی
در همین زمینه میالد بیگی، کارشناس صنعت خودرو درباره اجرای 

سیاســت قرعه کشــی خودرو گفت: در ابتدا روش فروش خودرو به 
صورت عادی در اختیار خودروسازان بود و در این روش هر کسی که 
زودتر وارد سایت خودروسازان می شد، می توانست ثبت نام کند اما از 
آن جایی که از زمانی به بعد شــکاف بین قیمت خودرو درب کارخانه 
با بازار آزاد زیاد شــد، عماًل زود ثبت نام کردن معنی کسب سود ۵۰ 
تــا ۱۰۰ میلیون تومانی را می داد که این موضوع مشــکالتی را برای 
مردم ایجاد کرد.وی ادامه داد: این وسط شورای رقابت تصمیم گرفت 
کــه به علت موضوع که همان اختالف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد 
خودروها بود، کاری نداشته باشد و صرفاً عدالت را در این تعریف کند 
که همه بتوانند از شــانس یکسان برای خرید خودرو بهره مند باشند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به پیامدهای در دستور کار قرار 
گرفتن روش قرعه کشی خاطر نشــان کرد: از آن جایی که اختالف 

قیمت بین کارخانه و بازار همچنان وجود داشت،...
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فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســالمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی در معرض انواع هجمه ها و جنگ نرم جهانی قرار دارد، گفت: رسانه ملی نقطه 
مرکزی این جنگ نابرابر و در قلب مخاطرات است.به گزارش صدا و سیما،  سردار سرلشکر حسین سالمی که برای دیدار با رئیس رسانه ملی به صداوسیما 
آمده بود، از عملکرد رسانه ملی در این ایام، به ویژه بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد.وی گفت: باوجود همه نقص های ناشی 
از شیوع کرونا که می توانست مراسم سالگرد را تحت تأثیر قرار دهد، انصافاً صداوسیما توانست با عملکرد خود، این وضع را جبران کند و با نیت درخشان و 

الهی همکاران این رسانه، معرفت عمیق و شناخت جدیدی در موضوع مقاومت با تمسک به شهادت سپهبد سلیمانی ایجاد شد....
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رسانه ملی نقطه مرکزی جنگ نابرابر علیه جمهوری اسالمی است
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آنکتاد : چین از آمریکا جلو زد
اگر گفته میشــود که قرن حاضر متعلق به آســیا با رهبری 
اقتصادی چین اســت باورکنید . چند روز پیش ســخنگوی 
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( اعالم کرد که : 
» چین در سال گذشته میالدی )۲۰۲۰( موفق به جذب ۱۶۳ 
میلیارد دالر ســرمایه خارجی شده است و این در حالی است 
کــه در همین مدت تنها ۱۳۴ میلیارد دالر ســرمایه خارجی 
وارد اقتصاد آمریکا شده است«. گزارش تازه سازمان ملل نشان 
می دهد که چین در ســال ۲۰۲۰ میالدی با پیشی گرفتن از 
ایاالت متحده به جذاب ترین مقصد ســرمایه  گزاری مستقیم 
خارجی در جهان تبدیل شــده است. اقتصاد ایاالت متحده به 
عنوان باسابقه دار ترین مقصد سنتی سرمایه های خارجی، در 
سال ۲۰۱۹ شاهد ورود ۲۵۱ میلیارد دالر سرمایه خارجی بود 
در مقایسه ، در همین سال چین شاهد ورود ۱۴۰ میلیارد دالر 
جذب سرمایه  مستقیم خارجی بوده است.این امار نشان میدهد 
در ۴ ســال گذشته دونالد ترامپ هویت های اصلی فرهنگ و 
اقتصاد امریکا را افشا نمود و زمینه های حتی به ظاهر جذابیت 
را برای ســرمایه داران مشتاق در بی درایتی دفن کرد.  حتی 
در اثر این شــفافیت نسبی  زمینه های نگرانی سرمایه گزاران 
جهانی که دالر و آمریکا را مهد امنیت سرمایه میدانستند روز 
به روز افزایش یافت. آمار ها نشان میدهند چینی ها در تعامل 
با اقتصاد داخلی خود دســت برنده داشــته اند. با اینکه چین 
هنــوز بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دالر ذخیره ارزی خارجی جمع 
آوری کرده و این ســرمایه قادر اســت در کشور های آسیایی 
بکار گرفته شده و زمینه انتقال رشد اقتصادی چشمگیری را 
در آســیا فراهم کند ، هنوز اما چین تصمیم به حرکت الک 
پشتی و باسرعت کم خود را کنار نگذاشته و میرود که برنامه 
ای ۳۰ ســاله را برای هماوردی با غــرب بخصوص آمریکا در 
دســتور توسعه و جذب سرمایه خارجی داشته باشد. من باب 
مثال برای فهم بیشــتر از برداشت ســرمایه گزاران مایوس از 
آمریکا خوب اســت بدانیم که همین هفته گذشته واشنگتن 
پســت با انتشار گزارشی شمار دروغ  ها و اطالعات ناصحیحی 
که ترامپ در طی چهار سال ریاست جمهوری خود یا به شکل 
شفاهی یا کتبی بیان کرده را ۳۰۵۷۳ مورد اعالم کرده است. 
روزنامه واشنگتن پست برای راستی آزمایی سخنان و اظهارات 
سیاســتمداران ۱۰ سال پیش بخشــی به نام »فکت چکر« 
راه اندازی کرد. این روزنامه شمار اخبار دروغ و ناصحیحی که از 
سوی ترامپ مطرح شده است را رسانه ای کرده است. بر اساس 
گزارش این روزنامه، ترامپ در ســال نخست زمامداری خود 
»به طور متوســط هر روز شش دروغ یا خبر ناصحیح تحویل 
رسانه  ها و مردم داده است«. به نوشته واشنگتن پست پس از 
ســال اول  تعداد دروغ  های ترامپ روز به  روز افزایش یافت به 
گونه ای که در ۲۷ ماه نخست زمامداری اش او ۱۰ هزار دروغ و 
خبر نادرست  در در پروند » فکت چکر « ثبت کرده است. اما 
تعداد دروغ  ها و اخبار کذب در سخنان او در واپسین ماه  های 
زمامداری اش افزایشی جهشــی داشته است. در پنج ماه آخر 
زمامداری اش شمار دروغ  ها و اخبار کذب در اظهارات او به ۱۰ 
هزار مورد رســیده است. بخش »فکت چکر« واشنگتن پست 
اعالم کرده اســت که ترامپ تنها در ارتباط با شیوع ویروس 
کرونا ۲۵۰۰ مورد دروغ و اطالع نادرســت ابراز داشــته است. 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا تنها در شش روزی که به علت 
ابتال به بیماری کووید ۱۹ بستری بوده، از ابراز اخبار ناصحیح 
خودداری کرده اســت. اما پس از کســب بهبودی مجددا به 
انتشار اخبار کذب ادامه داده است. گفته می شود که در برخی 
از روزهــا تعداد دروغ  هــا و اطالعات ناصحیحی که او بر زبان 
آورده بیش از ۱۵۰ مورد بوده اســت«. لذا وبدین وسیله حتی 
بعنوان یک نوع فکت میتوان فهمید عدم گرایش مردم پولدار 
و نفس حساس ســرمایه برای ورود به امریکا میتواند ارزیابی 
روند مدیریت صادقانه در یک کشور قلمداد شود. در ایران هم 
 متاســفانه ما گرفتار اظهارات ناصحیح از جانب مسئولین در 
قوه مجریه هستیم. این امر در هر کشوری میتواند تولید یاس 
و دل مردگی از نشاط الزم تلقی شود. انکتاد این آمار ها را در 
چین نشانه شــادابی اقتصاد و هنرمندی مسئولین چینی در 
ایجــاد اعتماد جهانی  قلمداد میکند. بدین امر اذعان دارد که 
فکت و فیگر های زیادی موجب بروز عالقه و اشــتیاق در یک 

کشور برای سرمایه گزاری میشوند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه وظیفه آمریکاست که به برجام برگردد و تعهداتش را اجرا کند، گفت: به محض اینکه آمریکا تعهداتش را اجرا کند، 
ما هم تعهدات خود را به صورت کامل اجرا می کنیم.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پیش از ظهر دیروز )جمعه( در نشست خبری مشترک 
با چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اظهار کرد: بســیار خوشــحالم که برای بار دوم در چند ماه گذشته در استانبول با برادر عزیزم مولود چاووش اوغلو گفتگو 
می کنم و امروز این افتخار را خواهم داشت که بعد از نماز جمعه با آقای رئیس جمهور هم دیدار کنم.ظریف گفت: برای ما روابط ایران و ترکیه روابط بسیار 
پراهمیت و دارای منافع مشترک برای دو ملت و همچنین برای منطقه و جهان است.وی افزود: ایران و ترکیه در روزهای سخت در کنار هم بودند و ما قدر 

این رفاقت در روزهای سخت را به خوبی می دانیم. امیدواریم روزهای بهتری با رفتن دولت تروریستی در آمریکا، در مقابل مردم دو کشور و منطقه باشد.
وزیر امور خارجه گفت: ما امروز در مورد همکاری های دوجانبه صحبت کردیم. متاسفانه به دلیل ویروس کرونا و تحریم های آمریکا میزان همکاری ما کاهش 
پیدا کرده اســت اما یقین داریم بر اســاس خواست رهبران دو کشور می توانیم این همکاری را به سطح عالی گذشته برگردانیم.ظریف گفت: امروز در مورد 
همکاری های ترانزیتی، تجاری و همکاری در حوزه انرژی گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم و تالش متقابل ما برای حل مشکالت شرکت ها و افراد دو کشور، 
که مشغول سرمایه گذاری هستند، است.وی افزود: حضور شرکت های ترکیه ای در ایران برای ما بسیار مهم است و امیدواریم این شرکت ها بدون هیچ مانعی 
در ایران ادامه حضور داشته باشند.وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما منتظر حضور آقای اردوغان در ایران هستیم، گفت: به زودی تاریخ این حضور را هم برای 
اجالس عالی همکاری های راهبردی و هم برای اجالس سران روند آستانه قطعی خواهیم کرد.ظریف با تاکید بر اینکه همکاری ما در چارچوب آستانه باعث 
شده که بتوانیم آالم مردم سوریه را کاهش دهیم و با کمک یکدیگر و با کمک دولت روسیه در کمیته قانون اساسی کار را به پیش ببریم، اظهار کرد: البته 
سرعت این اقدامات به اندازه ای که ما می خواستیم نبوده ولی مهم است که امروز در سوریه گفتگو جایگزین جنگ است.وی ادامه داد: ایران و ترکیه در شرایط 
دشوار، روابط بسیار خوبی با یکدیگر داشتند و در هر شرایطی این روابط را با جدیت ادامه خواهند داد.ظریف با بیان اینکه امروز ما فرصت های ویژه ای برای 
همکاری نه تنها در سوریه بلکه در منطقه قفقاز داریم، گفت: امروز درباره درخواست دوستان افغانستانی صحبت کردیم و قرار شد همکاری سه جانبه ایران، 
ترکیه و افغانستان را داشته باشیم.وی افزود: زمینه های همکاری برای ما فروان است و با اتخاذ یک موضع منطقی تر توسط آمریکا تنها فرصت برای گسترش 
روابط ایران و ترکیه افزون تر خواهد بود و حتماً به افزایش روابط خواهد انجامید.وزیر امور خارجه با اشاره به سازوکار ۶ جانبه برای حل بحران های منطقه ای، 
گفت: امروز فرصت برای هر ۶ کشور فراهم است تا در مسیر سازندگی و اتصاالت زمینی، انرژی و ریلی به یکدیگر کمک کنیم و من امیدوارم این همکاری ها 
علیرغم برخی مالحظاتی که برخی کشورها دارند، شدنی باشد و نسبت به آینده خوشبین هستم.ظریف تاکید کرد: من اطالعات کامل از گفتگوها ]با دیگر 
کشورهای منطقه[ را در اختیار برادرم چاووش اغلو قرار دادم و اطالعات این سفر را هم در اختیار ۴ کشور دیگر قرار خواهم داد تا بتوانیم این مسیر همکاری 
را با یکدیگر طی کنیم.وی گفت: در آینده ای نزدیک اجالس وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان را در ایران برگزار خواهیم کرد و همکاری های ایران و 
ترکیه در حوزه قفقاز حتماً همکاری های موثر برای همه منطقه خواهد بود.وزیر امور خارجه گفت: پیرو طرح هایی که توسط روسای جمهور ترکیه، آذربایجان 
و روســیه درمورد همکاری های منطقه ای مطرح شــده بود، من با مشورت دوستانم در ترکیه ســفر به ۵ کشور را شروع کردم.ظریف اظهار کرد: در سفر به 
آذربایجان، روسیه، ارمنستان و گرجستان تاکید کردیم که باید گذشته بعنوان یک مسیر برای آینده و سازندگی به صورت مثبت مورد استفاده قرار بگیرد و 
آتش بس موجود با همکاری های اقتصادی محکم تر شود.وی در ادامه با تاکید براینکه ما با صراحت تحریم های آمریکا علیه ترکیه را محکوم کردیم و برای آنها 
هیچ ارزشی قائل نیستیم، گفت: باعث تاسف است که دولت آمریکا معتاد به تحریم است، این سیاست آنها به ضرر همه دنیا و به ضرر خود آمریکایی هاست.

وظیفه آمریکاست که به برجام برگردد
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به سوالی در خصوص موضوعات هســته ای، خروج آمریکا از برجام و کاهش تعهدات ایران در چارچوب برجام، اظهار 
داشت: در مورد برجام باید گفت برجام توافقی بود که دولت آمریکا، ایران و ۵ کشور دیگر به آن پیوستند و بعد از مذاکرات طوالنی همه موضوعات را در آن 
بررسی کردند و این توافق به تایید شورای امنیت ملل متحد رسید و آنچه در توافق نیست مورد توافق قرار گرفته که در توافق نباشد و امروز نمی توان این 
موضوعات را به توافقات برجام اضافه کرد.ظریف گفت: برجام در یک چارچوب بی اعتمادی متقابل نوشته شده است و لذا ساز و کارهایی پیش بینی شد که 
اگر یک طرف توافق را اجرا نکرد طرف مقابل هم بتواند تعهدات خودش در توافق را اجرا نکند. همانطور که شما گفتید آمریکا تصمیم گرفت نه تنها خودش 

از برجام خارج شود بلکه کسانی که به این توافق متعهد بودند را تحریم کند و تحت فشار قرار دهد....
ادامه در صفحه هفتم

19نفر به کلیات الیحه بودجه رای مخالف دادند؛

شرط تصویب کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰  در کمیسیون تلفیق
مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار:

40 درصد بیکاران کشور 
فارغ التحصیل دانشگاهی هستند

ارائه کارت اعتباری سهام عدالت به روش 
غیرمستقیمی ها از  این هفته

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد 
که ۴۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشــگاه ها شامل می شود. عالءالدین ازوجی با بیان اینکه در یک سال 
گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند، اظهار داشت: ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ 
کمی مانده اســت که آن نیز به زودی پرداخت می شــود.وی با بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در 
کشــور وجود دارد که ۴۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها شامل می شود، افزود: ساالنه ۶۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم....

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

بلوکه شدن منابع توسط دوستان

موج کرونا در حال بازگشت است

نگرانیازافزایش۴۰درصدیبستریها
موج جدیدی از بیماری کووید ۱۹ در حال بازگشــت است و اگر دیر بجنبیم، باید روزهای پایانی سال را 
دوباره با هراس و وحشت سپری کنیم. آن طور که وزیر بهداشت عنوان داشته است، استان مازندران دوباره 
به وضعیت خطر بازگشته و این نگرانی ها برای چند استان دیگر از جمله استان های تهران، اصفهان و برخی 
از مناطق جنوبی کشــور نیز وجود دارد.طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با عنوان این 
مطلب که آمار کرونا در اســتان با شیب مالیم در حال افزایش است، افزود: امیدوارم با نظارت بیشتر این 

شیب مالیم کنترل شود. اصفهان شهر نارنجی و قرمز ندارد.
وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بسیج در طرح شهید سلیمانی و غربالگری بیش 
از سه میلیون نفر در استان، گفت: بیش از ۸۰۰ تیم کار نظارتی را در بین اقشار و محالت مختلف انجام 
می دهند.در همین حال، رعایت قرنطینه ها در کنترل بیماری خیلی مهم است و اگر این قرنطینه به خوبی 
انجام نشود گرفتاری ما بیشتر خواهد شد.بابک عشرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ، با 
عنوان این مطلب که عفونت زایی ویروس نسبت به قبل شدت یافته است، گفت: اطالعات ما نشان می دهد 
اگر قرار باشد ویروس جدید در جامعه گسترش پیدا کند، دست کم باید منتظر افزایش ۴۰ درصدی موارد 
ابتالء باشیم و این نگرانی دور از انتظار و واقعیت نیست. از سوی دیگر، در این شرایط اگر سرعت بازگشت 
ما به حالت عادی سریع باشد، افزایش تعداد مبتالیان تا ۴۰ درصد بدون شک رخ خواهد داد و با وقوع آن، 
اتفاقات ماه آبان چه از نظر افزایش تعداد بستری ها و چه از نظر تعداد جانباختگان بار دیگر تکرار خواهد 
شد.سعید نمکی وزیر بهداشت، با توجه به رفت و آمد مردم و استفاده از وسایل نقلیه عمومی در تهران و 
حضور در مراکز خرید، گفت: ممکن است شعله های بیماری در تهران روشن شده باشد، از همین رو، یکی 
از مهم ترین اقدامات ما در این شرایط، افزایش تست به ویژه تست سریع است و بخش خصوصی در تهران 
نیز در این زمینه می تواند به ما کمک کند اما به شرطی که تست سریع به طور صحیح، نمونه گیری شود و 
بعد در سیستم ثبت و گزارش شود.ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در شهر تهران 
رعایت پروتکل های بهداشتی از ۸۲ درصد به ۳۹ درصد رسیده و این به معنی خطر بازگشت مجدد بیماری 
کرونا اســت.وی ضمن توصیه به مردم برای رعایت پروتکل ها و خودداری از تجمع و تردد غیرضروری و 
اجتناب از حضور در مکان های بدون تهویه مناسب، افزود: اگر روزهای باقی مانده از زمستان را بتوانیم به 
ســالمت بگذرانیم و روند کاهش بیماری ادامه داشــته باشد، مردم ایام عید را می توانند آزادتر و آسوده تر 
بگذرانند در غیر این صورت، مجبور به اعمال محدودیت ها خواهیم شد.در همین حال، سیما سادات الری 
ســخنگوی وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که نگران افتادن به تله عادی انگاری شرایط کرونایی در 
کشــور هستیم، ادامه داد: ما به هیچ وجه نباید مســیر عادی انگاری را در روابط شخصی و اجتماعی در 
پیش بگیریم.وی با عنوان این مطلب که وضعیت بیماری به هیچ وجه به ثبات نرسیده و همچنان ناپایدار، 
حساس و شکننده است، افزود: کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی می تواند مقدمه شروع موج مجدد 
بیماری در کشــور باشــد.در حالی که فقط ۵۰ روز تا پایان سال و عبور از روزهای سخت زمستانی باقی 
مانده اســت، متأسفانه روند نزولی رعایت پروتکل های بهداشتی، زنگ خطر بازگشت مجدد بیماری کرونا 
را به صدا در آورده است. این هشدار می تواند شرایط سال نو را برای مردم مثل نوروز ۹۸ کند که مجبور 
بودیم در خانه بمانیم. در حالی که دست اندرکاران حوزه سالمت بر این باورند که اگر به سالمت از زمستان 
عبور کنیم، نوروز را با دغدغه کمتری می توانیم جشــن بگیریم.یادمان باشد که ما هنوز نتوانسته ایم کار 
واکسیناسیون را آغاز کنیم و لذا، رعایت پروتکل های بهداشتی، باید همچنان با وسواس و شدت بیشتری 

دنبال شود. هر چند که با واکسن هم نباید از پروتکل ها غافل شد.
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

رسانه ملی نقطه مرکزی جنگ نابرابر علیه جمهوری اسالمی است
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی در معرض 
انــواع هجمه ها و جنگ نرم جهانی قرار دارد، گفت: رســانه ملی نقطه مرکزی این 
جنگ نابرابر و در قلب مخاطرات اســت.به گزارش صدا و ســیما،  سردار سرلشکر 
حسین سالمی که برای دیدار با رئیس رسانه ملی به صداوسیما آمده بود، از عملکرد 
رسانه ملی در این ایام، به ویژه بزرگداشت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی 
قدردانی کرد.وی گفت: باوجود همه نقص های ناشــی از شیوع کرونا که می توانست 
مراسم سالگرد را تحت تأثیر قرار دهد، انصافاً صداوسیما توانست با عملکرد خود، این 
وضع را جبران کند و با نیت درخشــان و الهی همکاران این رسانه، معرفت عمیق و 
شــناخت جدیدی در موضوع مقاومت با تمسک به شهادت سپهبد سلیمانی ایجاد 
شــد.فرمانده کل سپاه با بیان اینکه رســانه ملی کار فرهنگی بزرگی انجام داد و با 
اراده و نیت خالص؛ روح معنویت، حماسه، جهاد و شهادت را در جامعه تقویت کرد 
افزود: مراسم سالگرد شهادت شــهید سلیمانی به یک جغرافیا محدود نماند، بلکه 
جریانی جدید، شناخت اساسی و نشاط انقالبی به واسطه این پیام رسانی زیبای رسانه 
ملی رقم خورد.ســردار ســالمی با تأکید بر اینکه هرگاه صداوسیما بر یک موضوع 
متمرکز می شود غوغا به پا می کند، گفت: صداوسیما اثبات کرده است که در نقطه 
مرکزی نهضت روشنگری افکار عمومی قرار دارد و می تواند نقشی جریان ساز را ایفا 
کند و این را به وضوح مشــاهده می کنیم.ســردار سرلشکر سالمی یکی از اقدامات 
اثرگذار و هوشــمندانه رسانه ملی در برهه کنونی را تغییر رفتارهای اجتماعی مردم 
در دوره شیوع کرونا توصیف کرد و گفت: صداوسیما نقش اول را در فضای فرهنگی 
جامعه و الگوی رفتاری مردم بازی می کند؛ این رســانه هرکجا امتدادبخش فعالیت 
هر دستگاهی بوده، توانایی آن دستگاه را برای حل مسئله مضاعف کرده است. شاهد 
مثال این جریان، امتدادبخشی رسانه ملی به تالش های وزارت بهداشت و ستاد ملی 
مقابله با کرونا اســت.وی بر اثربخشی و فراگیر بودن مدیریت اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی رســانه ملی تأکید و تصریح کرد: برای مثال رزمایش موشکی که حداکثر 
در یک دقیقه شــروع می شــود و خاتمه می یابد، وقتی در رسانه ملی منعکس و به 
جهان مخابره می شــود، موج اقتدار، شکوه، نشاط و امید را به راه می اندازد.فرمانده 
کل ســپاه پاسداران با بیان اینکه این ها نشــان دهنده عظمتی است که صداوسیما 
در ضریب بخشــی به تأثیر واقعه ها دارد، گفت: بسیاری از حوادث به ظاهر در ظرف 
زمانی خود تاکتیکی هســتند، اما وقتی رسانه ملی پای کار می آید، پیامد راهبردی 
پیدا می کنند.ســردار سرلشکر سالمی رســانه ملی را نقطه مرکزی جنگی نابرابر با 

استکبار جهانی توصیف کرد و گفت: شما در قلب این مخاطرات هستید. دشمن اثر 
کار شما را حس کرده است. بامطالعه نگاه دشمن به صداوسیما متوجه شدم این ها 
دقیقاً اجزای کار رســانه ملی را در ابعاد مختلف سیاسی، علمی، انقالبی، فرهنگی و 
… تحلیل می کنند.وی افزود: دشــمن همان طور که دوست دارد تعداد موشک های 
ما را بشــمارد و ســناریوی نبرد طراحی کند؛ به شما هم همین طور به عنوان جبهه 
مســتحکم سیاســی، انقالبی و فرهنگی نگاه می کند و نســخه می دهد که چطور 
می تواند این رسانه را که به مفاهیم مدرن جهان، اندیشه و ابتکار عمل مجهز است، 
از کار بیندازد.فرمانده کل ســپاه با بیــان اینکه که خود آمریکایی ها گفته اند تالش 
دارند نابینایی سیاسی را در جوامع خود و دیگر کشورها شایع سازند، گفت: شما به 
عنوان صداوسیمای انقالب و نظام جمهوری اسالمی همواره مقابل حل این راهبرد 
آمریکایی ها ایستاده اید و با روشنگری سیاسی که ایجاد می کنید، دشمن را بسیار آزار 
می دهید و مطمئن هستم رسانه ملی با رویکرد جدید و عمیق خود در ایام اهلل دهه 
فجر، با تکیه بر مزیت های بومی مان، همین مسیر را ادامه خواهد داد و از زوایای دیگر 
روشنگری خود را تعمیق می بخشد.سردار سرلشکر سالمی افزود: این حرکت رسانه 
ملی نه در یک مقطع کوتاه، بلکه در طول زمان و نبردی فرسایشــی پیش می رود و 
صداوسیمای جمهوری اسالمی توانسته است به تدریج در جنگ رسانه ای دشمن را 
بتراشد، فرسوده و از اعتبار ساقط کند.وی ادامه داد: با نگاهی به ناآرامی های داخلی 
در آمریکا و سرزمین های اشغالی به خوبی شاهدیم که شبکه های برون مرزی رسانه 
ملی چگونه توانســته اند در روشنگری جهانی اثربخش باشند و البته این پایان راه و 
نقطه مطلوب نیســت و باید بسیار تالش کرد.ســردار سرلشکر سالمی دهه فجر را 
به عنوان نقطه تمرکز جدیدی که برای رسانه ملی قابل اتکاست، دانست و گفت: امام 
)ره( و رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( در طول این سال ها ما را از نیل های بزرگی 
عبور داده اند.S.G, ]۲۷.۰۱.۲۱، ۱۹:۳۶[ خدا می داند که در آســتانه چه جنگ های 
بزرگی رفته ایم، اما بنا به خرد، منطق، حکمت، ژرف اندیشی و شجاعت عظیم اخالقی 
مقام معظم رهبری از جنگ دور شــدیم؛ با دشــمن جنگیدیم، اما اجازه جنگیدن 
را بــه آن ها ندادیم و این همه اش به حکمــت رهبری معظم انقالب )مدظله العالی( 
برمی گردد.فرمانده کل ســپاه افزود: نخبگان آمریکایی خودشان به این مشکل پی 
پرده اند و اعتراف کرده اند که اولین مشکل شــان آن اســت که رهبران شان حکمت 
ندارنــد؛ آن ها می گویند هر رهبری در هر جای جهان زمام قدرت هر کشــوری را 
در دســت بگیرد، همچون خودش آن کشور را کوچک یا بزرگ می کند. ترامپ هم 

به اندازه خودش، آمریکا را کوچک کرد. ترامپ علت نبود، نماد بود و این به ساختار 
آمریکا برمی گردد که خودشــان هم به آن معترف هستند.سردار سرلشکر سالمی با 
اشاره به بودجه نظامی ۷۴۰ میلیارد دالری آمریکا تصریح کرد: این قدرت نظامی با 
این همه بودجه در حال پوســیدن است. مارپیچی که آمریکا را به پایین کشانده، به 
دلیل حماقت رهبرانش بوده است، زیرا ثروت را به هزینه بی بازگشت تبدیل می کنند.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران توانســته است در هرگونه رویارویی 
راهبردی دشــمن را به مفهوم حقیقی شکســت دهد، گفت: آن ها هر مکری که به 
خرج دادند، برای خودشان اتفاق افتاد؛ به طوری که امروز چهره بدتری از یک کشور 
جهان ســومی دارند که در آن نه از رفاه خبری هست، نه امنیت، نه نظم و نه قانون.

فرمانده کل ســپاه نقش رسانه ملی را در بازنمایی این وضع آمریکا بی بدیل دانست 
و گفت: امروز که عطشــی در جهان برای دریافت پیام انقالب اســالمی وجود دارد، 
جغرافیای جنگ رسانه ملی باز شده است و از این فرصت برای جهش بیشتر استفاده 
می کند.وی افزود: امروز در میدان موازنه، تأثیر مهم تر از قدرت، دارایی و ثروت است. 
همان طور که ما در سپاه بر مبنای موازنه قدرت پیش نمی رویم و برای نمونه با یک 
موشک بالستیک می توانیم یک ناو هواپیمابر چند میلیارد دالری را بی خاصیت کنیم، 
رسانه ملی هم مشغول نبردی نامتقارن است و از فرصت ها به خوبی استفاده می کند.

سردار سرلشکر سالمی با اشاره به شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران، شکست 
این کشور در بر هم زدن نقش ثبات آفرین جمهوری اسالمی در منطقه و همین طور 
شکست آمریکا در بر هم زدن امنیت داخلی ایران با اتکا به جنگ روانی و اثرگذاری 
بر افکار عمومی گفت: این ها ازجمله توفیقاتی اســت که کشور با توسل به مقاومت، 
دشــمن را به شکست و عقب نشینی واداشت و نقش رسانه ملی در همه آن ها قابل 
مشاهده است.وی پیشرفت های موشکی ازجمله تولید موشک نقطه زن با برد ۱۸۰۰ 
کیلومتری و همین طور تولید انواع پهپاد را نشانه هوش ایرانی توصیف و تصریح کرد: 
در نگاه خرد و کالن به صحنه درمی یابیم که کشــور باوجود تحریم ها توانسته است 
سرشــار از توفیقات بزرگ باشد. نشان دادن این دستاوردها در دهه فجر اهمیت به 
سزایی دارد و امروز در جایگاهی قرار داریم که دستاوردهای انقالب اسالمی با اروپا و 
آمریکا قابل مقایسه است.فرمانده کل سپاه بر برتری منطق انقالب اسالمی در مقایسه 
با دشــمنان تأکید کرد و گفت: منطق انقالب اســالمی هم به لحاظ عینی و هم به 
لحاظ نظری اثبات کرده اســت که نسبت به دشــمنان خود برتری دارد و بنابراین 

می بایست این را با شاهد و مثال برای افکار عمومی تبیین کرد.

جهانگیری:
آنچه باعث تسلیم آمریکا شد مقاومت ملت 

ایران بود
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه آنچه باعث تســلیم آمریکا شد مقاومت 
ملت ایران بود، تأکید کرد: آینده کشور درخشان است، نباید اجازه بدهیم عده ای 
نســل جوان را مأیوس و ناامید کنند.، اســحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه 
دهمین دوره مجلس دانش آموزی کشــور با اشاره به اینکه در آستانه پیروزی 
انقالب اسالمی هستیم، اظهار داشت: در دوران انقالب اسالمی افرادی متحمل 
حبس و شــکنجه شدند و عده ای نیز به شــهادت رسیدند تا انقالب اسالمی به 
پیروزی رســید.معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از انقالب اســالمی نیز در 
روزگاران سخت و اســتثنایی دوران مقدس نیز که نیاز بود نه در حرف و شعار 
بلکه مردانه پای کار باشیم، عده ای از کیان کشور دفاع کردند و مردانه پای نظام 
و انقالب ایســتادند و امروز نیز نسبت به آینده نظام و انقالب حساسیت دارند.

جهانگیری همچنین با اشاره به دوران پیروزی انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: 
امام عزیز تقریباً در همین ایام از پاریس عازم کشــور شــد و با شرایطی که آن 
روزها در کشــور حاکم بود، همه دلهره و نگرانی داشــتند اما خوشبختانه امام 
)ره( با ســالمت کامل به کشــور وارد شدند و با استقبالی بی نظیر که در تاریخ 
از هیچ رهبری چنین استقبالی نشــده بود، وارد کشور شدند و کمتر از ده روز 
پس از آن، انقالب اســالمی به پیروزی رســید و این در شرایطی بود که آمریکا 
با پشتیبانی از شــاه تالش می کردند که مانع از پیروزی انقالب اسالمی شوند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: وقتی شــاه حکومت نظامی اعالم کرد، امام 
خمینی )ره( با هوشمندی حکومت نظامی را لغو کرد و عده ای تصور می کردند 
که این فرمان امام به معنای فرســتادن مردم جلوی توپ و تفنگ است اما این 
فرمان باعث شد ارتش تسلیم اراده ملت شود و انقالب اسالمی به پیروزی برسد.

جهانگیری در ادامه با اشــاره به مجلس دانش آموزی تصریح کرد: خوشبختانه 
در این مراسم سخنرانی ها و نحوه مدیریت اعضای هیئت رئیسه بسیار خوب و با 
قاطعیت انجام شــد و هر کس که نسبت به آینده انقالب نگرانی داشته باشد، با 
مشاهده توانمندی های جوانان و نمایندگان مجلس دانش آموزی کشور امیدوار 
می شــود که سرنوشت کشور به دست افرادی توانمند خواهد بود که به بهترین 
وجه ممکن کشــور را اداره خواهنــد کرد.معاون اول رئیس جمهور با تبریک به 
دانش آموزانی که به عنوان نمایندگان مجلس دانش آموزی انتخاب شده اند از 
آنان خواست با انگیزه، کار و تالش کنند و مسئولین کشور را نیز به توجه به این 
ظرفیت مهم برای حل مســائل کشور فراخواند.جهانگیری از نمایندگان مجلس 
دانش آموزی خواست هر جلسه ای که برگزار می کنند، نتیجه مباحث و گفتگوها 
را در قالب یک توافق و اجماع به وزیر آموزش و پرورش، دولت و حتی قوای سه 
گانــه اعالم و مطالبات خود را مطرح کنند.معاون اول رئیس جمهور با قدردانی 
از بانیان شکل گیری مجلس دانش آموزی در کشور تصریح کرد: ایجاد مجلس 
دانش آموزی که در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی اتفاق افتاد کاری ارزنده 
و ماندگار در کشــور بود که آثار مبارک آن در ارتقا توان فرهنگی و شــهروندی 
کشور هویدا شده است.جهانگیری ادامه داد: آموزش مردم ساالری، تقویت روح 
همکاری، باالبردن مهارت مشارکت و رقابت های مؤثر اجتماعی-سیاسی از جمله 
ضرورت هایی است که انتظار می رود همراه با آموزش به فرزندان کشور آموخته 
شود.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت مهارت همکاری گفت: 
یکی از اشکاالتی که به جوامع در حال توسعه وارد می کنند این است که در کار 
انفرادی موفق و در کار جمعی ناموفق هستند که یکی از برنامه های مهم آموزش 
و پرورش باید این باشد که اینگونه ضرورت ها را همپای تعلیم و تربیت، به دانش 
آمــوزان آموزش دهد.جهانگیری اضافه کرد: آموزش این ضرورت ها حتی باید از 
مدرســه و دانشگاه نیز فراتر رود به گونه ای که کودک در خانواده باید به شکلی 
تربیت شود که بتواند مهارت های زندگی را در دوران مدرسه بیاموزد.معاون اول 
رئیس جمهور توجه به مهارت تاب آوری در کشور را موضوعی پراهمیت دانست 
و اظهار داشت: تجربه دوره ســخت جنگ اقتصادی نشان داد که رمز موفقیت 
تاب آوری است و آن چه باعث شد آمریکا تسلیم شود و در مقابل ملت ایران سر 
تعظیم فرود آورد، مقاومت ملت ایران بود.جهانگیری همچنین با تأکید بر اهمیت 
آموزش مهارت های آینده اندیشی، فهم تاریخ و فرهنگ و مهارت اخالقی، افزود: 
گاهی در مقابل مسائل عادی زندگی انتظاری که از هر فرد معمولی وجود دارد، 
از کسانی که در جایگاه مهمی همچون وزیر، نماینده مجلس و یا مقامی در قوه 
قضائیه قرار می گیرند، مشــاهده نمی شود.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر 
اهمیت مهارت های با هم زیســتن و با هم کار کردن گفت: این گونه مهارت ها 
نباید به عنوان فوق برنامه تلقی شود بلکه باید در سیاست ها و برنامه های اصلی 
آموزش و پرورش گنجانده شود.جهانگیری افزود: مجلس دانش آموزی به عنوان 
یک نهاد که فرایند تشــکیل آن با رقابت های ســخت و جدی صورت می گیرد 
فرایندی اســت که باعث می شــود موضوع انتخابات برای دانش آموزان به یک 
موضوع مهم تبدیل شــود.معاون اول رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا 
انتخابات مهم اســت؟ گفت: ما کشوری هستیم که دو هزار و پانصد سال رژیم 
شاهنشاهی داشته ایم البته جزو اولین کشورهایی در منطقه هستیم که مجلس 
و پارلمان داشته ایم و این در حالی است که بسیاری از کشورهای اسالمی منطقه 
هنوز موضوعی به نام انتخابات ندارند بلکه این گونه است که یک قبیله سر کار 
اســت و پس از او فرزندش به جای او می نشیند.جهانگیری با بیان اینکه چگونه 
می توان انتخابات را اثربخش کرد و مشارکت همه صاحبان حق رأی را جلب کرد، 
تصریح کرد: پاسخ به این پرسش ها و سوالتی مانند اینکه چه کنیم تا انتخابات 
موجب همسبتگی بیشتر و رقابت معنادار شود، می تواند از همین مجلس دانش 
آموزی آغاز شود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه چه کنیم تا با انتخابات 
امید مردم به آینده کشور بیشتر شــود افزود: اینها مطالباتی است که می توان 
در انتخابــات مجلس دانش آموزی تجربه کــرد و در انتخابات های مهم تر آن را 
عملیاتی نمود. آنچه مهم است این است که مجلس دانش آموزی باید تبلور آثار 
مســئوالنه رأی دادن و نمایندگی کردن و کمک به حل مسائل جامعه در حد و 
اندازه خودش باشد.جهانگیری افزود: در مجلس دانش آموزی، دانش آموزان به 
یــک نفر یا یک جمع نمایندگی می دهند که در چارچوب وظایف کار و فعالیت 
کند و همین که اکثریت دانش آموزان افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب 
می کنند بسیار پراهمیت است.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امام خمینی 
)ره( به نمایندگان مجلس خبرگان که می خواســتند قانون اساسی را بنویسند 
می فرمود که شــما قیم مردم نیستید بلکه وکیل مردم هستید و آنچه اکثریت 
مردم می خواهند را باید انجام دهید حتی اگر به ضرر مردم باشد.جهانگیری در 
ادامه با بیان اینکه باید یاد بگیریم چگونه درک مشــترک از مسائل و تهدیدات 
کشور داشــته باشــیم تصریح کرد: امروز با تهدیدات و فرصت های مختلف در 
جامعه روبرو هســتیم و زمانی می توانیم به راهکار مشترک دست پیدا کنیم که 
درک یکسانی از تهدیدات و فرصت ها داشته باشیم.معاون اول رئیس جمهور در 
خصوص برخی حوادث ناشی از آتش سوزی لوازم گرمایشی در مدارس و آسیب 
به دانش آموزان گفت: همه ما لرزیدیم و گریستیم از اینکه دانش آموزی به دلیل 
آتش سوزی جان خود را از دست داد و یا دچار آسیب شد. این موضوع ما را بر آن 
داشت که مسأله گرمایش مدارس را یکبار برای همیشه حل کنیم و خوشبختانه 
بودجــه مورد نظر برای این کار نیز تخصیص یافت و حاال مجلس دانش آموزی 

می تواند این موضوع را مطالبه کند.

سردار شکارچی:
اسرائیل خطا کند، زمان بندی فروپاشی خود را 

به جلو انداخته است
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تهدیدات اخیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 
را جنگ روانی دانســت و تاکید کرد: آن ها هنوز قدرت و اقتدار نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی را درک نکرده اند.به گزارش صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار 
ابوالفضل شکارچی اظهار داشت: تهدیدات رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 
از نظر جنگ روانی بوده و اگر هم واقعیت باشد واقعاً توهم است.وی گفت: همان 
طور که مقام معظم رهبری در گذشته فرمودند اگر کوچک ترین خطایی از رژیم 
صهیونیســتی علیه نظام جمهوری اسالمی ببینیم، هم پایگاه های موشکی را که 
آن ها می گویند برای حمله به ایران طرح ریزی کرده اند می زنیم و هم در کمترین 
زمان ممکن حیفا و تل آویو را با خاک یکسان خواهیم کرد.سردار شکارچی افزود: 
آن ها از توانمندی جمهوری اسالمی اطالعی ندارند توانمندی هایی که هنوز آشکار 
نشدند و بخشی از آن در این رزمایش ها آشکار شد که با آن توانمندی در کمترین 
زمان ممکن بنا به فرموده مقام معظم رهبری حتماً تل آویو با خاک یکسان خواهد 
شد، آن ها در صورت خطا فروپاشــی خودشان را می بینند و در واقع زمان بندی 
فروپاشی خود را به جلو خواهند آورد.وی گفت: رژیم صهیونیستی به چیزی کمتر 
از فروپاشی نباید فکر کند و نباید بگوید در آینده چه طرحی دارد.سخنگوی ارشد 
نیروهای مسلح افزود: امروز فروپاشی رژیم صهیونیستی در دستور کار است، حتماً 
باید این رژیم فروپاشی شود و این غده سرطانی در منطقه باید فرو بپاشد که واقعاً 
خسارت های زیادی برای امت مسلمان داشته است.سخنگوی ستاد کل نیروهای 
مسلح گفت: تأسیسات انرژی هسته ای ایران کامالً صلح آمیز است.سردار شکارچی 
افزود: این پیام برای رژیم صهیونیســتی نیســت بلکه برای کل دنیاست که اوالً 
تأسیسات انرژی هسته ای ایران، کامل صلح آمیز است و دوم اینکه هم در فتوای 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای و هم در دکترین دفاعی ایران، مقوله ای به نام تولید، 
نگهداری و به کارگیری ســالح اتمی نداریم و این را حرام می دانیم.وی گفت: آن 
قدر توان داریم که از نظام جمهوری اســالمی ایران و ســرزمین خودمان به نحو 

احسن دفاع کنیم.

امیر هادیان: 
 سربازان نیروی هوایی ادامه دهنده 

راه شهدا هستند
معاون هماهنگ کننده نهاجا گفت: نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسالمی ایران 
و سربازان والیتمدار در نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عهد 
و پیمانی که با خدای خود بســته اند و در ادامه راه شهدا بر آن قسم و عهد پابرجا 
هســتندبه گزارش روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان »مهدی هادیان« در 
مراسم تشییع پیکر سروان شهید »جعفر شجاعی« که در مجتمع مسکونی شهید 
حاجی پایگاه هوایی شهید لشگری مهرآباد برگزار شد،  اظهار داشت: نیروهای مسلح 
ارتش جمهوری اسالمی ایران و سربازان والیتمدار ملت عزیزمان در نیروی هوایی 
الهی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عهد و پیمانی که با خدای خود بسته اند و 
در ادامه راه شــهدا بر آن قسم و عهد پابرجا هستند و در راستای صیانت از میهن 
اسالمی و آرمان های واالی انقالب از هیچ کوشش و تالشی دریغ نمی کنند.معاون 
هماهنگ کننده نیروی هوایی افزود: در بحث قدرت بازدارندگی نیروهای مســلح 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
ماموریت های مختلفی را برای احراز این آمادگی روزانه با انجام ده ها پرواز در اقصی 
نقاط میهن اســالمی انجام می دهند.  وی ادامه داد: مشــاغل در ارتش جمهوری 
اســالمی ایران و به طور کل شغل نظامی گری، شغل خاصی است و عزیزانی که 
در حوزه تخریب مهمات کار می کنند، شرایط خاص تر و ویژه تری دارند؛ آنچه که 
مسلم است روزانه از این دست ماموریت ها در اقصی نقاط میهن اسالمی به لحاظ  
حفظ امنیت پایدار انجام می شــود و این شــهید بزرگوار نیز به همراه چند تن از 
همرزمان شان در منطقه پایگاه قیام کوشک نصرت قم جهت انهدام مهمات مشغول 
بودند و در حین این عملیات به درجه رفیع شهادت نائل شد.  امیر سرتیپ هادیان 
خاطرنشان کرد : مسلما این شهادت در راستا و ادامه قیام حضرت سیدالشهدا )ع( 
است و تقارن آن با ایام وفات حضرت ام البنین )س( و هم چنین در آستانه ایام اهلل 
دهه فجر چهل و دومین پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران گویای پیام عهد و 
پیمان مجدد با خداوند منان، امام شهدا، شهیدان بزرگوار، فرماندهی معظم کل قوا 

است و همه ما بر عهدی که بسته ایم تا آخرین قطره خون ایستاده ایم.  

قالیباف:
 در کمتر از یک ماه ۱۷ کیلوگرم 
غنی سازی ۲۰ درصد انجام شد

رئیس مجلس با حضور در ســایت )فــردو( گفت: در کمتر از یک ماه 
۱۷ کیلوگرم غنی ســازی ۲۰ درصد در مجتمع غنی ســازی شــهید 
علی محمدی )فردو( انجام شده است. محمدباقر قالیباف رئیس  مجلس 
شورای اســالمی در بازدید از مجتمع غنی سازی شهید علی محمدی 
)فردو( با گرامیداشــت دهه فجر و یاد امام و شــهدای انقالب گفت: 
براساس نظارت میدانی و قانون راهبردی لغو تحریم ها که در مجلس 
تصویب رســید و زمانبندی های اجرایی آن به سایت فردو آمدیم.وی 
با بیان اینکه طی بازدیدهای که داشــتیم مشخص شد که  این قانون 
مرحله به مرحله به اجرا درآمده اســت، ادامه داد: در غنی ســازی ۲۰ 
درصد اورانیوم که قرار بود ســاالنه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شود، 
از جهــت زمانبندی جلوتر هســتیم  و در عرض حــدود یک ماه ۱۷ 
کیلوگرم اورانیوم غنی ســازی شده اســت.نماینده تهران در مجلس 
با تاکید براینکه برای پیشرفت کشــور نیاز به پیشران هایی در حوزه 
صنعت و اقتصاد هستیم، عنوان کرد:  یکی از آن  صنعت های که در آن 
نیازمند پیشرفت هستیم، صنعت هسته ای است و ترکیبی از فناوری و 
علوم دیگر را هم شامل می شود.رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: امروز نمونه های جدی این روند را در این صنعت دیدیم در حوزه 
کشــاورزی، رادیودارو و ... این صنعت فعال و موثر اســت اگر دشمن 
محکم ایســتاده که ما دارای این بنیه علمی نباشــیم و از ایران قوی 
ناراحت هســتند ما مصمم هستیم در این راه گام برداریم و مجلس با 
مصوبه اش در رفع تحریم وارد این روند شد.قالیباف با بیان اینکه همه 
اقدامات ایران در چارچوب برجام است، اضافه کرد: ما هیچ وظیفه ای 
نداریم که وقتی آن ها پایبند نیســتند، ما باشــیم هــر وقت آن ها به 
تعهداتشــان عمل کردند یعنی رفع تمام تحریم ها و مشکالت بانکی 
و نفتی و تجاری ما برداشته شد با گزارش به مجلس دوباره بر اساس 
مــواد ۳۶ و ۳۷ به تعهدات خودمان می توانیم برگردیم با این تصمیم 
دشمنان ما باور کنند که ما مصمم بر اجرای این قانون هستیم تا رفع 
کامل تحریم را شاهد باشــیم.وی اظهار داشت: صنعت هسته ای گام 
بزرگی در مسیر خنثی سازی تحریم برداشته است و معتقدیم با اقدام 
و مواضع واحد به گونه ای پیش رویم که مردم در آینده با آســایش و 

امنیت و رفاه بیشتر زندگی کنند.

کمالوندی:
 در کمتر از ۳ ماه هزار سانتریفیوژ IR۲m نصب 

خواهیم کرد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که در کمتر از سه ماه هزار ماشین سانتریفیوژ 
IR۲m را نصب شده خواهیم داشت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
حاشــیه بازدید محمدباقر قالیباف رئیس  مجلس شورای اسالمی در بازدید از مجتمع 
غنی ســازی شهید علی محمدی )فردو( گفت: قبل از سه ماه، هزار ماشین سانتریفیوژ 
IR۲m را نصب شــده خواهیم داشــت، همزمان در حال تولید و نصب این ماشین ها 
هستیم.وی همچنین درباره اجرای مصوبه مجلس درباره فعالیت های هسته ای کشور 
گفت: قانون را مو به مو اجرا می کنیم مجلس و دولت در مورد خروج از پروتکل الحاقی 
تصمیم گیری می کنند.کمالوندی همچنین گفت: اجرای قانون شدنی است، قانون در 
عنوان خود آورده اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و امیدواریم نظر مردم تامین شود.

خانزادی:
 پایگاه دریایی بوشهر بخشی از هویت تاریخی 

نیروی دریایی ارتش است
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشــاره به سازمان جدید پایگاه دریایی بوشهر گفت 
: ســازمان دهی جدید این پایگاه یک فرمان اســت و همه کارکنان باید با پیروی از 
دســتورالعمل های ابالغی آن را به سرانجام مطلوب برسانند.دریادار حسین خانزادی 
با حضور در پایگاه دریایی بوشهر ضمن بازدید از قسمت های مختلف ، با فرماندهان 
و کارکنان این پایگاه دیدار کرد.وی با اشــاره به سازمان جدید پایگاه دریایی بوشهر 
گفت :سازمان دهی جدید این پایگاه یک فرمان است و همه کارکنان باید با پیروی 
از دستورالعمل های ابالغی آن را به سرانجام مطلوب برسانند.دریادار خانزادی اظهار 
داشــت : حفظ مســئله تعهد و معنویت ســازمانی در بین کارکنان بویژه در مراکز 
آموزشــی بسیار مهم است و همه فرماندهان این نیرو از باالترین تا پایین ترین رده 
موظف اند هسته اصلی معنویت در بین کارکنان را تقویت کنند و  اگر معنویت در بین 
کارکنان و خانواده هایشــان کمرنگ شود به بدنه نیرو ضربه وارد خواهد شد.فرمانده 
نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه تمام مراکز آموزشی این نیرو باید از یک نظام 
انضباطی مرجع و کامل پیروی کنند، افزود: همه ما بعنوان یک نظامی نماد و نشانه 
قدرت این نظام هستیم و این نماد و نشانه باید در همه رفتار ما وجود داشته باشد و 
نظم و انضباط شاخصه اصلی همه فعالیت ها است.دریادار حسین خانزادی در ادامه 
از از ناوگان هفتم آذر، مرکز آموزش تخصصی افسری امام صادق )ع( و مدرسه چتر 

بازی بازدید کرد.

رحمانی فضلی:
 جامعه نیازمند فرهنگ علوی است

وزیر کشور با اظهار اینکه همه نیازهای بشری در حوزه های گوناگون در قرآن کریم و سیره پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار مطرح شده، گفت: دنیا امروز طالب صلح و دوستی 
است و این مسئله همواره در آیات قران تاکید شده است.عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دیدار با دبیر کل و اعضای ارشد بنیاد بین المللی غدیر که در محل وزارت کشور 
برگزار شد با تاکید بر اینکه پیام ادیان الهی بر مبنای فطرت انسانی است، گفت: انسان وقتی به فطرت خودش رجوع می کند، خود این فطرت راهنمای خوبی در پیروی از دین و 
ایمان به خدای متعال است.وی با بیان اینکه روند تاریخی هم گویای پیوستگی و ارتباط دین و فطرت انسانی است، گفت: از صدر اسالم قریب به ۱۴۰۰ سال می گذرد و در این 
سال ها دشمنان اسالم و دین خدا، تالش های بسیاری جهت منحرف کردن دین و تضعیف ارزش های دینی به کار بردند، اما همه این تالش ها به شکست انجامید.وزیر کشور با 
اشاره به شرایط کنونی جهانی در بعد معنویت، گفت: امروز بشریت بیش از هر زمان دیگری محتاج آموزه های الهام بخش دینی است و این مسئله را در همه ابعاد اعم از زوایای 
فردی که انسان ذاتا دنبال حق جوئی، عدالت طلبی است و هم در بعد اجتماعی  که همه انسان ها خواستار زندگیَ آرام و سالم هستند؛ شاهد هستیم.رحمانی فضلی با اظهار اینکه 
همه نیازهای بشری در حوزه های گوناگون در قرآن کریم و سیره پیامبر عظیم الشان و ائمه اطهار مطرح شده، گفت: دنیا امروز طالب صلح و دوستی است و این مسئله همواره 
در آیات قران تاکید شده است و نیاز است بشریت بیش از هر زمان دیگری به قران و اسالم رجوع کند و از آموزه هایش بهره مند گردد.وی در بخش دیگری از سخنان خود در 
این نشست، به شکل گیری انقالب اسالمی به عنوان انقالبی که برآمده از اندیشه های قرآنی و دینی است، اشاره کرد و گفت: امروز بیش از ۴ دهه از شکل گیری انقالب اسالمی 
گذشته است و باید کار فرهنگی و علوی در شأن انقالب و نظام جمهوری اسالمی در جامعه انجام دهیم.وزیر کشور اضافه کرد: باید با رفتار مهربانانه و تعامل مؤمنانه همه گرایش ها 
و خواسته ها را به چشمه زالل امامت و والیت نزدیک سازیم و اخالق و دوستی را در جامعه تقویت کنیم.رحمانی فضلی یادآور شد: یک آفت مهم جامعه ما، رواج دروغگویی و 
نسبت دادن آسان تهمت های نارواست  و باید در این خصوص کارهای بزرگ فرهنگی صورت گیرد.تبیین ابعادی از مشکالت کنونی جامعه ایرانی از دیگر محورهای سخنان وزیر 
کشور در این نشست بود که در این خصوص گفت: شاید در نگاه اول مشکالت معیشتی و اقتصادی مهم ترین مشکالت و چالش های جامعه باشد اما بر این باورم که ریشه اصلی 
مشــکالت در ســه بخش، فرهنگ، قانون و عقب افتادگی علمی کشور است.وی در این خصوص گفت: فرهنگ زیربناست و قانون هر کشوری متاثر از فرهنگ عمومی آن کشور 
است. مسئله ای که در کشور مواجه هستیم عدم قانونمداری و بی توجهی به آن از همان زمان شکل گیری انقالب مشروطه است.رحمانی فضلی تصریح کرد: باید جامعه و کشور را 
حول محور قانون انتظام بخشیم و بدانیم تحقق این امر کمک هم به توسعه و آبادانی کشور می کند.وی در این خصوص به نقش مهم و خطیر آموزش و پرورش در فرهنگ سازی 

اشاره کرد و گفت: باید از همان ابتدا، آموزه های مبنایی فرهنگ قرآنی و دینی نظیر راست گویی و نرم خویی، به فرزندان ایرانی آموزش داده شود.
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گزیده خبر مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار:

۴۰ درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند
مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: 2 
میلیــون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشــور وجود دارد که ۴۰ 

درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشگاه ها شامل می شود.
به گزارش صدا و ســیما، عالءالدیــن ازوجی با بیان اینکه در 
یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده اند، اظهار داشت: 
۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ 
کمی مانده اســت که آن نیز به زودی پرداخت می شود.وی با 
بیان اینکه دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشــور وجود 
دارد که ۴۰ درصد آن ها را فارغ التحصیالن دانشــگاه ها شامل 
می شود، افزود: ساالنه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به 
بازار کار داریم.ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت 
کار بر اساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و 
کار و برنامه های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره 
از ســال ۹۶ تا ۹۹ ســاالنه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.

مدیرکل دفتر سیاســت گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با 
تغییری که مجلس شورای اسالمی در تبصره ۱۸ الیحه بودجه 
ایجاد کرده است تولید ایجاد می شود، اما مشکل اشتغال رفع 
نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف 
اســت. بر اساس تبصره ۱۸ الیحه دولت دستگاه ها برنامه سه 
ساله ای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای 
اسالمی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سال های آینده است 
و چارچوب کار دســتگاه ها را به هم می زند.وی افزود: ساالنه 
۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه می شود و 
تبصره ۱۸ مجلس شورای اسالمی این مشکل را رفع نمی کند 
و رویکــرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاماًل 

درست است.

32 هزار میلیارد تومان برای تولید و اشــتغال در نظر 
گرفته شد

ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیســیون تلفیق بودجه نیز در 
ایــن برنامه گفت: دولت ۷ هزار میلیــارد تومان برای تولید و 

اشــتغال در نظر گرفته بود که این رقم در کمیسیون تلفیق 
بــه ۳2 هزار میلیارد تومان افزایش داده شــد. منابع این رقم 
کامل تأمین و تراز شده است و باید به زندگی مردم وارد شود.

وی ادامه داد: متــن تغییر تبصره ۱۸ الیحه دولت درمجلس 
شورای اسالمی مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، صمت، ســازمان میراث فرهنگی و معاونت علمی 
فناوری رئیس جمهور است و بر اساس این متن منابع درست 
مصرف می شود.نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر 
اســاس سازو کاری که در تبصره ۱۸ پیش بینی شده است ۸ 
هزار میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی، ۸ هزار میلیارد 

تومــان به وزارت صمت، ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت راه و 
شهرســازی، ۵ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت، یک و نیم 
هزار میلیارد تومان به ســازمان میــراث فرهنگی و به همین 
میــزان به معاونــت علمی و فناوری اختصــاص می یابد و به 
دستگاه های دیگر نیز اجازه داده می شودکه از منابع خود و این 
تبصره استفاده کنند.وی ادامه داد: دستگاه ها این منابع را در 
بانک ها سپرده گذاری می کنند که هم اصل پول حفظ می شود 
و هم می توانند دو برابر آن را دریافت و سرمایه گذاری کنند.

نایب رئیس کمیســیون تلفیق بودجه افزود: به شــرکت های 
تابع دولت مانند ایمیدرو اجازه داده شده است در استان های 

محروم و مناطقی که قباًل اجازه سرمایه گذاری نداشتند وارد 
شوند و صد در صد سرمایه گذاری کنند. البته اولویت با بخش 
خصوصی است، اما در نبود بخش خصوصی همه موانع قانونی 
برای سرمایه گذاری صد درصدی شرکت های دولتی برداشته 
شده اســت.عزیزی گفت: ساختار تبصره ۱۸ الیحه دولت در 
مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ 
طرح مجلس دغدغه اســتان ها دیده شده است و سال آینده 
آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد؛ به عنوان 
نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ و همچنین ۸۰۰ هزار مسکن در 
ســال آینده برنامه ای پیش بینی کرده ایم که مستقیم و غیر 
مستقیم اشتغال ایجاد می کند.نایب رئیس کمیسیون تلفیق 
بودجه با بیان اینکه طرح های اجرایی دســتگاه ها بر اســاس 
تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است، گفت: در تبصره 
۱۶ الیحــه بودجه نیز فقط 2۵ هزار میلیــارد تومان در یک 
بند برای اشــتغال زایی دیده شده است.وی بابیان اینکه ۱۳۳ 
شهرستان، هزار و ۶2۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان 
جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشــیه ای محروم داریم، افزود: ۱۸ 
هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت 
این مناطق دیده شــده که تحول جدیدی اســت و در الیحه 
بودجه دولت نبوده است. این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا 
و راه روستایی در شورای برنامه ریزی استان ها توزیع می شود.

حجت ورمزیار عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران نیز در این 
برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایســه با الیحه 
دولت بهتر شــده اســت، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد 
و باید مشــخص شــود چه ارزش افزوده ای برای کشور ایجاد 
می کند.وی افزود: بر اساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد 
به شرکت های دانش بنیان اختصاص می یابد که مصوبه خوبی 
اســت.وی ادامه داد: البته این طور نیســت که در تبصره ۱۸ 
منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساخت های رفع 

مسئله اشتغال در عرصه های مختلف ایجاد شود.

ارائه کارت اعتباری سهام عدالت به روش 
غیرمستقیمی ها از  این هفته

مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی گفت: از این هفته به دارندگان سهام 
عدالت که روش غیرمســتقیم را انتخاب کردند کارت اعتباری پرداخت می شود. 
حســین فهیمی درباره نحوه پرداخت کارت های اعتباری ســهام عدالت افزود: 
اقدامات الزم برای پرداخت کارت اعتباری صورت گرفته است، اما به دلیل برخی 
ایرادات بین بانک و شرکت سپرده گذاری مرکزی، اعالم عمومی نشد با رفع این 
مشــکل از ابتدای  این هفته دارندگان ســهام عدالت می توانند به واسطه سهام 
عدالت خود، کارت اعتباری دریافت کنند.وی ادامه داد: با ۷ بانک، تعامل صورت 
گرفت و بانک ملی پیشــگام برای پرداخت کارت های اعتباری به پشتوانه سهام 
عدالت است.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: در ابتدا سهامداران 
روش غیرمستقیم سهام عدالت که در سامانه سجام ثبت نام کردند و احراز هویت 
شدند درخواست بررسی دارایی را به شرکت سپرده گذاری ارسال و بعد از بررسی، 
شرکت سپرده کذاری به بانک ارسال می کرد و در نهایت بانک، سقف تضمین را 
تعیین می کرد و دوباره به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شد.وی اضافه 
کرد: کار های اداری بین سپرده گذاری و بانک ها بصورت دستی انجام می شد که 
تصمیم گرفتیم تا دارندگان سهام عدالت بتوانند با اپلیکیشن بانک ها، درخواست 
خود را ثبت کنند.فهیمی گفت: دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را 
انتخاب کردند باید در سامانه سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند تا بتوانند 
۶۰ درصد سهام خود را، دریافت کارت اعتباری کنند.وی افزود: زمانی که دارنده 
ســهام عدالت درخواست خود را می دهد، شرکت سپرده گذاری مرکزی، قیمت 

پایانی روز قبل سهام را مبنا برای تضمین قرار می دهد.

رمز کنترل نقدینگی در کاهش هزینه های 
دولت است

یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به نقش هزینه های دولت در شــکل گیری 
انتظــارات تورمی اظهار کرد: حقوق های پرداختــی و یارانه هایی که در مجلس 
تصویب می شــود، به تورم دامن می زند. انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل 
موثر بر شــکل گیری تورم نقش تعیین کننده ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. 
تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس انداز، 
تولید، سرمایه گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره 
همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می گیرند. اما انتظارات تورمی چیست؟به 
طور خالصه، انتظارات تورمی همان انتظارت مردم از شرایط اقتصادی خودشان 
است. یعنی هنگامی که عرضه پول )نقدینگی( در جامعه باال است، مردم همواره 
پــول کافی برای خرید دارنــد. در این حالت، مردم هــرگاه که تصمیم بگیرند، 
می توانند به سمت خرید هر کاالیی)مسکن، خودرو، ارز، خوراک و ...( بروند چراکه 
ابــزار کافی در اختیار آنهــا قرار دارد و به همین دلیل در طی داد و ســتدهای 
معامالتی قیمت کاذبی برای کاالها شکل می گیرد که در نهایت با کاهش ارزش 
پول ملی به رکود تورمی می انجامد. یعنی حالتی که هم کاالها گران شده است و 
هم دیگر قدرت خریدی برای کاال وجود ندارد.در ماه های اخیر نرخ تورم و در پی 
آن انتظارات تورمی سیر نزولی داشته است، اما این روند هنوز با وضعیت مطلوب 
فاصله دارد و سوال این است که برای پایداری این وضعیت و ادامه روند کاهشی 
نرخ تورم تا تخلیه حباب های قیمتی شــکل گرفتــه در بازار چه باید کرد؟فرید 
ضیاء الملکی، کارشناس اقتصادی در این باره  اظهار کرد: به نظر می آید در پاسخ 
به این ســوال فقط یک راهکار وجود دارد و آن کاهش نقدینگی است. نقدینگی 
متاسفانه در حال افزایش است و طبق آخرین آمار به ۳۶ درصد رسیده است که 
این امر موجب افزایش تورم خواهد شــد.وی با بیان اینکه برای کاهش نقدینگی 
موجود در جامعه باید به کنترل هزینه ها بپردازیم، ادامه داد: در واقع رمز کاهش 
نقدینگی، در کنترل هزینه های دولت اســت. تمامی حقوق های پرداختی و این 
مــواردی مثل یارانه ها که در مجلس در حال تصویب اســت، همگی به افزایش 
نقدینگی و در نهایت نرخ تورم دامن می زند.ضیاءالملکی با اشاره به دوبرابر شدن 
یارانه معیشتی در سال آینده اضافه کرد: به طور قطع  و ۱۰۰ درصدی می توان این 
را اذعان کرد که افزایش میزان یارانه ها باعث ایجاد تورم در جامعه خواهد شد. به 
خصوص وقتی منابع تامین آن اصال مشخص نشده است.این کارشناس اقتصادی 
خاطرنشــان کرد: ما این مدت روند کاهشی در نرخ دالر داشته ایم اما چرا هنوز 
قیمت ها کاهش پیدا نکرده اســت؟ در پاسخ به این سوال باید بحث چسبندگی 
قیمت ها را مطرح کرد. وقتی قیمت ها باال رفته است، فروشندگان ادعا می کنند که 
ما جنس ها را به قیمت باالتر خریداری کرده ایم و در نتیجه این امر اتفاق می افتد.

وعده رئیس جمهور درمورد سهام عدالت 
محقق می شود؟

به نظر می رســد فعال قرار نیســت پازل آزادسازی ســهام عدالت تکمیل شود؛ 
فرایندی که از اواسط اردیبهشت ماه کلید خورد و تا کنون ۶۰ درصد آن آزادسازی 
و نه قابل معامله، شــده است. طبق وعده رئیس جمهور قرار بود باقی مانده این 
ســهام در 22 بهمن ماه آزاد شــود که این موضوع با اما و اگر همراه شده است.

ابالغیه مقام معظم رهبری در مورد آزادســازی ســهام عدالت ۹ اردیبهشت ماه 
صادر شد و مشموالن از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه این اختیار را داشتند که 
روش مستقیم یا غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کنند.

بر این اساس و طبق آمار، از ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۳ میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. این افراد 
از ۸ خردادماه امکان فروش ۳۰ درصد از ســهام خود را با مراجعه به بانک ها یا 
کارگزاری ها داشــتند. بر این اساس رئیس جمهور وعده داد که ۳۰ درصد دیگر 
ســهام عدالت برای عید غدیر و ۳۰ درصد دیگر هم برای 22 بهمن آزاد می شود 
که البته ۳۰ درصد وعده داده شده برای عید غدیر تحقق یافت.وعده روحانی در 
شرایطی داده شد که بازار ســرمایه در روزهای اوج خود قرار داشت؛ به طوریکه 
ارزش واقعی ســهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان، تا ۳۰ میلیون 
تومان هم رســیده بود؛ اما با برگشتن ورق بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت نیز 
رو به کاهش گذاشــت و درحال حاضر  ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
حدود ۵۰۰ هزار تومان، کمی کم تر از ۱۰ میلیون تومان است.البته این تنها اتفاق 
ناخوشــایند درمورد ســهام عدالت نبود و باید گفت گرچه آزادسازی این سهام 
صورت گرفت اما مشموالن به طور مستقیم امکان معامله نداشتند و باید سفارش 
فروش خود را در کارگزاری ها و بانک ها ثبت می کردند؛ اتفاقی که از یک طرف 
باعث افزایش فشــار فروش در بازار شــد و به روند نزولی بازار دامن زد و از طرف 
دیگر سفارش بسیاری از مشموالن فروش نرفت و این افراد پول حاصل از فروش 
خود را دریافت نکردند. حتی کار به جایی رســید که به طور کلی فرایند فروش 
سهام عدالت برای مدتی متوقف ماند.با همه این اوصاف، قرار بود طبق وعده رئیس 
جمهور بخش ســوم سهام عدالت در 22 بهمن ماه آزاد شود تا پرونده آزادسازی 
سهام عدالت در سال جاری بســته شود، اما آنطور که فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصــاد و دارایی اعالم کرده اســت »تاریخ مذکور با توجه به شــرایط آن زمان 
بازار اعالم شده و در نهایت متناسب با شرایط بازار تصمیم گرفته می شود.«وی 

همچنین تاکید کرد که فعال برنامه ای برای این کار نداریم.

۱۹نفر به کلیات الیحه بودجه رای مخالف دادند؛
 شرط تصویب کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۰

 در کمیسیون تلفیق
رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: کمیسیون 
تلفیق با این شرط که الیحه بودجه اصالح شود به کلیات آن رای داد و اگر 
دولت، اصالحات مجلــس را نمی پذیرد در این صورت کلیات در صحن رد 
خواهد شــد.  سید شمس الدین حسینی در مصاحبه با رادیو افزود: اینطور 
نیست مجلس فی البداهه بتواند در همه امور از صفر قانون نویسی انجام دهد.

وی اظهارداشت: برای رسیدن به قانون یا باید الیحه از طرف دولت ارائه شود 
یا طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شود.رئیس کمیته منابع کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شــورای اسالمی گفت: بدین شیوه نیست که 
مجلــس بتواند برای مثال در خصوص بودجه طرح ارائه دهد چرا که مطابق 
اصل ۵2 قانون اساســی بودجه که سند مالی یک سال دولت است در قالب 
الیحه توسط دولت پیشنهاد و از سوی مجلس رسیدگی و تصویب می شود.

وی افزود: دولت از حیث تاریخی در آذرماه سال جاری الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ را ارائه کرد اما این الیحه پر از ایراد و اشــکال بود.حســینی بیان 
داشــت: اگر کلیات الیحه بودجه در کمیســیون تلفیق رد می شد جای 
تعجب نداشــت کما اینکه سال گذشــته در صحن علنی مجلس کلیات 
بودجه رد شــد و همین االن هم خیلــی از نمایندگان طرح می کنند که 
کلیات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ باید در صحن رد شــود.وی ادامه داد: 
بطورکلی در کمیسیون تلفیق 2۳ نفر به کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ 
رای موافق و ۱۹ نفر رای مخالف دادند.رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی گفت: تصویب کلیات الیحه بودجه 
در کمیســیون به این دلیل بود که »محمد باقر نوبخت« رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشور و »سید حمید پور محمدی« معاون هماهنگی ایشان 
به صراحت گفتند این حق شماســت که الیحه بودجه را اصالح کنید.وی 
افزود: وقتی کمیســیون تلفیق رای به کلیات الیحه بودجه داد و به اصالح 
آن ورود کرد قدری ادبیات دولتمردان بویژه شــخص رئیس جمهور تغییر 
کرد و مدام از اصل تغییرات الیحه بودجه انتقاد کرد.حسینی اظهارداشت: 
کمیســیون تلفیق با این شرط که الیحه بودجه اصالح شود به کلیات آن 
رای داد.وی در ادامه سخنان خود به دولتمردان توصیه کرد که اگر دغدغه 
تغییــرات الیحه بودجه را دارید به صراحت بگویــد این تغییرات را قبول 
ندارید ولو اینکه کلیات را مجلس رد کند در این صورت کلیات در صحن 
رد خواهد شد.رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس 
شورای اسالمی گفت: اگر تلقی دولت این است که بودجه ای که در قالب 
الیحه برای تصویب به مجلس ارائــه داده اگر تغییر کند، نمی پذیرد این 
را رئیس جمهور به صراحت بگوید و بنویســد مطمئن باشــند که کلیات 
بودجه ســال ۱۴۰۰ در صحن رد می شــود.وی در ادامه ضمن اشاره به 
منابع الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور افزود: سرجمع در این الیحه 
دو هزار و ۴۳۶ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شــده است.حسینی 
بیان داشــت: بودجه عمومی دولت از مجموع این منابع ۹۳۰ هزار میلیارد 
تومان و بودجه شــرکت های دولتی یک هزار و ۵۶۰ هزار میلیارد تومان 
اســت.وی تصریح کرد: بودجه دولت مشتمل بر در آمدهای اختصاصی و 
بودجه دولت از محل منابع عمومی اســت.رئیس کمیته منابع کمیسیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسالمی گفت: درآمدهای اختصاصی 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان و بودجه دولت 
از محل منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است.وی افزود: همچنین 
از مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومــان بودجه دولت از محل منابع عمومی 
۳۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد ناشی از مالیات، حقوق گمرکی 
و سایر موارد است.حسینی اظهارداشت: بطورکلی در این الیحه در آمدی 
که از محل واگذاری دارایی های ســرمایه ایی شامل فروش نفت، امالک و 
اموال و همینطور واگذاری دارایی های مالی که بیشتر ایجاد تعهد و فروش 
اوراق مالی اســالمی است به ترتیب 22۵ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش 
بینی شــده است.وی یادآورشد: درآمدی که از محل واگذاری دارایی های 
سرمایه ایی حاصل می شود اگرچه منبع درآمدیست ولی واقعیت امر اینکه 

درآمد معقول نیست.

رئیس جمهور گفــت: صبح مردم به 
درب مغــازه می روند کــه مایحتاج 
خود را تهیه کنند و رنج می کشــند 
چون اجنــاس از قیمت تعادلی خود 
خارج شــده اســت. حجت االسالم  
حســن روحانی رئیس جمهور صبح 
روز)پنج شــنبه ۹ بهمــن(  در  آئین 
بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
جهادکشــاورزی، حراســت بیش از 
پیــش از جنگل ها، مراتــع و مقابله 
بــا بیابان زایی را ضروری دانســت و 
گفــت: یکی از مســیرهای مبارزه با 
فساد حدنگاری است که مانع تجاوز 
به اراضی کشــاورزی و زمین خواری 
می شــود و دولت در پیشبرد طرح 
حدنگاری مصمم است.رئیس جمهور 
با قدردانی از تالش همه کشــاورزان 
ایرانی در مســیر خودکفایی غذایی، 
تصریــح کــرد: طی فعالیــت دولت 
تدبیــر و امید ۵2۱ هزار هکتار زمین 
کشــاورزی احیا و تجهیز شده است.

رئیس جمهور با تبریک فرا رســیدن 
دهه مبارک فجر انقالب اســالمی به 
ملت بزرگ و فداکار ایران، اضافه کرد: 
به همه خانواده هایی که عزیزانشان را 
در جریان نهضت و انقالب اسالمی فدا 
کردند و به روان پاک شهدا درود می 
فرستیم. همچنین از مردم عزیز ایران 
برای  مبارزه  برای ۱۶ســال  بایستی 
پیروزی نهضت اسالمی،از سال ۴۱ تا 
۵۷ و نیز به خاطر ۴2سال ایستادگی، 
صبر، مقاومت ، ســازندگی  و دفاع از 
کشورشان در دوران بعد از انقالب و در 
سه سال اخیر بخاطر صبر و مقاومت 
آنهــا در جنگ اقتصادی تحمیلی بی 
سابقه در تاریخ، قدردان بود. روحانی 
عنوان کرد: در طول این ســه سال، 
البته همیشــه دل نگران بودیم و خدا 
را گواه می گیرم هیچ شــبی نبود که 
با خیال آســوده سر به بالین بگذارم. 
احســاس من در تمام این سه سال، 
همانند همان سالهای جنگ تحمیلی 
و مسوولیت هایی که در جنگ داشتم 
، بود. حس من این بود که آن ۸ سال 
بــاز به یک صورت دیگــری ظهور و 
بروز پیدا کرده و امروز در یک جنگ 

تحمیلــی اقتصادی هســتیم.رئیس 
جمهور با بیان اینکه مردم سر صبح 
به مغــازه می روند تا مایحتاج خود را 
تامین کنند اما احساس رنج می کنند 
زمانی که می بینند اجناس از قیمت 
تعادلی خودش خارج شــده اســت، 
گفت: ما را سه سال در تحریم و یک 
جنگ شدید بی ســابقه قرار دادند، 
منابع مالی مــا را در دنیا قفل کردند 
و نگذاشــتند از آن اســتفاده کنیم، 
نگذاشــتند نفت و میعانات گازی مان 
را صــادر کنیم و در ســایر صادرات 
هم مشکل درست کردند اما علیرغم 
این، ملت ایستادگی کردند.وی  اضافه 
کرد: امسال علیرغم همه سختی ها تا 
امروز حدود ۳۰ میلیارد دالر واردات 
و بیش از 2۸ میلیــارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشتیم البته می بایست این 
رقم بیشتر می بود اما به خاطر کرونا و 
مشکالتی که داشتیم در ایام اسفند و 
فروردین و اردیبهشت تقریبا صادرات 
مان  تعطیل شــد و امیدوارم در دو 
ماهه پایانــی بتوانیم مقداری جبران 
کنیم.روحانــی با تاکید بر اینکه علی 
رغم همه مشکالت، ملت ایران نه در 
برابر تحریم، نه در برابر فشــار، نه در 
برایر توطئه و نه در برابر ویروس سر 
ایران  نیاورد، اظهارداشت: ملت  فرود 
ایستادگی و مقاومت کرد، متحد بود، 
دست به دســت هم داد و امیدواریم  
این اتحاد و وحدت و یکپارچگی باقی 
بماند تا بتوانیم به اهــداف بلندمان 
برسیم.وی با اشــاره به اهمیت طرح 
هایــی که امــروز به افتتاح رســید، 
گفت: امنیت غذایــی برای ما خیلی 
مهم اســت و در داســتان کرونا یک 
بار دیگر امنیت غذایی را بهتر لمس 
کردیم یعنی کشورهایی بودند که به 
دلیل ترس از کرونا مواد غذایی صادر 
نمی کردند و اگــر در گندم خودکفا 
نبودیم و اگر در برنج، شــکر و روغن 
شــرایط ما با گذشــته متفاوت نبود 

امسال مردم، رنج بیشتری را تحمل 
می کردند.رئیس جمهور تصریح کرد: 
در هفت ســال گذشــته  در بخش 
کشاورزی اقدامات بزرگی انجام گرفته 
اســت البته اصِل کار کشــاورزی به 
عهده کشــاورزان و مردم است اما در 
سرمایه گذاری های بزرگ، دولت باید 
وارد شود چرا که مردم توان این کار 
را ندارند. روحانی با اشاره به موافقت 
مقام معظــم رهبری با درخواســت 
برداشــت ۸ میلیارد دالر از صندوق 
برای طــرح آب و خــاک در غرب و 
اظهارداشت:  شــمال غرب کشــور، 
طرح های بزرگ کشــاورزی و آبیاری 
در غرب و شمال غرب کشور در کنار 
ســدها و کانال های متعدد، بخاطر ۸ 
میلیارد دالری اســت که توانســتیم 
تحول بزرگی به وجــود بیاوریم.وی  
با اشــاره به اقدامات دولت در ۷ سال 
گذشته در زمینه احیا و تجهیز زمین 
های کشــاورزی،  گفت: در این هفت 
ســال بیش از ۵2۱هزار هکتار زمین 
در کشــور را احیــا و تجهیز کردیم 
2۹۵هزار هکتار آن مربوط به استان 
خوزســتان و ایالم، ۱۰2هزار هکتار 
آن مربوط به منطقه غرب کشــور و 
طرح های گرمسیری و ۷۸هزار هکتار 
آن به زهکشــی در اســتان گلستان 
مربوط می شود که اگر این زهکش ها 
نبود شــرایط در گلستان موقع سیل 
خیلی بدتــر از اینها می شــد.رئیس 
جمهور افزود: با اقدامات انجام شــده 
هم زمین های کشاورزان ارزش پیدا 
کرده است و هم محصوالت کشاورزی 
افزایــش یافته که ایــن برای امنیت 
غذایی حائز اهمیت است. روحانی با 
اشــاره به ادامه و تکمیل طرح های 
زهکشــی در اســتان های مختلف، 
گفت: در اســتان گلســتان رقم ۵۰ 
هزار هکتار دیگــر را اعالم کردند که 
منابع آن را تامین می کنیم که تا پایان 
دولت این کار را در اســتان گلستان 

انجــام بدهند در منطقــه غرب هم 
بلوچستان  و  همینطور، در سیستان 
هم در دشت سیستان ۴۶هزار هکتار 
که البته بخش بزرگــی از آن افتتاح 
شــده و بخش بزرگی از آن باقیمانده 
که باید افتتاح شــود.وی  با اشاره به 
اهمیت مســاله حدنگاری و کاداستر 
تاکید کــرد: امروز این آمادگی وجود 
دارد که  تمام زمینهای منابع طبیعی 
را تحت این حدنــگاری قرار دهیم و 
اسناد مالکیت به نام کشاورزی صادر 
شــود تا کســی نتواند در آن تصرف 
کند. قطعا یکــی از راههای مبارزه با 
زمین خواری و فســاد بزرگ، همین 
روش حدنگاری و کاداســتر است و 
می تواند تحول بزرگی در کشور ایجاد 
کند. روحانی خاطرنشان کرد: در این 
زمینه حرکت خوبی شــروع شده و 
آمادگی داریم منابع آن را تامین کنیم 
و تا آخر ایــن دولت همه توان مان را 
به کار بگیریم تا همه زمین ها اســناد 
مالکیــت بگیرند، همــه حدهای آن 
معین شــود تا کســی نتواند به این 

اراضی تجاوز کند.
رئیس جمهور با اشاره به ارزش افزوده 
بــاال و اهمیت زراعــت چوب، گفت: 
زراعت چوب هــم درآمد خوبی دارد 
و هم می تواند بــرای آب و هوا موثر 
باشد و هم کشور را در این زمینه بی 

نیاز می کند.
وی مقابله بــا بیابان زایی را ضروری 
دانســت و با اشاره به مشکل ریزگرد 
و گردوغبار در خوزستان، خاطرنشان 
کرد: باید بــرای مردم خوب، صبور و 
بــا روحیه بلند اســتان، کار کنیم تا 
گردوغبــار را فروبنشــانیم و در این 
زمینه طرح هــای مختلفی در حال 
انجام است.رئیس جمهور با قدردانی از 
تالش و همت کشاورزان، تاکید کرد: 
وزارت جهاد کشاورزی، استانداران و 
کِل دولت پشتیبان و حامی و در کنار 
کشاورزان اســت و امیدوارم بتوانیم 
روزی کشور را در محصوالت غذایی 
به طــور کامل مســتغنی و خودکفا 
کنیــم و حتی میزان صــادرات مواد 

غذایی را افزایش دهیم.

روحانی:

 اجناس قیمت تعادلی ندارد

قیمت سازی  کاذب دالالن در سایت های خرید و فروش مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر مسکن، گفت:دالالن با قیمت سازی  کاذب در سایت های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تالطم 
می شــوند.رحمت اله فیروزی پوربادی اظهار کرد: حباب قیمتی بازار مســکن در صورتی تخلیه می شود که با افزایش ساخت و ساز به بازار مسکن رونق داده و با ارائه 
تسهیالت مناسب و مصالح ارزان به سازندگان، قیمت تمام شده مسکن را  کاهش دهیم. از سوی دیگر مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کنیم، در این صورت 
بازار به شرایط متعادل تری می رسد.وی ادامه داد: بازار مسکن به صورت مستقیم متاثر از شرایط اقتصادی و قیمت ارز است. از این رو معتقدم در صورتیکه بتوانیم با 
برنامه ریزی مناسب قیمت ارز را کاهش دهیم، بازار مسکن نیز شرایط مطلوب تری به خود گرفته و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.عضو کمیسیون عمران مجلس، 
با بیان اینکه قیمت های ایجاد شده در بازار مسکن غالباً کاذب بوده و به واسطه قیمت سازی های واسطه گران افزایش یافته است بیان کرد: دالالن با قیمت سازی های 
کاذب در سایت های خرید و فروش موجب افزایش قیمت مسکن و تالطم در بازار می شوند از این رو معتقدم ضمن داشتن نظارت کافی روی این نرم افزار ها باید هر 

کاری را که موجب تعادل در بازار می شود از جمله حذف قیمت فروش در آگهی ها را انجام دهیم.
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:گزیده خبر

تولیدساالنهگازکشوربه۵۰۰میلیاردمترمکعبمیرسد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که تولید ساالنه گاز کشور در افق ۱۴۲۰ به 
۵۰۰ میلیارد مترمکعب می رسد از این رو ضرورت دارد با اصالح قوانین و فرهنگ سازی 
برای بهینه ســازی مصرف بتوان ۳۵۰ میلیارد دالر هزینه برای کشــور به دست آورد.

به گزارش وزارت نفت، حســن منتظرتربتی در نشست تخصصی »افق های پیش روی 
تجــارت، ارزش آفرینی و مصرف گاز« که در دومین روز ششــمین کنگره راهبردی و 
نمایشــگاه نفت و نیرو برگزار شد، گفت: تولید ساالنه گاز کشور به حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ 
میلیارد متر مکعب می رسد و مقدار تولید روزانه گاز نیز حدود ۹۰۰ میلیون متر مکعب 
اســت که معادل حدود ۶ میلیون بشکه نفت خام است.وی افزود: در بخش تامین گاز 
نیروگاه ها مطابق روندی که در سال های گذشته تاکنون داشتیم با شتاب بسیار زیادی 
به حدود ۲۲۵ میلیارد متر مکعب در ســال ۱۴۲۰ می رسد. در بخش خانگی و تجاری 
هم همین رشد را خواهیم داشت و با اینکه فکر می کنیم گازرسانی خانگی تکمیل شده 
است اما به دلیل رشد جمعیت، پیش بینی می شود در این بخش هم مصارف ما همچنان 
افزایش یابد و به حدود ساالنه ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد متر مکعب برسد.معاون وزیر نفت 
در امور گاز تصریح کرد: با این حســاب تولید ما از امسال که حدود ۲۹۰ میلیارد متر 
مکعب اســت، به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد متر مکعب در ســال ۱۴۲۰ می رسد و از 
سال آینده اگر برنامه جایگزینی مخازنی نباشد با مخازن موجود شاهد کاهش تولید هم 
خواهیم بود.تربتی با بیان اینکه در بخش پتروشیمی و مصرف صنایع عمده حدود ۸۰ تا 
۹۰ میلیارد متر مکعب ثابت می ماند، اظهار کرد: البته در جهش سوم پتروشیمی است 
پیش بینی می کنیم از ۲۰ میلیارد متر مکعب کنونی به حدود ۵۰ میلیارد متر مکعب 
برسد. البته با این برنامه ای که داریم قرار است بخش خانگی و صنایع از مصرف ساالنه 
۹۰ میلیاردمترمکعب به ۱۷۵ میلیارد مترمکعب برســد و نیروگاه ها نیز از ۸۵ میلیارد 
مترمکعب کنونی به ۲۰۵ میلیارد مترمکعب برسند که این نشان می دهد ما حدود ۳۸۰ 
میلیــارد مترمکعب از تولیداتمان را فقط باید در بخش خانگی و نیروگاهی )بخش کم 
بازده و کم ارزش و بخش گرمایی( مصرف کنیم و بقیه این گاز برای مصارف صنعتی، 

صادرات و مواردی که ما آن را به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم، باقی می ماند.

ضرورت استفاده از انرژی آب، باد و خورشید
به گفته وی، پیش بینی شــده اســت که در سال ۱۴۲۰ با اقدام هایی که باید از اکنون 
آغاز شــود )بهینه ســازی، افزایش کارکرد و ...( مصارف در بخش خانگی به جای ۱۷۵ 

میلیارد مترمکعب به ۱۰۵ میلیاردمترمکعب برســد و در نیروگاه ها هم به جای ساالنه 
۲۰۵ میلیارد مترمکعب، حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در ســال مصرف شود بنابراین 
باید اتفاق های زیادی بیفتد و ما باید برق هایی مانند برق خورشیدی یا انرژی آب و باد و 
مواردی از این قبیل را به کار گیریم.مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه قرار است 
ســاالنه ۲۰۵ میلیارد متر مکعب روی بهینه سازی و افزایش بهره وری مصرف سوخت 
در بخش خانگی و بخش نیروگاهی برای ۲۰ سال آینده فکر شود، گفت: همین امروز 
تولید در پارس جنوبی ساالنه ۲۰۰ میلیارد متر مکعب است )این عدد برای سال گذشته 
اســت(، یعنی ما تقریبا روی یک عسلویه و یک پارس جنوبی حساب کردیم و اکنون 
همه تالشمان این است که در ۲۰ سال آینده به اندازه تولید پارس جنوبی روی موضوع 

بهینه سازی کار کنیم.

ارزش اقتصادی 350 میلیارد دالری بهینه سازی 20 ساله در حوزه گاز
تربتی اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزش آن را با قیمتی که در اقتصاد اســتفاده می شــود 
حســاب کنیم و ما گاز را هر مترمکعبی ۲۰ سنت در نظر گیریم، ارزش اقتصادی این 
بهینه ســازی حدود ۳۵۰ میلیارد دالر در طول ۲۰ ســال است بدان معنا که اگر آنچه 
از بهینه سازی حاصل می شود را به پول تبدیل کنیم ۳۵۰ میلیارد دالر است که برای 
کشور خلق ثروت می شود.وی با تاکید بر اینکه قرار است تولید گاز کشور در افق ۱۴۲۰ 
دو برابر شــود، ادامه داد: این کار هزینه و ســرمایه زیادی می خواهد و در مقابل روی 
مصارفی مانند  پتروشیمی ها و جهش سوم این تولیدات حساب کردند بنابراین برداشت 
من این است که با این رویه نه به اهداف تولید و نه به اهداف تعیین شده در بهینه سازی 
مصرف می رسیم.معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: عمده کاری که در کشورهای 
دیگر مشابه ایران انجام شــده است در ۲ محور بوده است؛ آنها بیشتر به سمت ایجاد 
نهادهــای تنظیم گر و قوانینی که از کســب و کار حمایت کنــد و دولت کمتر درگیر 
مســائل شود، رفته اند. من پارسال هم روی بحث نهادهای داخلی بسیار وقت گذاشتم 
و اکنون هم اساس نامه های آن آماده است.تربتی گفت: برای اینکه الگو انتخاب کنیم، 
۲۲ کشوری که تولید گازشان بیشتر از ۵۰ میلیارد متر مکعب بود را بررسی کردیم و 
چند شاخص را برای انتخاب خود به عنوان الگو قرار دادیم؛ اینکه تجربه موفق استقرار 
این الگو را داشــته باشــند، امکان الگوپذیری برای ما باشد، گاز آنها  مانند ما یارانه ای 
باشــد و گازشان در سبد انرژی ســهم قابل توجهی داشته باشد، مانند کشور ما دارای 

نظام متمرکز اجرایی باشند و در اصالحات ساختاری هم به موفقیتی رسیده باشند.وی 
افزود: پس از بررســی ما چهار کشــور را انتخاب کردیم که تا حدودی شباهت هایی از 
طریق این شاخص ها به کارکرد ما دارند این کشورها شامل ترکیه، روسیه، انگلستان و 
مالزی هستند. این چهار کشور با این شاخص ها میانه خوبی با کاری که ما می خواهیم 
انجام دهیم دارند و ما عملکرد و کارکرد این کشورها را روی این سه موضوعی که بحث 
امروزمان اســت )بحث تجارت، ارزش آفرینی و بهینه سازی مصرف گاز( بررسی کردیم.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز یادآور شد: به عنوان رویکرد نخست، ترکیه را نگاه کردیم، 
ترکیه بیشتر روی موضوع تجارت گاز کار کرده است و شعارش هم همین بوده که در 
تجارت گاز تمرکز زدایی انجام دهد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند؛ ترکیه برای 
آن سه کار را انجام داده است: ۱. تنظیم مقررات و سیاست گذاری واردات،  ۲. مقررات 
انتقال و توزیع. ۳. مقررات حقوقی تجارت و ترانزیت گاز.تربتی تاکید کرد: این کشــور 
در بحث مقررات سیاست گذاری به مرور قراردادهایش را رها کرده و به بخش خصوصی 
گفته اســت که آنها واردکننده گاز باشند و پس از آن مقررات استفاده از شبکه را هم 
تدوین کرده اســت به آن معنا که گفته اســت من یک شــبکه دارم و هر شرکتی که 
می خواهد از شبکه من استفاده کند طبق این مقررات می تواند گاز خود را وارد شبکه 

من و به این شکل توزیع کند.

اجرای اهداف بهینه سازی؛ راه حلی برای آینده تجارت گاز
وی ادامه داد: در مجموع بر این باوریم که اگر بخواهیم از فضای آینده ترسیم درستی 
داشته باشیم که هم در تجارت گاز موفق باشیم و هم از گاز به عنوان کاالیی ارزشمند 
استفاده کنیم باید بتوانیم در بحث مصرف، اهداف بهینه سازی را اجرایی کنیم؛ باید چند 
نهاد تنظیم گر ایجاد شوند که مقررات را بنویسند. برای نمونه ما ماده ۱۲ و قانون بند ق 
را زیاد شنیدیم اما شاید هیچ مجموعه ای بیشتر از شرکت ملی گاز در سال های گذشته 
از این قانون برای توســعه گازرسانی استفاده نکرده باشد.معاون وزیر نفت در امور گاز 
تاکید کرد: بهینه سازی موضوعی فرابخشی است و در یک بخش جمع نمی شود، درباره 
گاز همــه درآمد و محصول در وزارت نفت و مدیریت ثابت بود اما بحث بهینه ســازی 
مربوط به یک وزارتخانه نیســت و نیاز است نهادهای تنظیم گری از  بیرون و در کالن 
کشور قوانین و مقررات آن را بنویسند و من فکر می کنم می توان ۳۵۰ میلیارد دالر در 

۲۰ سال آینده از محل بهینه سازی و کاهش مصارف صرفه جویی ایجاد کنیم.

اوپک ۱.۳ میلیارد بشکه نفت را در ۲۰۲۰ 
وارد بازار نکرد تا قیمت را افزایش دهد

صنعت نفت در آوریل ۲۰۲۰ با ۱.۳ میلیارد بشــکه مازاد عرضه نفت مواجه بود. 
اوپک با بیرون بردن ایــن میزان نفت از بازار به بهبود قیمت آن کمک کرد. به 
گزارش اویل پرایس، دبیرکل اوپک اعالم کرد ســازمان کشورهای صادرکننده 
نفت ۱.۳ میلیارد بشــکه نفت را در سال گذشته میالدی عرضه نکرده تا جلوی 
ســقوط بیشتر قیمت آن گرفته شود. محمد باکیندو در کنفرانس نفت و انرژی 
اس پی گلوبال پلتس گفت:»من مطمئنم همه شرایط وخیم صنعت نفت را در 
۲۰ آوریل ۲۰۲۰ به یاد می آورند، یعنی زمانی که قیمت نفت خام آمریکا منفی 
شد. صنعت نفت ۲۰ آوریل را با عنوان دوشنبه سیاه به خاطر می آورد«.»صنعت 
نفت در آن زمان با ۱.۳ میلیارد بشــکه مازاد عرضه نفت مواجه بود. این نگرانی 
هم وجود داشت که ظرفیت قطب های ذخیره سازی نفت پایان یابد. تصمیمات 
قاطع گرفته شــده طی توافقنامه همکاری اوپک پالس به این شرایط پایان داد. 
این توافقنامه از آن زمان انعطاف پذیری بســیاری از خود نشان داده و توانسته 
خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهد مخصوصاً طی موج دوم و سوم همه گیری 
کرونا«. مداخله اوپک  پالس در عرضه جهانی نفت توانســت روند سقوط قیمت 
نفت را متوقف و این گــروه را را دوباره به عاملی تاثیرگذار در بازارهای نفت در 
بحبوحه افزایش تولید نفت شیل آمریکا تبدیل کند. بارکیندو اشاره کرد وظیفه 
اوپک هنوز تمام نشــده چون بحران کرونا علی رغم خبرهای خوب در مورد آغاز 
واکسیناســیون جهانی هنوز پایان نیافته است. وی گفت: »واکسیاسیون کرونا 
ماننــد نوری در این تونل تاریک می ماند ولی افزایش موارد ابتال به این ویروس 
و باال رفتن آمار مرگ و میر و قرنطینه های جدید حاکی از حساســیت شرایط 

موجود است«.

قراردادهای جدید نفتی عراق مفاهیم 
ژئوپلیتیکی جدی در بردارند

قراردادهای جدید نفتی عراق با توتال فرانسه، لوک اویل روسیه و ژینهوای چین 
در شرایطی بسته می شوند که عراق سعی دارد خود را از باتالق اقتصادی که به 
دنبال سقوط قیمت نفت گرفتار آن شده بیرون بکشد. به گزارش اویل پرایس، در 
اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۰ گزارش شد شرکت بزرگ نفت توتال فرانسه ۱۸ درصد 
از ســهام خود در بلوک اکتشافی سرسنگ در کردستان عراق را واگذار می کند. 
ولی حاال وزارت نفت عراق اعالم کرده  یک یادداشت تفاهم با این شرکت برای 
اجرای پروژه های بــزرگ در عراق مخصوصاً در زمینه گاز طبیعی و انرژی پاک 
امضا کرده اســت.پاتریک پویان، مدیرعامل شــرکت توتال در زمان امضای این 
یادداشت تفاهم در عراق به سر می برد. شرکت توتال همچنین ۲۲.۵ درصد در 
میدان نفتی حلفایا در جنوب عراق ســهم دارد و فعال ۱۸ درصد ســهم خود را 
هم در سرسنگ که شــایعه شده بود قصد فروش آن را دارد، حفظ کرده است. 
شــرکت نفتی دولتی ذی قار عراق اعالم کرد شرکت لوک اویل تامین مالی یک 
پروژه نفتی برای دو برابر کردن ظرفیت پروژه نفتی نصیریه تا ۲۰۰ هزار بشــکه 
در روز را بر عهده دارد. شــرکت بازرگانی نفت عراق، سومو، پول لوک اویل را با 
نفت خــام پرداخت خواهد کرد.ولی قراردادهای نفتی عراق به همین ها محدود 
نمی شــود. چین هم راه خود را به صنعت نفت عراق از طریق یک قرارداد پیش 
پرداخت ۲ میلیارد دالری بین دولت فدرال عراق و شــرکت ژینهوای چین باز 
کرده است. این قراردادها در شرایطی بسته می شوند که عراق سعی دارد خود را 
از باتالق اقتصادی که به دنبال سقوط قیمت نفت گرفتار آن شده بیرون بکشد. 
این کشور به دنبال ۶ میلیارد دالر وام از صندوق بین المللی پول است. عراق به 
خاطر شرایط مالی خود کمترین تعهد را به قرارداد کاهش تولید اوپک پالس در 

بین اعضای این ائتالف داشته است.

البی ابرغول نفتی آمریکا برای تسهیل 
تحریم های ونزوئال

شرکت شــورون ســرگرم مذاکره با وزارت خارجه آمریکا درباره امکان تسهیل 
تحریم هایی اســت که در زمان ترامپ علیه صنعت نفت ونزوئال وضع شدند.به 
گزارشــبلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: این ابرغول نفتی آمریکایی که به 
مدت چندین دهه در ونزوئال فعالیت داشــت ســرگرم مذاکره با مقامات دولت 
بایدن برای دریافت معافیت از تحریمها علیه این کشــور آمریکای جنوبی است.

آخرین معافیت وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر ســال ۲۰۲۰ صادر شــد و 
به شــورون اجازه داد تا سوم ژوئن ســال ۲۰۲۱ در ونزوئال بماند.مایکل ویرث، 
مدیرعامل شورون سال گذشته اظهار کرده بود این شرکت ونزوئال را ترک نمی 
کند اما به الزامات دولت آمریکا عمل می کند. شورون چند ماه بعد ۲.۶ میلیارد 
دالر ضرر و زیان مربوط به سرمایه گذاری در ونزوئال  که ناشی از ابهامات پیرامون 
فضا و دورنمای کلی فعالیت در این کشــور بود را متحمل شد و بزرگترین ضرر 
چند دهه گذشــته را در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ گزارش کرد.اکنون شورون و 
شرکت ریالینس اینداستریز هند سرگرم مذاکره با مقامات وزارت خارجه آمریکا 
برای کاســته شدن از شدت سیستم تحریمها از سوی دولت جو بایدن هستند. 
نخستین درخواست آنها از دولت آمریکا موافقت با سواپ نفت با ونزوئال است که 
تحت آن شــرکتهای مذکور نفت ونزوئال را در برابر تامین دیزل برای این کشور 
دریافت می کنند.سواپ نفت در برابر دیزل در اکتبر سال ۲۰۲۰ از سوی دولت 
ترامپ ممنوع شد.ری فوهر، سخنگوی شورون به بلومبرگ اعالم کرد این شرکت 
مدام در تماس با دولت آمریکاســت تا مطمئن شــود در پایبندی کامل با همه 

قوانین و مقررات قرار دارد.

عقبگرد نفت در برابر اوج گیری کرونا
قیمت نفت در معامالت روز جمعه در پی شــیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا 
و قرنطینه ها که نگرانیها نســبت به احیای کوتاه مدت تقاضا برای ســوخت را 
برانگیخته اســت، کاهش یافت. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای 
تحویل در مارس با ۰.۵ درصد کاهش، به ۵۲ دالر و ۱۰ ســنت در هر بشــکه 
رسید. این شاخص که روز پنج شنبه یک درصد سقوط کرده بود، از ابتدای هفته 
جاری تاکنون ۰.۳ درصد کاهش داشــته اســت.بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در مارس با ۷ سنت کاهش، به ۵۵ دالر و ۴۶ سنت در هر بشکه رسید. 
معامالت نفت برنت شب گذشته با ۰.۵ درصد کاهش بسته شده بود.نوع جدید 
ویروس کرونا که در آفریقای جنوبی شناسایی شده است، به آمریکا رسیده است 
و همزمان اروپا مقررات مربوط به صادرات واکسن را سخت گیرانه تر خواهد کرد. 
دســتور ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، سفرها را محدود 
و مصرف سوختها در اقصی نقاط جهان را فلج کرده است.روند صعودی نفت که 
تحت تاثیر ساخت واکسنهای کووید ۱۹ و وعده عربستان سعودی برای کاهش 
عمیقتر تولید تقویت شــده بود، دوباره متزلزل شده است. جهش دوباره کرونا و 
قرنطینه های متعدد از آســیا تا اروپا، رشد بیشتر قیمتها را محدود کرده و دالر 
قویتر هــم جذابیت خرید کاالهایی مانند نفت که به این ارز قیمت گذاری می 

شوند را کاهش داده است.

پیش بینی قیمت ۴۵ تا ۸۰ دالری نفت تا 
سال ۲۰۳۵

دبیرکل سازمان پاالیش نفت و گاز در وزارت انرژی روسیه محدوده بین ۴۵ تا ۸۰ 
دالر در هر بشکه را برای نفت خام تا ۲۰۳۵ پیش بینی می کند.

 به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از اویل پرایس، وزیر انرژی روســیه طی 
چندین ســناریو در پیش نویس طرح کلی برای صنعت گاز، قیمت نفت خام تا 
۲۰۳۵ را بین ۴۵ تا ۸۰ دالر در هر بشــکه پیش بینی می کند.آنتون رابتوسوف، 
دبیرکل ســازمان پاالیش نفت و گاز در وزارت انرژی روســیه گفت:»شــرایط 
این ســناریو محدوده بین ۴۵ تا ۸۰ دالر در هر بشــکه را برای نفت خام نشان 
می دهد. این محدوده بســیار قابل توجه است و به ما اجازه می دهد اقدامات خود 
را مشــخص کنیم«. قیمت نفت اهمیت بسیاری برای طرح های توسعه گاز دارد 
چون قراردادهای بلندمدت گاز بر اساس قیمت جهانی نفت محاسبه می شوند. ولی 
پیش بینی قیمت نفت در بلندمدت به خاطر وقایع پیش بینی نشده ای که اتفاق 

می افتد، قابل اطمینان نیست.
 در حال حاضر قیمت نفت رو به افزایش است چون اداره اطالعات انرژی آمریکا 
باالخره به دنبال پایین آمدن نرخ ابتال به کرونا  در این کشور کاهش ذخایر نفت 
خام را گزارش داده است. اقدام جو بایدن برای ممنوعیت موقت حفاری نفت و گاز 
در زمین های فدرال باعث تغییر شرایط شده است.ولی نگرانی در مورد اوج جدید 
همه گیری کرونا در چین روند افزایش قیمت نفت را کند کرده و نشــان دهنده 

اهمیت چین در بازارهای بین المللی نفت است.
 البته بهبود قیمت نفت بســتگی به ادامه محدودیت تولید اوپک پالس در کوتاه 

مدت دارد و همچنین امید به افزایش تقاضا برای سوخت پس از بحران کرونا.

تالش روسیه برای کنترل افزایش داخلی 
قیمت سوخت

روسیه با هدف اختصاص نفت بیشتر به پاالیشگاههای داخلی و کمک به مقابله با 
افزایش بی سابقه قیمت سوخت، صادرات نفت دریابرد از بنادر غربی را در فوریه 
کاهش می دهد. روسیه که دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان است، صادرات 
نفــت اورال در فوریه را ۲۰ درصد کاهش می دهد. منابع آگاه به بلومبرگ اظهار 
کردند نفت بیشــتری در اختیار پاالیشگاههای روسیه قرار می گیرد تا با افزایش 
قیمتهای داخلی سوخت که به باالترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرده اند، مقابله 
شــود.افزایش قیمت بنزین و سایر کاالهای اساسی به فشار سیاسی بر والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روســیه می افزاید. وی که محبوبیتش ســال گذشته در 
بحبوحه شیوع ویروس کرونا کاهش پیدا کرد، در پی زندانی شدن الکسی ناوالنی، 
رهبر مخالفان و اعتراضات طرفداران، با چالش تازه ای روبرو شــده است.کرملین 
اوایل ماه جاری برای مقابله با افزایش قیمتهای داخلی مواد غذایی، در بازار گندم 
مداخله کرد که به مختل شــدن تجارت جهانی این غله منجر شد. اقدام روسیه 
در کاهش صادرات نفت به همراه عرضه محدودتر از ســوی عربستان سعودی و 
عراق در ماه میالدی آینده، از قیمتهای نفت پشتیبانی خواهد کرد و تاثیر افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونــا در اروپا و نقاط دیگر را تا حدودی جبران می کند.

طبق برنامه های بارگیری که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، روسیه در فوریه 
حدود ۱.۱۳ میلیون بشکه در روز نفت اورال را از دو بندر دریای بالتیک و بندری 
در دریای سیاه صادر خواهد کرد. این رقم کمتر از ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز در 
ژانویه خواهد بود.هنوز حجم صادرات نفت روسیه به اروپا از طریق خط لوله دروژبا 
در فوریه معلوم نیست اما یک منبع آگاه اظهار کرد کاهش صادرات دریابرد قرار 
نیست از طریق صادرات خط لوله جبران شود.وزارت انرژی روسیه هفته گذشته 
اعالم کرده بود شرکتهای نفتی باید نرخ فعالیت پاالیش خود و ذخایر بنزین را در 
آستانه تقاضای فصلی باال در بهار افزایش دهند.شرکت روس نفت که بزرگترین 
تولیدکننده نفت روسیه است تنها ۹۰۰ هزار تن در ۴.۳ میلیون تن نفتی که قرار 
است در فوریه بارگیری شود، سهم دارد در حالی که سهم این شرکت از صادرات 
در ژانویه ۱.۷ میلیون تن بود. روس نفت بزرگترین پاالیشــگر نفت روسیه است.

دنیا عرضه نفت بیشــتری از سوی روسیه را انتظار داشت. تولید این کشور تحت 
توافق کاهش تولید اوپک پالس ۱۲۵ هزار بشــکه در روز در ژانویه افزایش یافت 
و قرار است ۶۵ هزار بشکه در روز دیگر در ماههای فوریه و مارس افزایش داشته 
باشــد.کاهش صادرات به تقویت قیمت نفت اورال نسبت به برنت کمک خواهد 
کرد. اختالف قیمت این گرید نفتی با برنت که شاخص بازار جهانی است پیش از 

کریسمس به منفی یک دالر و ۷۰ سنت رسیده بود.

بر اساس آخرین آمار تا ۴ بهمن امسال 
میــزان ذخایر آب در مخزن ســدهای 
کشــور به ۲۶ میلیــارد و ۶۳۰ میلیون 
مترمکعب رســیده است.  بر اساس آمار 
بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 
۴ بهمن ماه در سال آبی  ۰۰-۹۹ مجموع 
ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده 
۵۳ درصد پرشدگی مخازن است. بر این 
اســاس، به تبع روند طبیعی بارش ها، 
حجــم ورودی آب از ابتدای ســال آبی 
۰۰-۹۹ تاکنون برابر بــا ۱۰ میلیارد و 
۶۱۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۱۱ 
میلیــارد و ۷۸۰ میلیــون مترمکعب(، 
بیانگر کاهش ۱۰ درصدی ورودی آب به 
مخازن سدهای کشور است.این گزارش 
حاکی اســت، آخرین وضعیت سدهای 
کشور نشان می دهد که تا ۴ بهمن سال  
آبی جاری میــزان ذخایر آب در مخزن 
ســدها به ۲۶ میلیــارد و ۶۳۰ میلیون 
مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال 
آبی ۹۹-۹۸ نشانگر یک درصد کاهش 
اســت. بر اساس این آمار، به تبع میزان 
ورودی به ســدهای کشــور، خروجی 
آب از ســدها با کاهش مواجه بوده و تا 
این مدت ۱۱ میلیــارد و ۱۳۰ میلیون 
از ســدهای  مترمکعــب خروجی آب 
کشور را شــاهد بوده ایم، به گونه ای که 
در مقایســه با مدت مشــابه سال آبی 
قبل، از کاهــش ۱۷ درصدی برخوردار 
بوده اســت.بر اســاس گزارش آخرین 
وضعیت ســدهای مهم در بخش شرب 
و کشــاورزی تا ۴ بهمن ماه سال جاری، 
آب موجود در مخازن پنج گانه سدهای 
اســتان تهران ۵۶۳ میلیون مترمکعب 
اســت که نشــان دهنــده ۳۰ درصد 
پرشدگی مخازن بوده و نسبت به سال 
گذشته نیز دارای ۹ درصد کاهش است. 
همچنین سد یامچی در استان اردبیل 

نیز با ۲۱ میلیون مترمکعب آب موجود 
در مخزن که میزان ۲۶ درصد پرشدگی 
را نشان می دهد، دارای ۳ درصد کاهش 
آب در مقایســه با مدت مشــابه سال 

گذشته است.

افزایش 50 درصدی آب موجود در 
سد رئیسعلی دلواری بوشهر

این گزارش حاکی اســت، در اســتان 
بوشــهر سد رئیســعلی دلواری با ۴۳۲ 
میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن، 
نشــان از پرشــدگی ۶۲ درصدی بوده 
که نسبت به ســال گذشته ۵۰ درصد 
افزایش دارد. سد کمال صالح در استان 
مرکزی بر اســاس آخرین هیدروگرافی 
دارای ۷۴ میلیون مترمکعب آب موجود 
در مخزن است که خبر از پر شدگی ۷۸ 
درصدی و کاهش ۸ درصدی در مقایسه 

با مدت مشابه سال گذشته را می دهد.
بر اســاس این آمار، در ســدها و چاه 
نیمه های منطقه زابل استان سیستان 
و بلوچستان به عنوان سدهای طبیعی 
در ایــن منطقه، چاه نیمــه )۱ و ۲( با 
۱۱۳ میلیون مترمکعب آب موجود در 
مخزن نشانگر پرشدگی ۳۸ درصدی و 
چاه نیمه ۳ با ۲۳۰ میلیون مترمکعب 
بیانگــر ۷۲ درصد پرشــدگی، کاهش 
۱۱ درصدی نســبت به ســال گذشته 
نشــان می دهنــد. چاه  نیمــه ۴ نیز با 
۴۱۴ میلیــون مترمکعــب آب موجود 
در مخزن نشــانگر ۵۴ درصد پرشدگی 
مخزن بــوده و افزایش یک درصدی را 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
دارد.این گزارش می افزاید، آب موجود 
در مخزن سد استقالل استان هرمزگان 
با ۱۳۱ میلیون مترمکعب، پرشدگی ۵۵ 
درصدی را نشــان داده و از کاهش ۲۲ 

درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته خبر می دهد. همچنین ســد 
شمیل و نیان با ۳۳ میلیون مترمکعب 
آب موجود در مخزن نشانگر پرشدگی 
۳۴ درصد بــوده و کاهش ۶۴ درصدی 
را نشان می دهد.بر اساس این گزارش، 
سد سفیدرود در استان گیالن با ۶۷۷ 
میلیون مترمکعــب موجودی مخزن از 
کاهش ۷ درصــدی آب در مخزن این 
سد نسبت به ۴ بهمن ماه سال گذشته 
خبر می دهــد که نشــانگر ۶۴ درصد 
پرشــدگی این مخزن در ســال جاری 
است.سد ســلمان فارســی در استان 
فارس نیز بــا ۷۶۵ میلیون مترمکعب 
بیانگر پرشــدگی ۸۰ درصــدی بوده و 
۶ درصد کاهش را نشــان می دهد. بر 
اســاس این آمار، آب موجود در مخزن 
مجموع ۱۳ سد حوضه دریاچه ارومیه 
۶۳۳ میلیون مترمکعب است که نشان 
دهنده ۳۸ درصد پرشدگی مخازن بوده 
و نسبت به سال گذشــته نیز دارای ۸ 
درصد کاهش اســت.طبق اعالم وزارت 
نیرو همچنین سد زاینده رود در استان 
اصفهان با ۱۸۴ میلیون مترمکعب آب 
موجود در مخزن که میزان ۱۵ درصد 
پرشدگی را نشــان می دهد، دارای ۴۰ 
درصد کاهش آب در مقایســه با مدت 
مشابه ســال گذشته است. این گزارش 
استان خراسان رضوی  حاکی است، در 
سد دوستی با ۶۰۴ میلیون مترمکعب 
آب موجود در مخزن، نشان از پرشدگی 
۴۹ درصدی بوده که نســبت به سال 
گذشــته ۱۴ درصد افزایش دارد.ســد 
شیرین دره در استان خراسان شمالی بر 
اســاس آخرین هیدروگرافی دارای ۵۱ 
میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن 
است که خبر از پر شدگی ۸۴ درصدی 

و افزایش ۴ درصدی در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته می دهد.بر اساس 
ایــن آمار، در ســدهای حوضه قمرود، 
سد گلپایگان با ۵ میلیون مترمکعب آب 
موجود در مخزن نشانگر پرشدگی ۱۴ 
درصدی و کاهش ۶۷ درصدی نسبت به 
سال گذشته، سد پانزده خرداد با ۱۰۰ 
میلیون مترمکعــب آب دارای افزایش 
۳ درصدی در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته و سد کوچری نیز با ۱۴۷ 
میلیون مترمکعب آب موجود در مخزن 
نشانگر ۷۱ درصد پرشدگی مخزن بوده 
و افزایش ۸ درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته دارد.

ارتفــاع  کاهــش 40 درصــدی 
ریزش های جوی کشور نسبت سال 

آبی گذشته
ایــن گــزارش می افزایــد، آب موجود 
در مخــازن مجموع ۱۰ ســد اســتان 
خوزســتان شــامل ۱۴ میلیارد و ۳۹۶ 
میلیون مترمکعب اســت که پرشدگی 
۵۹ درصدی را نشــان داده و از افزایش 
یک درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته خبر می دهد.همچنین، سد 
کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد با 
۴۷۳ میلیون مترمکعب موجودی مخزن 
از افزایش ۲ درصدی آب در مخزن این 
سد نســبت به ۴ بهمن ســال گذشته 
خبر می دهــد که نشــانگر ۸۶ درصد 
پرشــدگی این مخزن در ســال جاری 
است. بر اســاس این گزارش مقایسه ای 
تا ۴ بهمن ماه ســال آبی جاری مجموع 
ارتفاع ریزش های جوی کشــور معادل 
۸۵.۵ میلی متر اســت کــه این مقدار 
بارندگی نســبت به میانگین دوره های 
میلی متر( ۱۷  بلندمدت)۱۰۳.۵  مشابه 
درصد کاهش و نســبت به دوره مشابه 
سال آبی گذشته )۱۴۶.۶ میلی متر( ۴۰ 

درصد کاهش را نشان می دهد.

سدهای کشور چقدر آب دارند؟

لزوم ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش انرژی
معاون برنامه ریزی وزیر نفت با بیان اینکه ایجاد نهاد رگوالتوری خاص عمومی است، اما هنوز شناخت کلی از آن حاصل نشده است، گفت: با اجرای این نهاد قواعد و 
مقررات شفاف می شود.   هوشنگ فالحتیان، در نشست تخصصی »رگوالتوری نفت و نیرو« در روز پایانی ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه 

وزارت نفت موافق اجرایی شدن نهاد رگوالتوری در این صنعت است، گفت: ما در کشوری زندگی می کنیم که یارانه های عمده ای در بخش انرژی پرداخت می شود.
وی افزود: در بعضی از حوزه های انرژی باید به قیمت های فوب خلیج فارس می رسیدیم که به دالیل مختلف این کار انجام نشد.معاون برنامه ریزی وزیر نفت به لزوم اجرای 
نهاد رگوالتوری اشاره و تصریح کرد: بنا نیست با اجرای رگوالتوری اتفاقی ویژه رخ دهد، بلکه با اجرای این نهاد قواعد و مقررات شفاف می شود.فالحتیان عنوان کرد: 
ایجاد نهاد رگوالتوری خاص عمومی است، اما شناخت کلی از آن حاصل نشده است. امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی آگاهی رسانی را در این زمینه انجام دهیم.

همچنین محمد ساردویی، معاون پژوهشکده حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در این نشست به رگوالتوری در بخش برق اشاره کرد و گفت: ایران می تواند در حوزه انرژی 
به بازاری منطقه ای تبدیل شــود، زیرا موقعیت جغرافیایی کشــور نیز در شرایط خوبی قرار دارد.بنا به  اعالم وزارت نفت، وی با تاکید بر اینکه وقتی از نهاد رگوالتوری 
صحبت می کنیم باید به دنبال یک بازار رقابتی باشیم، افزود: رگوالتوری به معنای استقالل و پاسخ گویی است، بی شک سیاست رقابت با ایجاد نهاد رگوالتوری تعیین 
می شود.در ادامه این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نیز به ضرورت نهاد تنظیم گر رگوالتوری در حوزه انرژی اشاره 
و عنوان کرد: باید از اقتصاد نفتی فاصله گرفت، همچنین باید در بخش انرژی نهاد تنظیم گری داشته باشیم که بتواند در این بخش مستقل عمل کند.وی ادامه داد: 
رگوالتوری باید با مشــارکت فعاالن بخش خصوصی، انجمن ها، تشــکل ها و اتحادیه های حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی انجام شود.پدیدار تاکید کرد: با تاسیس نهاد 
رگوالتوری در صنعت نفت، شرایط کسب و کار در این صنعت رونق می گیرد که بسیار حائز اهمیت است.محمدحسین رحمتی، رئیس امور اقتصاد کالن سازمان برنامه 
و بودجه نیز به عنوان آخرین ســخنران در این نشســت تخصصی گفت: جایگاه خالی رگوالتوری به ویژه در بخش انرژی کشور احساس می شود.وی تصریح کرد: باید 
تصمیم گیری شود که آیا می خواهیم وزارت انرژی داشته باشیم یا خیر سپس رگوالتوری را در بخش انرژی اجرایی کنیم، نمی توان برای هر دو نهاد انرژی، رگوالتوری 

ایجاد کرد.
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گزیده خبر رئیس کل گمرک

۷۰ میلیارد دالر ،حجم تجارت کشور تا پایان سال
رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران با بیان این که حجم 
تجارت کشــور تا پایان سال جاری به ۷۰ میلیارد دالر خواهد 
رســید از صادرات ۱ میلیارد دالر پسته طی ۱۰ ماهه امسال 
خبر داد. مهدی میراشرفی با اشاره به اینکه سیر تجارت ایران 
در شرایط تحریم صعودی است، افزود: حجم تجارت ایران با 
کشورهای دیگر در ۱۰ ماهه سال جاری ۱22 میلیون و 8۰۰ 
هزار تن بــه ارزش 58 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر بود که از 
این رقم 94 میلیــون و 54۱ هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 
63 میلیون دالر سهم صادرات و 28 میلیون و 249 هزار تن به 
ارزش 3۰ میلیارد و 639 میلیون دالر سهم واردات بوده است.

وی اظهارداشــت: صادرات کاالهای غیرنفتی در این مدت از 
لحاظ وزنی و ارزشــی به ترتیب با ۱۷,۷ و 2۰ درصد کاهش 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه بود اما در مقایسه با 
ماه قبل از آن یعنی آذر افزایش داشــته و پیش بینی می شود 
که این روند در ماه های بهمن و اســفند سال جاری با رشد 
بیشتری همراه باشــد.رئیس کل گمرک ایران گفت: واردات 
کشور نیز طی این بازه زمانی از نظر وزنی دو درصد و از حیث 
ارزشــی ۱5,5 درصد کاهش داشته اســت.وی افزود: مقاصد 
صادراتی کشــور در ۱۰ ماهه ســال جاری به ترتیب چین با 
22 میلیــون و 8۰۰ هزار تن بــه ارزش هفت میلیارد و 2۰۰ 
میلیــون دالر، عراق با 22 میلیــون و 3۰۰ هزار تن به ارزش 
شش میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۱2 

میلیون و 8۰۰ هزار تن به ارزش ســه میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر، ترکیه با پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش دو میلیارد 
دالر و افغانستان با پنج میلیون و 8۰۰ هزار تن به ارزش یک 
میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر بودند.میراشرفی اظهارداشت: این 

پنج کشــور در مجموع 69 میلیــون و 5۰۰ هزار تن کاال به 
ارزش 2۱ میلیارد و 3۰۰ میلیون دالراز ایران کاال وارد کردند 
که از حیــث وزنی ۷3,5 درصد و از نظر ارزشــی ۷6 درصد 
صادرات را دربرمی گیرد.وی همچنین درخصوص کشورهای 

مبــدا طرف معامله واردات کاال با ایــران به ترتیب از چین با 
دو میلیــون و 9۰۰ هزار تن بــه ارزش هفت میلیارد و 9۰۰ 
میلیون دالر، امارات متحده عربی با چهار میلیون و ۱۰۰ هزار 
تن به ارزش هفت میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر، ترکیه با چهار 
میلیون تن به ارزش ســه میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر، هند با 
یک میلیــون و 9۰۰ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 8۰۰ 
میلیــون دالر وآلمان با 966 هزار تــن به ارزش یک میلیارد 
و 4۰۰ میلیــون دالر نام برد.رئیــس کل گمرک ایران گفت: 
پنج کشــور یادشــده در مجموع ۱3 میلیون و 9۰۰ هزار تن 
به ارزش 2۱ میلیــارد و 9۰۰ میلیون دالرکاال به ایران صادر 
کردنــد که این رقم 49 درصد از وزن و ۷۱,6 درصد از ارزش 
کل واردات کشور در ۱۰ ماهه سال جاری را تشکیل می دهد.

وی در ادامــه افزود: از مجموع 28 میلیــون و 249 هزار تن 
واردات کاال در طول ۱۰ ماهه سال جاری فقط ۱6,5 میلیون 
تن کاالی اساســی و بقیه مواد اولیه تولید، کاالهای واســطه 
ای تولید و ماشــین آالت خط تولید بوده است.میراشرفی با 
بیان اینکه اقالم عمده صادراتی کشــور فرآورده های نفتی و 
مواد پتروشیمی هستند، اظهارداشت: خوشبختانه طی این بازه 
زمانی یک میلیارد دالر پســته نیز از کشور صادر شده است.

وی در ادامه پیش بینی کرد که ۱۱ تا ۱2 میلیارد دالر تاپایان 
ســال جاری به حجم تجارت کشور اضافه و رقم آن از 59 به 

۷۰ میلیارد دالر برسد.

ماجرای استاندارد نبودن خودروهای بنز، 
بی.ام.و و پورشه در ایران

رئیس سازمان ملی اســتاندارد درباره وضعیت ترخیص خودروهای بنز، بی ام و 
پورشــه دپو شده در گمرکها به دلیل عدم تایید اســتاندارد گفت که مشکل از 
استاندارد نبودن این خودروها نیست بلکه بیشتر مربوط به قوانین و مقررات است.، 
اخیرا طی بازدید مســئوالن قضایی از گمرک شــهید رجایی در رابطه با بررسی 
نحوه ترخیص کاالهای اساســی دپو شده در گمرکها، یکی از مسئوالن سازمان 
اموال تملیکی استان هرمزگان این موضوع را مطرح کرد که برای شماره گذاری 
خودرو تائیدیه اداره استاندارد الزم است ولی سازمان ملی استاندارد طی نامه ای 
اعالم کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بی ام و، پورشــه و تویوتا مورد تایید 
نبوده و با اســتاندارد ملی مطابقت ندارند. به طور کلی  در سال های اخیر هزاران 
خودروی وارداتی به دالیل مختلف در گمرک باقی مانده و امکان ترخیص و حتی 
تعیین تکلیف آن ها از سوی سازمان اموال تملیکی وجود ندارد و یکی از مهمترین 
دالیل  آن  هم مشکل تائید استاندارد آنها است.سازمان ملی استاندارد تاکید دارد 
که »عمده این خودروها دارای حداقل یکی از ایرادات از جمله عدم ثبت سفارش، 
نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم 
موتور بیشتر از 25۰۰ سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند.«در 
این شرایط اخیرا سازمان ملی استاندارد طی مکاتبه ای با معاون اول رئیس جمهور 
اعالم کرده »اگر شــرایط فراهم شود و دســتگاه های مربوطه ورود کنند، آماده 
همکاری است.« اما رئیس این سازمان می گوید مشکل اصلی قوانین است و حتی 
در مواردی برای ترخیص ایــن خودروها دولت باید مصوبه جدید صادر کند.نیره 
پیروزبخت در گفت گو با ایسنا، درباره وضعیت ترخیص خودروهای بنز، بی ام و و 
پورشه دپو شده در گمرکهای داخلی گفت: در زمینه خودروها مشکل در استاندارد 
نیست بلکه بیشــتر مربوط به قوانین و مقررات است.وی داشتن ثبت سفارش و 
خدمات پس از فروش، نداشــتن موتور با حجم باالی 25۰۰ سی سی، آمریکایی 
نبودن خودروها و کارکرده نبودن آن ها را از جمله قوانین و شرایط اعالم کرد که 
مانع ترخیص خودروهای لوکس شده است. این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا 
در بحث استاندارد، امکان حل شدن مشکالت این خودروها وجود دارد توضیح داد: 
بحث ما قوانین اســتاندارد است. به عبارت دیگر استاندارد بودن خودرو به تنهایی 
کافی نیست بلکه باید با قوانین و استاندارد ما هم مطابقت داشته باشد. برای مثال 
خودروی بنز اســتاندارد است اما یکی از قوانین ذکر شده، مانع ورود آن به کشور 
می شــود. برای مثال اگر یک خودرو بنز 25۰۰ کیلومتر کار کرده وارد گمرکهای 
کشور شود، اجازه ترخیص ندارد، چرا که طبق قانون حداکثر کارکرد خودرو باید 
۱۰۰ کیلومتر باشد. وی همچنین با بیان اینکه بخشی از خودروها هم مشکل ثبت 
سفارش دارند، گفت: ممکن است خودروی خارجی کاماًل استاندارد باشد، اما وقتی 
ثبت ســفارش نداشته باشد امکان ورود آن به کشور وجود ندارد.این مقام مسئول 
درباره هماهنگی هایی که مقرر شــده در این زمینه از سوی دستگاه های مختلف 
انجام شود، اظهار کرد: برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( می تواند 
ثبت ســفارش را انجام دهد و گمرک می تواند محموله را وارد ســامانه ای پی ال 
کند. اما در مورد خودروهای باالی 25۰۰ سی ســی تنها راه ورود به کشور صدور 

مصوبه ای جدید در این زمینه از سوی دولت است. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد؛
عقب ماندگی معدن در حوزه توسعه

عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
با بیــان اینکــه معــدن در حوزه توســعه 
عقب ماندگــی  دارد، گفت: همچــون مرکز 
پژوهش ها، باید مرکــزی تحت عنوان مرکز 
مطالبه گری کنار مجلس احداث شود. روح اهلل 
ایزدخواه در نشســت ملی مطالبه گران حوزه 
معدن با بیان اینکه مطالبه گری خمیرمایه سیاســت گذاری اســت، اظهار 
داشت: در حکمرانی کشور عقب ماندگی زیادی داریم، قطعاً نمی توان بدون 
درک این عقب ماندگی ریل گذاری کــرد، قانون گذاری بدون مطالبه گری 
معنا ندارد، مگر می توان نظیر موضوع معروف ارز 42۰۰ تومانی که هرکسی 
عددی را عنوان و کشــور را به خسران کشــیدند، قانون گذاری کرد؟عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس تأکید کــرد: مطالبه گری باید صریح 
و روشــن پیش برود و پس از آن قانون گذار، قانون گذاری و سیاست گذار، 
سیاست گذاری کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
در حــوزه معدن 5 ســرفصل داریم، گفت: در فصل اول توســعه معدن و 
صنایع معدنی اســت، احیا و استخراج معادن، فناوری حوزه معادن، ارزش 
افزوده در معادن و اشــتغال در سرفصل توســعه قرار می گیرد، معدن در 
حوزه توســعه عقب مانده است، ما حتی استخراج سنگ معدن را نداریم. 
در واقع ســنگ را کنده و روی تریلی می گذاریم؛ ما مزیت ماشین ســازی 
معدن را فراموش کرده ایم در حالی که ظرفیت ماشین ســازی ســنگین 
وجــود دارد و در انبوه معادن نیاز به ماشــین های معدنی داریم.وی ادامه 
داد: ســرفصل دوم آمایش حوزه معدن است، وقتی آمایش داشته باشیم 
به حوزه پرتاب پروژه می رســیم، ما باید استراتژی توسعه مناطق خود را 
اصالح کنیم.ایزدخواه اظهار داشت: مفاسد و ناکارآمدی ها سومین سرفصل 
در حوزه معدن اســت که در واگذاری ها، پیمانکاری ها و غیره در معدن به 
چشــم می آید. قانون داناِن قانون گریز باید در معادن کشف شوند.ایزدخواه 
افزود: مردمی سازی اقتصاد معدن سرفصل دیگری در حوزه معدن است؛ 
همچنین حکمرانی معدن شــامل حقوق، انفال، سازمان توسعه ای معدن 
و غیره است. ســازمانی نظیر ایمیدرو خود معدن دار، سیاست گذار معدن، 
مجری و ناظر اســت و این منطقی نیست.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس افزود: شبکه اندیشه ورز جهادی باید به نهادهای حاکمیتی و مجلس 
وصل شــود، ضرورت دارد مرکز مطالبه گــری در کنار مجلس نظیر مرکز 
پژوهش ها احداث شــود. در این راســتا باید کارکرد تحلیل گری مشخص 
باشد، از تحلیل تئوری، قانون و سیاست استخراج می شود.وی تأکید کرد: 
پیشرانی و به همرسانی عوامل هم موضوع مهم دیگری است، عوامل شامل 
سرمایه گذار، بهره بردار، کارگر و بنگاه صنعتی را به هم وصل و میانجیگری 

میدانی ایجاد می کند.

وزیــر صمت با بیان این که بــا هرگونه قیمت گذاری 
از  گفــت: حمایــت  مخالــف هســتم،  دســتوری 
تولیدکنندگان سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای 
شــاخص های اشــتغال و به دنبال آن افزایش امید و 
امنیت اجتماعی می شــود.به گــزارش وزارت صمت؛ 
علیرضا رزم حسینی از انجمن تولیدکنندگان سیمان 
خواســت تا بــا وحدت نظر در جهــت قیمت گذاری 
منصفانه، کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت 
خواران با ایجاد ســازوکار الزم، گام بردارد.وزیر صمت 
در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن ســیمان، 
ضمن بیان این مطلب، افزود: سیاست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در حوزه های ماموریتی خود مشارکت 
در تصمیم سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، 
دولت و مجلس شورای اسالمی است.وی تصریح کرد: 
در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان 
تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی، کمیسیون های 
اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی و 

دولت اعالم نظر و مشارکت خواهند داشت.

با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم

وزیر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه با اعالم اینکه 
با هرگونه قیمت گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: 
دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق 
این موضوع کمک می کنــد و انتظار داریم که بخش 

خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

ضرورت ورود دســتگاه های نظارتی برای حذف 
دالالن و واسطه ها از بازار

رزم حسینی با اعالم اینکه به دنبال حذف واسطه ها 
و دالالن هســتیم، گفت: دالالن و واســطه ها میان 
تولید کننده و مصرف کننده قرار می گیرند و سبب 
افزایش قیمت کاال های مهم )مانند سیمان( در بازار 
می شوند که دستگاه های نظارتی در این حوزه باید به 
کمک تولیــد بیایند.وی حمایت از تولیدکنندگان را 
سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص های 
اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی 
می شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش 
مهم رسانه ها در کنترل بازار، از آن ها خواست که در 
شــرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و 

حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.

انجمن ها و تشکل ها خود باید رانت خواران را از 
بازار حذف کنند

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن ها و تشــکلها، 
گفت: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر 
رشته ای )از جمله سیمان( باید در جهت قیمتگذاری، 
کنترل قیمت ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران 

با ایجاد مکانیزم الزم، حرکت کنند.

بخش دولتی با واگذاری کار ها به بخش خصوصی 
گذاری های  سیاســت  اعمال  دنبــال  به  باید 

حاکمیتی باشد
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت در ادامه تصریح کرد: 
معتقــدم که به عنــوان بخش دولتی بایــد به دنبال 
سیاست گذاری، تسهیل شــرایط برای تولید و جذب 
ســرمایه گذار و این گونه کار های حاکمیتی باشیم و 
دیگر کار ها از قبیل قیمت گــذاری، کنترل و نظارت 
بر بــازار را به همین تشــکل هــا، انجمن ها و بخش 
خصوصی توانمند مانند دیگر کشور های توسعه یافته 

واگذار کنیم.

وزیر صمت:

 با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم

 قرعه کشی، تجویز اشتباه شورای 
رقابت  برای بازار خودرو

ادامه از صفحه اول
افراد مختلف که خودرو می خواستند یا نمی خواستند هم در 
قرعه کشی ها ثبت نام کردند تا از سود ناشی از اختالف قیمت 
اســتفاده کنند و به این ترتیب تقاضا سرمایه ای در بازار آزاد 

تداوم یافت

ُدور خوردن قانــون و محدودیت های ناکارآمد قرعه 
کشی

بیگی با انتقاد از شــرایط ثبت نام در قرعه کشی های خودرو 
گفت: ثبت نام در قرعه کشــی هیچ هزینه ای نداشته و هنوز 
هم ندارد و افراد بدون هیچ پرداخت پولی می توانند در قرعه 
کشــی ثبت نام کنند در این میان فقط موانعی همچون الزام 
به نداشتن پالک ثبتی و ممنوعیت فروش خودرو وجود دارد 
کــه آن هم در عمل کارآمد نیســت.وی اضافه کرد: در حال 
حاضــر متقاضیان خودرو به نام اعضــا خانواده در ثبت نام ها 
شــرکت می کنند و بعد از تحویل گرفتن خودرو هم آن را به 
صورت وکالتی می فروشند و به این شیوه محدودیت ها را دور 
می زنند.این کارشــناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر 
فروش وکالتی خودرو امکان پذیر اســت اما ریسک آن زیاد 
است زیرا وقتی شناسنامه مالکیت خودرو به اسم فردی باشد، 
تکلیف قانونی مشــخص است اما وقتی فضا غیر شفاف شد و 
فروش وکالتی زیاد شــد، دعاوی مختلفی شکل می گیرد که 

برای مردم و قوه قضائیه مشکالت مختلفی را پدید می آورد.

آیا شــورای رقابت در تصمیمات خــود تجدید نظر 
می کند؟

بی توجهی شورای رقابت به ورود تقاضاهای سرمایه ای به بازار 
خودرو موجب شــده است تا تقاضا موجود در بازار خودرو به 
شدت افزایش پیدا کند و در این میان متقاضیان واقعی خودرو 
که برای اشتغال یا تأمین رفاه خانواده خود به خودرو نیاز دارند 
از دست یابی به خودرو به قیمت مناسب باز بمانند، موضوعی 
که تغییر روش توزیع خودرو و در دستور کار قرار گفتن قرعه 
کشــی هم نتوانســت به حل آن کمک کند.بر این اساس به 
نظر می رسد که وقت آن فرا رسیده است که سیاست گذاران 
بازار خودرو همچون شورای رقابت با آسیب شناسی دقیق از 
ماهیت بازار به سمت حذف رانت گام بردارند تا به این شیوه 
از حجم تقاضا موجود در بازار کاســته شده و تنها متقاضیان 

واقعی خودرو در بازار حضور یابند.

 توافق ایران و قطر برای ایجاد نقشه راه توسعه
 روابط تجاری

معاون توســعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در دیدار با رایزن بازرگانی جدید قطر در 
ایران با تاکید بر اهمیت و نقش رایزنان بازرگانی در توسعه روابط تجاری، خواستار همکاری نزدیک رایزنان 
بازرگانی کشورها با سازمان توسعه تجارت برای ارتقای تجارت میان دو کشور شد. مجتبی موسویان ریزی 
در دیدار با رایزن بازرگانی جدید قطر در ایران با اشــاره به  تنوع کشــورهای همسایه از جمله قطر در 
تجارت با ایران که تاثیرات تحریم را کم اثر کرده و باعث تداوم تجارت خارجی کشور شده، ظرفیت ها و 
توانمندی های صادراتی ایران و نیازمندی های قطر به این کاالها را تشریح کرد.وی افزود: یکی از فرصت ها 
در این زمینه تامین نیازهای قطر در خصوص ساخت و اجرای پروژه های جام جهانی و موارد جانبی آن 
است.معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت  
برگزاری نمایشگاه ها و پذیرش و اعزام هیات ها، به نقش بنادر جنوبی کشور به ویژه بنادر بوشهر و دیر در 
تجارت با قطر و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود را با اهمیت کرد.موسویان اظهار داشت: یکی دیگر 
از موضوعات مورد بحث در دیدار با رایزن بازرگانی جدید قطر در ایران وضعیت کمیسیون مشترک بین 
کشورها بود که در مورد آخرین کمیسیون ایران و قطر که در آذرماه ۱399 در اصفهان برگزار شده بود، 

بحث و بررسی صورت گرفت و اطالعات الزم در این زمینه تبادل شد.

رشد فروش کاال و خدمات در آذرماه
جدیدترین گزارش طرح »شامخ« )شاخص مدیران خرید( حاکی از بهبود وضعیت خرده فروشی و رشد 
۱2.۰5 درصدی شــاخص میزان فروش کاال و خدمات در آذر ماه است.، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی 
اتاق اصناف ایران هر ماه گزارش طرح شاخص مدیران خرید)PMI( که »شامخ« نامیده می شود را منتشر 
می کند که بر اســاس جدیدترین گزارش،  عدد شــامخ آذر امســال، 45.۱2 شد که نشان دهنده بهبود 
وضعیت بخش خرده فروشــی در آذر نسبت به آبان ماه است که عدد شامخ کل آن 35.۷۱ بود. البته با 
توجه به اینکه عدد شــامخ کل پایین تر از عدد 5۰، به معنی رکود اســت، بهبود وضعیت خرده فروشی 
نســبت به ماه آبان، به معنای خروج از رکود نیست.در این میان شاخص میزان استخدام و به کارگیری 
نیروی انسانی معادل 59.36 در آذر، بیشترین میزان شاخص ها در بین پنج مولفه اصلی شامخ بوده است.  
شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا کاالهای مورد نیاز نسبت به ماه قبل کاهش ۱۱.9 درصدی داشته و 
به تبع آن شاخص میزان فروش کاال و خدمات در آذرماه نسبت به ماه قبل رشد ۱2.۰5 درصدی داشته 
است.طبق بررسی های انجام شده، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه گذشته رشد 
6۷.53 درصدی داشــته و به همین صورت میزان فروش کاال و خدمات در داخل کشــور هم حدود ۱2 
درصد رشــد مثبت داشته اســت. از سوی دیگر صادرات کاال و خدمات هم نسبت به ماه قبل با افزایش 
حدود 3۱ درصدی همراه بوده است.بر اساس تحلیل اتاق اصناف ایران از این گزارش روندهای مثبت یاد 
شده با توجه به افزایش کم قیمت حامل های انرژی، سبب شده تا محصوالت بیشتری از موجودی انبارها، 
ســفارش گرفته شود که همین امر سبب کاهش شاخص “موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده” 
گشته است. در همین راستا شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش به میزان 9٫26 درصد کاهش یافته 
است.از سوی دیگر، افزایش میزان فروش باعث می شود تا نیاز به پرسنل و نیروی کار بیشتری احساس 
شود که این امر در ماه مورد مطالعه با افزایش حدود 6۰ درصدی شاخص ”میزان استخدام و بکارگیری 
نیروی انسانی” مشاهده می شود.با توجه به تغییرات شاخص ها و روند نسبتاً مثبت آنها، میزان امیدواری 
واحدهای صنفی نســبت به بهبود اوضاع با افزایش حدود 45 درصدی شاخص ” انتظارات در ارتباط با 

فعالیت های شرکت در ماه آینده” نسبت به ماه قبل، رشد مثبتی را به همراه داشته است.
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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد:گزیده خبر

بلوکه شدن منابع توسط دوستان
 رئیس کل بانک مرکزی کشــور گفت:تورم موجود ناشــی از 
محدودیت عرضه ارز و انباشــت نقدینگی است و افزایش نرخ 
ارز هزینــه های دولت را اضافه می کند و نفعی به دولت نمی 
رساند. عبدالناصر همتی، در نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان فارس در شیراز افزود: ظرف سال های 
اخیر شرایط بسیار سختی را گذراندیم و لذا انتظارات از بانک 
مرکزی و نظام بانکی کشــور هم باید متناسب با توانایی ها و 
امکانات سیســتم بانکی و بانک مرکزی باشــد.وی ادامه داد: 
تحریم های جدید آمریکا که از اواخر سال ۹۶ اعالم شده بود از 
پانزدهم مرداد سال ۹۷ و یک هفته پس اینکه مسؤولیت بانک 
مرکزی را بر عهده گرفتم عملیاتی شد و به مرور و در ماه های 
بعد از آن به اوج رسید که شامل تحریم بانک مرکزی، بانک ها 
و صادرات نفتی و سایر موارد بود و عماًل منابع ارزی و اقتصاد 
کشــور را تحت تأثیر قرار داد.وی اضافه کرد: در طول ۲ سال 
گذشــته بخش زیادی از درآمد ارزی کشور را از دست دادیم 
و بنابراین دولت در ۲ سال گذشته به شدت تحت فشار بود و 
همان مقدار محدود منابع ارزی نیز با هدف حمایت از اقشــار 
ضعیــف با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان تبدیل شــد.او اظهار 
داشت: این فشار به حدی بود که حتی بسیاری از کشورهایی 
که با ما روابط دوستانه داشــتند، منابع ارزی کشور را بلوکه 
کردنــد و پول های ما را ندادند.وی گفت: امســال و تا آبان و 
آذرماه ۹۹ بیشــترین فشارها را تحمل کردیم و شرایط بسیار 
سخت شد و بسته شدن مرزها به دلیل شیوع کرونا و محدود 
شدن سیســتم بانکی نیز شرایط ویژه ای را برای کشور ایجاد 
کرد که از این شرایط سخت عبور کردیم و دشمن به رغم فشار 
به طبقات کم درآمد جامعه و ایجاد مشکالت معیشتی برای 

آنها، به هدف خود که فروپاشی اقتصادی کشور بود نرسید.
وی، با اشــاره به انتشار افزون بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
از سوی دولت در ســال ۹۹ بیان داشت: بخش زیادی از این 
انتشار اوراق در چارچوب عملیات بازار باز انجام شده و اگر این 
اقدام صورت نمی گرفــت، ۵۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی 

اضافه ایجاد می شد.

تورم موجود، ناشی از محدودیت عرضه ارز است
وی ادامه داد: تورم موجود در کشور ناشی از محدودیت عرضه 
ارز و انباشت نقدینگی است و لذا باال رفتن قیمت ارز به دلیل 
محدودیت هــا بدون تردید بر افزایــش قیمت ها و تورم تأثیر 

زیادی داشته است.
همتی گفت: در شرایط تحریم و با کاهش درآمدهای دولت، 
بخشی از ارزهای صادراتی نیز به کشور برنگشت که البته بخش 
مهمی از صادرکنندگان ارز خود را برگرداندند که قابل تقدیر 
است.رئیس کل بانک مرکزی افزود: لذا باید توجه داشته باشیم 
کــه وقتی تعادل عرضه و تقاضای ارز به هم می خورد، قیمت 
ارز نیز افزایش می یابد.همتی اضافــه کرد: اگر بانک مرکزی 
مانع واردات بدون انتقال ارز نمی شــد و سایر محدودیت ها را 
اعمال نمی کرد نرخ ارز می توانســت بسیار باالتر برود.وی، در 
مورد مشــکالت نظام بانکی هم گفت: به دلیل مسائلی اعم از 
بدهی های دولت و بخش های مختلف به بانک ها که از سالیان 
گذشته وجود داشته و نیز فشار تحریم ها، بانک های کشور که 

۹۰ درصد تأمین مالی کشــور بر دوش آنهاست، دچار مشکل 
هستند.او افزود: با وجود این موارد، امسال افزون بر ۷۰۰ هزار 
فقره وام ازدواج به مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها 
پرداخت شــد و تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت 
از اقشــار و کسب و کارهای آســیب دیده از کرونا اختصاص 
یافته اســت که از این میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان وام یک 
میلیون تومانی به سرپرســتان خانوارهای یارانه بگیر بوده که 
نقش مهمی در حمایت از اقشــار ضعیف جامعه داشــت.وی 
بیــان کرد: همچنین در ۹ ماهه امســال، بانک ها یک هزار و 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت پرداخت کرده اند که ۶۰ 
درصد آن سرمایه در گردش بود.رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
بنابراین انتظارات از بانک ها باید معقول و مبتنی بر واقعیت ها 
باشــد و اگر تعادل بین منابع ورودی و خروجی بانک ها وجود 
نداشته باشــد بانک ها دچار مشکالت عدیده خواهند شد که 

نظام اقتصادی کشور را خدشه دار خواهد کرد.

تالش برای وصول مطالبات بانک ها ادامه دارد
وی، ضمن قدردانی از حمایت های قوه قضائیه در وصول بخشی 
از مطالبــات بانک ها از بدهکاران بانکی گفت: خوشــبختانه 
هم افزایی خوبی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه وجود دارد و 
موارد این چنینی در کمیته فرا دستگاهی پیگیری می شود و 

تالش ها برای وصول تمام مطالبات ادامه دارد.
همتــی، با بیان اینکــه وظایف اصلی بانک مرکزی شــامل 
سیاســتگذاری پولــی، سیاســتگذاری ارزی، مدیریت نظام 
پرداخت ها، بانکداری دولت و نظارت بر بانک هاســت افزود: 
اســتقالل بانک مرکزی نقش مهمی در کنترل تورم و انجام 
وظایــف آن دارد که مفهوم آن عــدم ارتباط بانک مرکزی با 
دولت و مجلس نیست بلکه بدین معناست که سیاست پولی 

باید به صورت مســتقل و بر اساس نظرات کارشناسی اتخاذ 
شــود.وی، با بیان اینکه شفاف ســازی و انضباط در سیستم 
پولی و بانکی کشــور با حمایت و تاکید رهبر معظم انقالب 
انجام شــده و ادامه خواهد داشــت، گفت: در سال های اخیر 
ایجاد شــفافیت در نظام های پرداخت و تراکنش های بانکی 
نقش بسزایی در جلوگیری از پولشویی و تخلفات بانکی داشته 
و شاید بخشی از فشارها به بانک مرکزی و نظام بانکی به دلیل 
جلوگیری از تخلفات در تراکنش هاســت.این مقام مســؤول 
اظهار داشــت: قبل از ایجاد ســامانه رفع تعهد ارزی واردات 
در ســال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد از تعهدات اجرا نمی شــد 
اما در حال حاضر این رقم به حدود ۶ درصد رســیده است.

همتــی، هدف بانک مرکزی را حمایت از فعاالن اقتصادی به 
هر طریق ممکن دانســت و گفت: قصد ایجاد محدودیت در 
مســیر فعالیت اقتصادی فعاالن اقتصادی نداریم و تا جایی 
که امکان داشته باشد و ظرفیت هایمان اجازه دهد مشکالت 

را تسهیل می کنیم.

از کاهش نرخ ارز استقبال می کنیم
همتی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی بی شک از کاهش نرخ 
ارز اســتقبال می کند، افزود: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی 
حفــظ و تقویت ارزش پول ملی اســت و از این رو طرح این 
موضوع کــه بانک مرکزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد، به 
هیچ عنوان صحیح نیســت.او گفــت: افزایش نرخ ارز موجب 
افزایش هزینه های دولت اســت و از افزایش نرخ ارز نفعی به 
دولت نمی رسد.وی اضافه کرد: سال ۹۸ از مجموع حدود ۱۵ 
میلیارد دالر کاالی اساسی که وارد کشور شد، هفت میلیارد 
دالر آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تأمین ارز شد و امسال 
نیز از هشت میلیارد دالر ارز در نظر گرفته شده برای واردات 

کاالی اساسی، پنج میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی تأمین 
شده است.همتی، با اشاره به اینکه نرخ ارز باید به شکل پایدار، 
متعادل و به دور از ایجاد نوســانات و شوک در اقتصاد کاهش 
یابد، بیان کرد: به این ترتیب، تولید کنندگان، صادرکنندگان 
و وارد کنندگان در فعالیت هایشان حداقل افق میان مدتی را 
لحاظ می کنند.وی، بخشی از نوسانات نرخ ارز را روانی دانست 
و افزود: صادرات نفت ما به رغم عدم لغو تحریم ها بهبود یافته 
و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از ۲ برابر شده و 
روند صادرات فرآورده هایمان نیز ظرف دو ســه ماه اخیر بهتر 
شده است.رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آمار عرضه ارز 
در ســامانه نیما هم گفت: در سامانه نیما دیروز ۲۵۰ میلیون 
دالر ارز توســط صادرکنندگان عرضه شده که امری بی سابقه 
است و لذا روند عرضه ارز نسبت به گذشته روان تر شده است 
و ارز صادرات غیرنفتی در حال بازگشت به کشور است.همتی 
افزود: امیدوارم با مطلوب شــدن شــرایط و ایجاد ثبات، طی 
ماه های آینده شاهد شــرایط بهتری باشیم.وی، ضمن تاکید 
بر لزوم توجه بیش از پیش به رفاه شهروندان گفت: معیشت 
مــردم و به ویژه دهک های پایین جامعه ظرف این ۲ ســال 
متحمل آســیب هایی شــده و لذا ضروری اســت با همیاری 
یکدیگر و با وحدت رویه در جهت بهبود وضعیت معیشــتی 

مردم و رفع مشکالت آنان بکوشیم.

بانک ها، تصمیمات هیأت خبرگان بانکی اســتان ها را 
جدی بگیرند

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر افزایش همکاری ها 
میان استانداری ها و شبکه بانکی بیان کرد: بانک ها باید مباحث 
طرح شده و تصمیمات اخذ شده از سوی هیأت خبرگان بانکی 
استان ها را جدی بگیرند.همتی افزود: این هیأت به نوعی هیأت 
تشخیص مصلحت استان ها در امور بانکی محسوب می شود که 
اعضای آن به موجب قانون تســهیل، به پیشنهاد استاندار و با 
حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.وی، خواستار 
گــزارش هرگونه تخطی بانک ها از اجــرای تصمیمات هیأت 

خبرگان بانکی به بانک مرکزی شد.

به دنبال محدود کردن تولید نیستیم
وی، با اشــاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال محدود کردن 
تولید نیست افزود: عمده واحدهای تملیکی توسط بانک ها، 
پیش از تملیک توســط شبکه بانکی، تعطیل و فاقد کارایی 
بودنــد و از این رو تاکید می کنم که شــبکه بانکی به دنبال 
حمایت از تولید اســت.همتی، با بیان اینکه دوران ســاخت 
را پشــت سر خواهیم گذاشت افزود: نسبت به بهبود شرایط 
بسیار خوش بین هســتم و البته باالخره اراده ملت در برابر 
فشارهای دشمنان پیروز شد.او گفت: در همین راستا، ظرف 
۶ ماه ابتدایی ســال ۹۹ رشــد اقتصادی کشــورمان مثبت 
بوده که این امر نشــان از تحقق جهش تولید مدنظر رهبر 
معظم انقالب است.همتی ادامه داد: خوشبختانه ما در بخش 
کشــاورزی وضعیت مطلوب و جهش داشته ایم اما در بخش 
خدمات به دلیل شرایط مرتبط با ویروس کرونا با افت مواجه 

بودیم.

سایه دخالت های سیاسی از سر بورس 
برداشته می شود؟

طی چند ماه گذشــته ترازوی تاثیرگذاری دخالت های سیاســی خارج از بازار 
ســرمایه بیشتر از عوامل اقتصادی درونی روی این بازار تاثیر گذاشت و ماجرا تا 
جایی پیش رفت که قالیباف اصل رفتن را بر ماندن ترجیح داده و وزیر اقتصاد نیز 

از به کارگیری تالش هایی برای کم کردن این دخالت ها خبر داد.
، می توان به جرات گفت بازار ســرمایه در ۱۰ ماهه امسال پر فراز و نشیب تر از 
همه سال های فعالیت خود بوده و از ابتدای سال تا کنون با احتساب مشموالن 
سهام عدالت، تعداد سهام داران این بازار به ۵۷ میلیون یا بیش از نیمی از مردم 
کشور رسید. اما ماجرا از آنجا اغاز شد که در ماه های ابتدایی سال جاری، همسو 
با جذاب شدن بورس، بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن جذابیت خود را 
از دســت میدادند و بازار سرمایه به گزینه اول سرمایه گذاری برای مردم تبدیل 
شده بود.تبلیغات گاه و بیگاه دولتمردان درمورد بازار سرمایه و دعوت و تشویق 
مردم به ســرمایه گذاری در ایــن بازار به این موضوع دامــن زد و باعث جلب 
اعتماد مردم شــد. در این میان دو اتفاق مهم نیز افتاد، نخست آزادسازی سهام 
عدالت و دوم باقی مانده ســهام دولت در چند بانک و بیمه و پاالیشگاه در قابل 
صندوق ETF بود.با ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه شاخص برای نخستین 
بار رقم هایی را فتح میکرد که برخی کارشناســان درمورد آن هشدار میدادند و 
می گفتند وضعیت صعود شاخص با پارامترهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. 
اما این موضوع مانع تبلیغات دولت برای بورس نشــد و در روزهای اوج بازار بود 
که دارایکم در بازار عرضه شــد. صندوقی که بازدهی آن به بیش از ۲۰۰ درصد 
هم رسید و دولت درامد قابل توجهی از این محل کسب کرد.اما ناگهان و با یک 
تلنگر به ظاهر ســاده، بت بازار سرمایه فرو ریخت. البته این اتفاق هم به درون 
بازار ربطی نداشت و مخالفت وزیر نفت با عرضه پاالیشی یکم باعث شد دومینوی 
ریزش بازار به حرکت درآید. ریزشــی که از مردادماه اغاز شــد و هنوز که هنوز 
اســت تعادل به بازار بازنگشته است.البته طی این ماه ها و با وجود اینکه چراغ 
قرمز بازار روشــن بود، باز هم صاحب نظران دست از دخالت در بازار برنداشتند 
و تقریبا همه، از نمایندگان مجلس گرفته تا پاستورنشینان درمورد بورس اظهار 
نظر میکردند! یک روز قیمت گذاری دستوری مطرح میشد و روز دیگر افزایش 
ســود سپرده بانکی.در نهایت کار به جایی رسید که حسن قالیباف اصل، رئیس 
سابق سازمان بورس و اوراق بهادار از سمت خود استعفا داد و دلیل این تصمیم 
را دخالت های سیاسی در بازار عنوان کرد. موضوعی که در مراسم تودیع و معارفه 
روســای ســازمان بورس و اوراق بهادار بارها به آن اشاره شد و دهنوی دهقان، 
رییس جدید سازمان بورس اعالم کرد باید شر عوامل غیر اقتصادی را از سر بازار 
سرمایه کم کنیم. همچنین اعضای شورای عالی بورس بر این نکته تاکید کردند 
که باید از نظرات غیرکارشناســانه که به ما ربط ندارد در بازار سرمایه بپرهیزیم.

در این میان، فرهاد دژپســند، وزیر امور اقتصــادی و دارایی نیز اعالم کرد که 
هرچند تضمین نمیدهد که مداخالت سیاسی باعث تخریب بازار سرمایه نشود 
اما تالش خود را برای جلوگیــری از این اتفاق خواهد کرد.به هر حال آنچه که 
امروز باعث سوختن تر و خشک در بازار سرمایه شده نه قیمت های جهانی است 
نه وضعیت شرکت های بورسی، که اگر بازار طبق این دو پارامتر پیش میرفت، 
باید شــاهد روزهای سبز و صف های خرید بودیم، بلکه اعتماد سرمایه گذاران، 
مخصوصا ســرمایه گذاران خرد به دلیل تصمیمات سیاسی و دخالت های گاه و 
بیگاه صاحب نظران از میان رفته و انتظار میرود با بســتن پرونده اظهارات غیر 
کارشناســی به این بی اعتمادی در بازار پایان داده شود تا بورس بتواند در ریلی 

مناسب راه تعادل خود را پیدا کند.

مهلت یک ماهه برای مراجعه به بانک ها؛
 دلیل مسدود شدن کارت های بانکی 

اتباع افغان چیست؟
درحالی از صبح روز پنج شــنبه، کارت بانکی تعدادی از مهاجرین افغان به دلیل 
عدم اعالم کد اتباع به بانک، مســدود شد که از بانک های عامل خبر رسیده که 
یک ماه دیگر به این مشــتریان مهلت داده شده است.، مسدود شدن کارت های 
بانکی مهاجرین افغان از صبح روز پنج شــنبه باعث شــد تا جمعی از این افراد 
مقابل شعب بانکی تجمع کنند و خواستار رسیدگی به وضعیت حساب بانکی شان 
شــوند.برخی از این افراد می گویند: بانک بدون اطالع قبلی، کارت بانکی ما را 
باطل کرده اســت بی آنکه از قبل هشــداری داده باشد! دغدغه اصلی این گروه 
وضعیت امرار معاش بعد از باطل شدن کارت های بانکی شان است.کسب اطالع 
از شبکه بانکی درباره چرایی ابطال کارت های بانکی مهاجرین بیانگر آن است که 
از روز پنج شــنبه بانک های صادرات و تجارت در راستای سیاست های مبارزه با 
پولشویی، مانع از تراکنش کارت هایی شده اند که اطالعات صاحبان آن کارت ها 
نزد شعب کامل نیست.آنطور که مســئوالن بانکی می گویند: اطالع رسانی در 
این خصوص از یک ســال و نیم قبل آغاز شده بود و بانک ها به مشتریان اتباع 
خارجی هشــدار داده بودند که سریعتر نسبت به اعالم کد اتباع خود نزد شعب 
بانکی اقدام کنند.بعد از این اطالع رسانی ها بیش از ۸۰ درصد از مشتریان اتباع 
خارجی به شــعب بانکی مراجعه کرده و کد اتباع خود را به بانک اعالم کرده اند 
ولــی کارت بانکی ۲۰ درصد باقی مانده که هنوز کد اتباع خود را به بانک اعالم 
نکرده اند در روز پنج شنبه غیرفعال شــد.البته ارائه خدمات بانکی به این افراد 
در شــعب ادامه داشته ولی کارت بانکی آنها مسدود شده بود! اطالعات دریافتی 
بیانگر آن است که بانک های عامل یک ماه دیگر به این گروه از مشتریان بانکی 
فرصت داده اند تــا کد اتباع خود را به بانک اعالم کنند و اگر بعد از این فرصت 
داده شده، اتباع خارجی کد اتباع خود را به بانک اعالم نکردند، کارت های بانکی 

آنها مجدداً غیرفعال خواهد شد.

بدترین سقوط سهام آمریکا در ۳ ماه اخیر
ســهام آمریکا در پایان معامالت چهارشنبه )بامداد پنج شنبه به وقت تهران(، 
با انتشار گزارشات عملکرد ناامیدکننده شرکت ها و پیش بینی افت بازار سهام، 
با سقوط سنگینی روبرو شدند.به گزارش سی ان بی سی، سهام آمریکا در پایان 
معامالت چهارشــنبه )بامداد پنج شــنبه به وقت تهران(، با انتشار گزارشات 
عملکرد ناامیدکننده شرکت ها و پیش بینی افت بازار سهام، با سقوط سنگینی 
روبرو شدند.میانگین صنعتی داوجونز ۷۰۰ واحد یا ۲.۳ درصد سقوط کرد در 
۳۰,۲۳۷.۰۴ واحد بسته شد.اس اندپی ۲.۹ درصد سقوط کرد و به ۳,۷۵۰.۷۷ 
واحد بازگشت. این شــاخص که در معامالت دیشب به باالترین رکورد تاریخ 
خود رسیده بود حاال با سقوط سنگین امشب تمام سود به دست آمده در سال 
۲۰۲۱ را از دســت داد و عملکرد امســال خود را منفی کرد.کامپوزیت نزدک 
هم ۲.۹ درصد ســقوط کرد و به ۱۳,۲۷۰.۶۰ واحد بازگشت.گزارش عملکرد 
ضعیف ســال ۲۰۲۰ بوئینگ باعث شد تا ســهام این شرکت ۴ درصد سقوط 
کند. ســهام ای ام دی هم بیش از ۷ درصد ســقوط کرد.کارشناسان معتقدند 
رشد اخیر سهام آمریکا به قدری سریع و زیاد بوده که قیمت های سهام را غیر 
واقعی ساخته است و سرمایه گذاران با فروش سهام برا تثبیت سود خود باعث 

سقوط بازار شده اند.

بیتکوین دوباره ۳۲ هزار دالری شد
به گزارش ســی ان بی سی، پس از دو روز ریزشی، ارزش بیتکوین و بسیاری از 
ارزهای دیجیتالی دیگر مجددا صعودی شد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۹۶۵.۶۱ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 
به روز قبل ۹.۴ درصد بیشتر شده است. رئیس بانک مرکزی انگلیس هشدار داد 
با توسعه تکنولوژی امکان دارد بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی موجود در بازار 
با نسل دیگری از ارزها جایگزین شوند. اندرو بیلی که به صورت ویدئو کنفرانس 
در نشســت مجمع جهانی اقتصاد سخن می گفت با استقبال از توسعه فناوری 
هــای مالی افزود: روش های نوین پرداخت دیجیتالــی در دنیای مالی ماندگار 
خواهند شد اما احتماال ارزهای دیجیتالی به شکل فعلی تا ابد ثابت نخواهند بود و 
این احتمال وجود دارد که ارزهایی با تکنولوژی بهتر، ثبات بیشتر و طراحی بهتر 
جایگزین شکل فعلی ارزهای دیجیتالی نظیر بیتکوین شوند.موسسه بلک راک که 
بزرگ ترین موسسه مدیریت دارایی جهان به شمار می رود از آغاز معامله اوراق 
مشــتقه مبتنی بر بیتکوین در دو زیرمجموعه خود خبر داده است. هنوز هیچ 
بازارگردان آمریکایی دارای منابع بیت کوین جدا نیست اما در بسیاری از آن ها به 
مدیران سبد دارایی این اجازه داده شده است تا بخشی از پرتفوی خود را به شکل 
بیتکوین یا ارزهای دیجیتالی دیگر نگهداری کنند.   از ســوی دیگر یک شرکت 
مدیریت دارایی در آمریکا از کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست 
کرده است با ایجاد صندوق های ETF مبتنی بر بیتکوین موافقت کند. انتظار می 
رود در صورت اجرایی شــدن این مساله سرمایه های جدیدی روانه بازار ارزهای 
دیجیتالی شود.  صدای انتقادات نسبت به نظارت کم بر بیتکوین و بازار ارزهای 
دیجیتالی بیش از پیش بلند شــده است. پس از آنکه کریستین الگارد- رییس 
بانک مرکزی اروپا بیتکوین را ابزاری برای پولشویی و انجام اعمال مجرمانه خواند، 
ژانت یلن- گزینه تصــدی وزارت خزانه داری آمریکا نیز خواهان نظارت بر بازار 
رمزارزها با هدف جلوگیری از جرایمی نظیر پولشویی شده است. در حال حاضر 
۶۹ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد در اختیار 
اتریوم اســت.  بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر 

بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت 
اقتصاد ایران

طبق برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران پس از سه سال مثبت 
خواهد شــد.صندوق بین المللی پول در گزارش اولیه خود از وضعیت اقتصادی 
جهان در سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از سه سال از رکود خارج 
شــود. به گفته این نهاد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی امسال ایران مثبت 
سه درصد باشد. از سوی دیگر انتظار می رود نرخ تورم در ایران کماکان در سطح 
باالیی باقی بماند و به طور متوسط در سال ۲۰۲۱ تورم ۳۰ درصدی برای کشور 

پیش بینی شده است. 

بازگشت و حفظ ارزش ریال فقط بر 
عهده بانک مرکزی نیست

یک کارشناس اقتصادی معتقد است بانک مرکزی فقط سیاستگذار 
پولی کشور اســت، بنابراین نباید انتظار داشت به تنهایی بتواند 
برخی اهداف کالن اقتصاد را محقق ســازد چرا که به هماهنگی 
واحد در دولت و حاکمیت نیاز است.وحید شقاقی شهری با بیان 
اینکه بازگشت و حفظ ارزش پولی ملی فقط برعهده بانک مرکزی 
نیست بلکه نیازمند هماهنگی بین دستگاه های سیاستگذار مالی 
و تجاری و تولیدی اســت؛ اظهار کــرد: ارزش پول ملی با قیمت 
کاالهــا و خدمات، تورم و قدرت خرید مردم گره خورده اســت و 
هر زمان که تضعیف می شــود براین بخش ها تاثیر بســزایی می 
گذارد.شقاقی شهری با تاکید براینکه حفظ ارزش پولی ملی باید 
به عنوان راهبرد ملی در دســتور کار دولت و حاکمیت قرار گیرد، 
تصریح کرد: اقتصاد ایران دالریزه شده و به شدت وابسته به دالر 
اســت چرا که عمده مواد اولیه و قطعات تولیدی وارداتی اســت. 
بنابراین به عنوان راهکار نخست چگونگی رسیدن به تقویت ارزش 
ریال باید وابســتگی کاالها و خدمات راهبردی به دالر را کاهش 
دهیم.وی ادامه داد: در گام بعدی باید شکاف تورم داخل و خارج 
را کاهش دهیم چراکه در غیراینصورت باعث می شود نرخ ارز روند 
افزایشــی به خود بگیرد و از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی دور 
شویم. راهکار بعدی انضباط مالی دولت و کاهش وابستگی بودجه 
به درآمدهای نفتی و همچنین اصالح کســری بودجه است چرا 
که در این شرایط اســتقراض از بانک مرکزی و استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی مطرح می شود که باعث ایجاد تورم باال و از 
دست رفتن ارزش ریال خواهد شد.این اقتصاددان، مقابله با قاچاق 
و کاهش چشمگیر آن را راهکار بعدی برای بازگشت و حفظ ارزش 
پولی ملی عنوان کرد و گفت: ورود و خروج غیرقانونی کاال، باعث 
هدایت منابع ارزی به خارج از کشور خواهد شد که به ضرر اقتصاد 
است. شقاقی شهری تاکید کرد: کسری تجاری نیز به منابع ارزی 
کشــور فشار وارد می کند و در نتیجه در گام بعدی باید مدیریت 
واردات و استفاده از برنامه های راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی 
را در دســتور کار قرار داد.وی معتقد اســت عوامل مختلفی در 
بازگشت و حفظ ارزش پولی ملی دخیل هستند که این مهم فقط 
برعهده بانک مرکزی نیست بلکه نیاز به اصالح ساختار نهادی در 
بخش های مالی و تجاری و تولیدی و مقابله با قاچاق است. بانک 
مرکزی فقط سیاســتگذار پولی کشور است بنابراین نباید انتظار 
داشت به تنهایی بتواند برخی اهداف کالن اقتصاد را محقق سازد 
چــرا که باید هماهنگی واحدی در بخش های مرتبط در دولت و 

حاکمیت وجود داشته باشد.

دالر عقب رفت
به گزارش رویترز، برخالف برخی انتظارات، چین و آمریکا در دوره بایدن هم دســت کم در ابتدای 
مســیر روابط کم تنشــی را تجربه نکرده اند و اختالفات دو طرف تا حد زیادی پا بر جا مانده است. 
چوی تیانکای- سفیر چین در آمریکا در نخستین اظهار نظر مقامات ارشد چینی در خصوص رابطه 
با آمریکا گفته است چین همواره به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با آمریکا است و واشنگتن نباید 
از خط قرمزها عبور کند. تیانکای با بیان اینکه آمریکا دارای سو برداشت از مناسبات با چین است 
افزود: این یک برداشــت غلط است که برخی مقامات آمریکایی چین را رقیب استراتژیک خود می 
دانند. احتیاط معامله گران نسبت به روزهای آینده بیش از پیش بیشتر شده به ویژه حاال که شمار 
مبتالیان به کرونا در جهان از رقم ۱۰۰ میلیون نفر نیز فراتر رفته است. در اروپا دولت آلمان پیش 
بینی خود از رشد اقتصادی امسال این کشور را به سه درصد کاهش داده که بسیار کمتر از رشد پیش 
بینی شده ۴.۴ درصدی قبلی است. آلمان در روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه شمار مبتالیان 
و قربانیان کرونا بوده و دولت در نتیجه این اتفاق و با هدف کاستن از سرعت شیوع ویروس مجبور 
به اعمال برخی محدودیت ها شده است.  شاخص مدیران خرید آلمان نشان می دهد دید مدیران 
اقتصادی نســبت به شرایط اقتصاد در ماه های پیش رو کمی بهتر شده است. با این حال هنوز این 
شاخص با سطح قبل از کرونا فاصله معناداری دارد و تا زمانی که واکسن ها اثربخشی قابل توجهی 
نداشته باشــند روند فعلی ادامه دارد. الزام به تزریق واکســن در حداقل دو نوبت و عدم دسترسی 
کشورهای فقیر به واکسن از جمله دالیلی است که معامله گران را نسبت به اتمام بحران کرونا تا پایان 
سال نگران می کند. سازمان بهداشت جهانی نیز از کشورهای ثروتمند خواسته است به کشورهای 
کم توان تر برای تهیه واکسن کمک کنند چرا که بدون آن کانون های شیوع بیماری باقی خواهند 
ماند.  کریستین الگارد- رییس سابق صندوق بین المللی پول و رییس فعلی بانک مرکزی اروپا- با 
بیان اینکه امیدوار است سال ۲۰۲۱ سالی برای احیای اقتصاد جهانی باشد گفته است هنوز با سطح 
کم ســابقه ای از نااطمینانی نسبت به آینده مواجه هستیم. الگارد که در مجمع جهانی اقتصاد به 
سخنرانی می پرداخت در بخش دیگر سخنانش با اشاره به افزایش مجدد آمار مبتالیان به کرونا در 
جهان گفت سیاست های حمایتی بانک مرکزی اروپا برای تقویت رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ هم 
ادامه خواهد یافت و پیش بینی می کنم رشد اقتصادی منطقه یورو امسال به طور متوسط حدود ۳.۹ 
درصد باشد.  داده های اقتصادی از آسیا و اروپا هنوز امیدوار کننده نیستند. در ژاپن میزان تولیدات 
صنعتی تا پایان هفته سوم ژانویه رشد منفی داشته است و انتظار می رود این روند در صورت اعمال 
قرنطینه یا محدودیت های تجاری تشدید شود. همچنین متوسط نرخ تورم ژاپن در ۱۲ ماه منتهی 
به دسامبر با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به منفی ۱.۲ رسید که این رقم، یکی از کمترین 
تورم های ثبت شده در این کشور طی دو سال اخیر بوده است. بانک مرکزی ژاپن رسیدن به تورم دو 
درصدی را هدفگذاری کرده است. در فرانسه نیز شاخص پیش نگر فعالیت های تجاری در ماه ژانویه 
به طور غیرمنتظره ای کاهش یافته است که این مساله به معنای کاهش آهنگ رشد بخش تولید در 
دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا خواهد بود.  در پایان نشست بانک مرکزی اروپا اعالم شد این بانک 
کماکان به سیاســت های فعلی ادامه خواهد یافت و قرار نیست نرخ بهره تغییری پیدا کند. به نظر 
می رسد که بانک مرکزی اروپا رویکرد صبر را در شرایط فعلی در پیش گرفته است تا روند تحوالت 
مالی و اقتصادی مشخص تر شود. شیوع کرونا در قاره سبز در سطح باالیی باقی مانده و در بسیاری 
از مناطق  نیز قرنطینه ها و محدودیت های رفت و آمدی تشدید شده است. نرخ تورم در منطقه یورو 
کماکان منفی است و بانک مرکزی اروپا اعالم کرد به برنامه خرید اوراق قرضه خود ادامه می دهد. 

این برنامه با اعتبار ۱.۸۵ تریلیون یورویی تا مارس ۲۰۲۲ ادامه پیدا خواهد کرد.  
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گزیده خبر

احتمال بازنگری دولت بایدن در طرح خروج 
نظامیان آمریکایی از آلمان

گفت وگوی وزرای دفاع آمریکا و آلمان موجب افزایش گمانه زنی ها درباره این 
مساله شــده است که رئیس جمهور ایاالت متحده احتماال در تصمیم ترامپ 
برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان بازنگری خواهد کرد.به گزارش 
رویترز، لیود آستین وزیر دفاع جدید آمریکا روز چهارشنبه در گفت وگوی تلفنی 
با همتای آلمانی اش از تالش های دولت آلمان برای میزبانی از نیروهای نظامی 
آمریکایی در خاک این کشور تشکر و تقدیر کرده است.بر اساس این گزارش، 
گفت وگوی وزرای دفاع آمریکا و آلمان موجب افزایش گمانه زنی ها درباره این 
مساله شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده احتماال در تصمیم 
دونالــد ترامپ برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی در آلمان بازنگری خواهد 
کرد.دولت ترامپ ســال گذشته تصمیم گرفت تا یک سوم سربازان آمریکایی 
مستقر در آلمان را از این کشور خارج کند. آمریکا بیش از 34 هزار نظامی خود 
را در آلمان مستقر کرده است.ترامپ بارها از آلمان خواسته بود تا هزینه های 
نظامی خود در چارچوب سازمان ناتو را افزایش دهد و این مساله موجب تشدید 
تنش ها بین واشنگتن و برلین شده بود.ولی به نظر می رسد وزیر دفاع جدید 
آمریکا رویکرد و موضع متفاوتی را اتخاذ کرده است.پنتاگون پس از گفت وگوی 
تلفنی آســتین با وزیر دفاع آلمان با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: آستین وزیر 
دفاع آمریکا مراتب تشکر و قدردانی خود را از آلمان به خاطر ادامه میزبانی از 

نیروهای آمریکایی در این کشور اعالم کرده است.

ظریف در نشست خبری با چاووش اغلو:
 ادعای دولت آمریکا عملی نمی شود

ادامه از صفحه اول
 و شــرکت ها و بانک های مختلف ترکیه را نیز به همین دلیل تحریم کرد.وی 
اقدامات آمریکا را نمونه بارز قانون شــکنی دانست و گفت: اقداماتی که ایران 
انجام داده بر اســاس توافقات برجام و بــرای جبران اقدامات طرف آمریکایی 
بوده اســت و به معنی تالش ایران برای دســتیابی به سالح هسته ای نیست. 
ما از نظر اعتقادی و از نظر اســتراتژیک سالح هسته ای را قبول نداریم و آن 
را باعث امنیت نمی دانیم. ما معتقدیم هر چه زودتر باید ســالح های هسته ای 
توسط همه دارندگان این سالح ها نابود شود.وزیر امور خارجه کشورمان ادامه 
داد: تاکید می کنم آمریکا کشوری بوده که از برجام خارج شده و تعهداتش را 
نقض کرده است. االن هم وظیفه آمریکاست که به برجام برگردد و تعهداتش 
را اجرا کند. به محض اینکه آمریکا تعهداتش را اجرا کند و ما نفع اجرای این 
تعهدات را ببینیم، ما هم تعهدات خود را به صورت کامل اجرا می کنیم و این 
در باالترین سطح جمهوری اســالمی توسط رهبری اعالم شده است.ظریف 
گفت: امیدهایی که اعضای جدید دولت آمریکا دارند و ادعا می کنند ایران باید 
به توافق برگردد نه منطقی است و نه هیچ گاه عملی می شود. منطق این است 
آن کسی که خارج شده برگردد، ما که داخل توافق هستیم و اقدامات الزم را 

بعداً انجام خواهیم داد.

چین هشدار داد: 
استقالل تایوان به معنای جنگ است

دولت چین پنج شــنبه پس از افزایش فعالیت های نظامــی در اطراف تایوان، 
هشدار داد تالش برای استقالل این منطقه منجر به درگیری مسلحانه خواهد 
شد.به گزارش خبرگزاری رویترز، پکن که این جزیره را بخشی جدایی ناپذیر 
از خاک چین می داند، معتقد است دولت تایوان قصد دارد اعالم استقالل کند، 
در حالی که تسای اینگ-وی، رئیس جمهوری تایوان، این اقدام را غیرضروری 
می داند، چراکه به گفته وی این اســتقالل قبال به دست آمده است.وو کیان، 
سخنگوی وزارت دفاع چین اظهار کرد: »فعالیت های نظامی انجام شده توسط 
ارتــش آزادی بخش خلق چین در تنگه تایوان برای مقابله با وضعیت فعلی و 
حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی ضروری هســتند.«وی افزود: »این پاسخی 
جدی به مداخالت خارجی و تحریکات گروه های موافق با استقالل تایوان است. 
کســانی که با آتش بازی می کنند خود را خواهند سوزاند و استقالل تایوان به 

معنای جنگ است.«

با صدور یک بیانیه مشترک؛
ایران، ترکیه و روسیه برحمایت از یک 

»سوریه مستقل« تأکید کردند
ســه کشور ایران، ترکیه و روســیه با صدور بیانیه ای مشترک خواستار اقدام 
کمیته قانون اساســی سوریه برای برقراری ســازش و توافق میان طرف های 
جنگ داخلی در این کشــور شدند.به گزارش آناتولی، سه کشور ایران، ترکیه 
و روســیه با صدور یک بیانیه مشترک خواستار برقراری سازش و توافق میان 
طرف های جنگ داخلی سوریه شدند.این سه کشور در پی رایزنی های صورت 
گرفته در حاشیه پنجمین نشست کمیته قانون اساسی ]سوریه[ در پایتخت 
اتریش، یک بیانیه مشــترک صادر کردند کــه در آن بر حمایت خود از یک 
سوریه مستقل، متحد و مقتدر تأکید می کنند.صادرکنندگان این بیانیه ضمن 
استقبال از برگزاری پنجمین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو تأکید 
می کنند که این نهاد توسط کشورهای ضامن توافق آستانه و با هدف حمایت 
از تالش ها جهت یافتن یک راه حل سیاســی و صلح آمیز برای جنگ داخلی 
سوریه پایه گذاری شده است.در این بیانیه آمده است که کمیته قانون اساسی 
باید مســتقل از »مداخله خارجی« و با هدف توسعه یک توافق میان اعضای 
آن برای بســیج گسترده ترین پشتیبانی ممکن در میان مردم سوریه فعالیت 
کند.در پایان این بیانیه آمده اســت که نشست بین المللی آتی درباره سوریه 
در چارچوب توافق آســتانه روزهای شانزدهم و هفدهم فوریه ۲۰۲۱ در شهر 
سوچی روسیه برگزار خواهد شد.گفتنی است، فرآیند صلح آستانه برای پایان 
دادن به مناقشــه سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ به ابتکار ایران، روسیه و ترکیه آغاز 
می شود.بنا بر برآورد سازمان ملل متحد، در جنگ داخلی و خانمانسوز سوریه 
که از ابتدای ســال ۲۰۱۱ میالدی آغاز شد، صدها هزار تن کشته و بیش از 

۱۰ میلیون نفر آواره شده اند.

ظریف در مصاحبه با راشاتودی؛
 سیاست های آمریکا برای منطقه 

فاجعه بار بود
وزیر خارجه ایران خطاب به دولت بایدن خواست از اشتباهات گذشته درس 
بگیرد و با بازگشــت به برجام بپذیرد که سیاســت فشار حداکثری در قبال 
ایران کارساز نبوده است.، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با 
راشاتودی، در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد دولت جدید آمریکا در قبال ایران 
و منطقه گفت: ما همچنان بر این باوریم که نه تنها سیاست های دولت ترامپ 
بلکه سیاست های دولت های پیشین آمریکا برای منطقه فاجعه بار بوده است.

وی با اشــاره به لزوم تغییر رویکردهای آمریکا در قبال ایران، افزود: زمان آن 
رسیده است که دولت جو بایدن نه به واسطه خوش قلبی بلکه به دلیل ناکام 
بودن این سیاست ها، آنها را کنار بگذارد. ترامپ با نیت واضِح به زانو درآوردن 
ایران، سیاســت »فشــار حداکثری« را در پیش گرفت اما شکســت خورد و 
هرکس که عقل سلیم داشته باشد، چنین سیاست هایی را کنار می گذارد.وزیر 
خارجه ایران در ادامه افزود: فکر نمی کنم آنها بتوانند یک توافق بهتر و جامع تر 
از برجام پیدا کنند زیرا اگر می توانســتیم توافق بهتری در مقایســه با برجام 
حاصل کنیم؛ همان پنج ســال پیش و قبل از اینکه در نتیجه اقدامات ترامپ 
چنین شــرایطی به وجود آید، به آن دست پیدا می کردیم.ظریف در پاسخ به 
چگونگی اطمینان ایران از پایبندی آمریکا به برجام در صورت بازگشت مجدد 
به این توافق، گفت: ما در حقیقت فشارهایی را به آنها وارد کردیم. وقتی آمریکا 
تصمیــم گرفت ما را به دلیل پایبندی به توافق تنبیه کند، ما 3۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی شده داشتیم،   چهار هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده داریم.وی 
ادامه داد: این توافق مکانیســم هایی برای تنبیه هریک از طرف هایی دارد که 
آن را نقض کنند. دولت ترامپ اوضاع را از زمانی که برجام امضا شد، بدتر کرد. 
وقتی توافق را ترک کرد ما فقط ســانتریفیوژهای IR۱ با توانایی بسیار اندک 
برای غنی سازی اورانیوم داشتیم اما هم اکنون در حال ساخت سانتریفیوژهای 
IR۶ هستیم که توانمندی غنی سازی اورانیوم آن ۲۰ برابر بیش از IR۱ است.

ظریف بار دیگر به شرایط ایران برای بازگشت به تعهدات کامل برجامی اشاره 
کرد و گفــت: اگر آمریکا به طور کاماًل مؤثر و به نفــع مردم ایران، به برجام 
بازگردد و بپذیرد که سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسالمی شکست 

خورده است، ما نیز آمادگی داریم به طور کامل به مفاد برجام بازگردیم.

نماینده ایران در سازمان ملل:
 پنجره بایدن برای بازگشت به برجام 

در حال بسته شدن است
تخت روانچی اعالم کرد که دولت بایدن برای بازگشــت به برجام باید ســریعا 
اقدام کند.، مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل روز پنج شنبه در 
اظهارنظر اختصاصی به یو اس ای تودی به ادعای نقض برجام از سوی وزیر امور 
خارجه آمریکا و موضع دولت جدید این کشور درباره بازگشت به برجام واکنش 
نشان داد و گفت: طرفی که باید مسیرش را تغییر دهد آمریکا است و نه ایران.

روانچی همچنین عنوان کرد که دولت بایدن باید »ســریعا اقدام کند« چراکه 
»پنجره« ضرب االجل ایران به واشنگتن برای برداشتن تحریم های اقتصادی »در 
حال بسته شدن« می باشد.بلینکن اخیرا در نشست خبری خود اظهار کرد: بایدن 
بسیار شفاف است. اگر ایران به تعهدات خود ذیل توافقنامه هسته ای عمل کند، 
آمریکا نیز برمی گردد.او ادامه داد: اگر ایران به برجام برگردد و پایبند باشد، ما یک 
تیم تخصصی برای گفت وگو درباره بازگشت به این توافق تشکیل می دهیم. آن 
زمان همراه با متحدان خود از برجام به عنوان سکویی برای حل موضوعات دیگر 

استفاده خواهیم کرد. اما تا آن زمان فاصله زیادی وجود دارد

غریب آبادی هشدار داد؛
تغییر سطح همکاری ایران با آژانس

ســفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین، در 
واکنش به شــرط دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام، نسبت به تغییر 
ســطح همکاری ایران با آژانس هشدار داد. کاظم غریب آبادی، روز پنجشنبه با 
انتشــار توئیتی نوشت: همکاری و حســن نیت، یک خیابان دو طرفه است و نه 
یک بولوار یک طرفه.وی با بیان اینکه »قانون جدید مجلس شــورای اســالمی، 
فرصت دیگری را برای حفظ همکاری کامال بی سابقه و چشمگیر با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از طریق برداشتن تحریم ها فراهم کرده است« خاطر نشان 
کرد: امیدواریم فرصت ها از دســت نروند، چرا که همکاری فوق العاده کنونی به 
همکاری عادی باز می گردد.یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه هم به تازگی 
بدون اشاره به اینکه این دولت آمریکا بود که از توافق بطور غیرقانونی و یکجانبه 
خارج شده اســت، اعالم کرد که قبل از بازگشت آمریکا به برجام، ایران باید به 
این توافق پایبند شود.محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری 
اینکــه ایران با وجود نقض برجام از ســوی آمریکا به تعهدات خود پایبند ماند، 
خطاب به وزیر خارجه این کشور ایاالت متحده گفت: هرگز شکست حداکثری 

ترامپ را از یاد نبرید.

نابر تحلیل یک روزنامه آمریکایی مطرح شد؛

مسیری دشوار بایدن برای بازگشت به برجام
یک روزنامه آمریکایی در تحلیلی نوشــته دولت جدید آمریکا برای بازگشــت به توافق 
هســته ای با ایران مسیری پرســنگالخ پیش رو دارد. یک روزنامه آمریکایی در گزارشی 
مدعی شــده دولت »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا مســیر دشــواری برای بازگشت 
به برجام دارد و مســئله رفع تحریم ها موجب می شــود بازگشت یک شبه به این توافق 
امکان پذیر نباشد. روزنامه وال استریت ژورنال در این گزارش که روز )پنجشنبه ۹ بهمن( 
منتشر شده می نویسد مســئله ایران برای بایدن، از وعده هایی که داده تا سیاست هایی 
که قرار اســت اجرایی شوند مســیری سخت و دشــوار پیش روی او قرار می دهد.   به 
نوشته این روزنامه، تیم امنیت ملی بایدن پیش بینی  می کنند برای محقق کردن یکی از 
وعده های عمده او در زمینه سیاست خارجی، مسیری پرسنگالخ پیش رو دارند: آنها باید 
ایران را متقاعد کنند به توافق هسته ای برجام بازگردد و بعد دنبال یک توافق متعاقب با 
محدودیت های سخت گیرانه تر باشند. وال استریت ژورنال نوشته دولت بایدن برنامه هایش 
در زمینه دیپلماســی را از نخســتین روزهای حضورش در کاخ سفید با تمدید معاهده 
کنترل تسلیحاتی »استارت نو« با روسیه، بازگشت به توافق جوی پاریس و سازمان جهانی 
بهداشت کلید زده است. طبق گزارش این روزنامه، برنامه های دولت آمریکا برای بازگشت 
به برجام چشــم انداز پرابهام تری دارد و تحریم های آمریکا یک مانع دیپلماتیک اولیه در 
این زمینه ایجاد می کند. دولت آمریکا طبق مفاد توافق هسته ای برجام متعهد شده بود 
در ازای برخی محدودیت ها در برنامه هســته ای ایران تحریم های وضع شده علیه تهران 
را کاهش دهد. »آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه جدید آمریکا چند بار گفته چنانچه ایران 
به برجام بازگردد آمریکا هم همین کار را انجام خواهد داد. وال اســتریت ژورنال نوشته با 
این حال، دولت ترامپ در چهار سال گذشته عالوه بر بازگرداندن تحریم های مندرج در 
برجام، بسیاری از بخش های اقتصاد ایران را به بهانه های »تروریسم« هم تحریم کرده و 
این بخش ها را به برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران گره زده است. دولت ترامپ 
صنایع نفتی و مالی مهم برای اقتصاد ایران را به بهانه های »تروریســم« تحریم کرده و 
هدفش از این راهبرد دشوارتر کردن بازگشت دولت آمریکا به برجام بوده است. در حالی 
که مقام های دولت بایدن گفته اند قصد دارند برخی از تحریم های اعمال شده به بهانه های 
»حقوق بشــر« و »تروریســم« علیه ایران را خفظ کنند مقام ها در ایران گفته اند آمریکا 
باید همه تحریم های اعمال شده توسط ترامپ را لغو کند. طبق نوشته روزنامه آمریکایی، 
زمان این مسئله هم اهمیت دارد. ایران گفته با توجه به اینکه آمریکا طرف ناقض برجام 
بوده این واشنگتن اســت که باید با رفع تحریم ها گام نخست را بردارد، اما آمریکا مصر 
است که ایران باید نخست به توافق پایبند شود. »جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران 
در یادداشــتی در فارن افرز جمعه نوشــت: »دولت بایدن هنوز می تواند توافق هسته ای 

را نجات دهد. دولت آمریکا باید کار را با لغو غیرمشــروط همه تحریم های اعمال شــده، 
بازاعمال شده و برچسب گذاری شــده از زمان روی کار آمدن ترامپ آغاز کند.«مقام ها و 
تحلیل گران به وال اســتریت ژورنال گفته اند حتی بدون مناقشات موجود بر سر تحریم ها 
بازگرداندن ایران به برجام و ســپس توافق با این کشــور بر سر محدودیت های شدیدتر 
دشــوار خواهد بود. بعد از خروج آمریکا از برجام و معطل ماندن وعده های کشــورهای 
اروپایی برای جران خروج واشنگتن از این توافق، ایران اعالم کرد با توجه به مفاد موجود 
در توافق قصد دارد تعهداتش به آن را کاهش دهد. ایران از آن زمان به بعد تعهداتش به 
محدودیت های مندرج در برجام در زمینه غنی سازی، میزان ذخائر اورانیوم و تحقیق بر 
روی سانتریفیوژهای پیشرفته کنار گذاشته است. تهران عالوه بر این کار بر روی یک خط 

مونتاژ جهت ساخت اورانیوم فلزی را هم از سر گرفته است. 
وال اســتریت ژورنال نوشته اکثر این گام ها بازگشت پذیر هستند. مقام های فعلی و سابق 
آمریکایی مدعی شده اند هدف گام های تهران ایجاد اهرم فشار برای مذاکره است. مسئله 
بزرگتری که دولت بایدن را محک خواهد زد وعده ای اســت که او نه فقط برای احیای 
برجام بلکه برای پیگیری یک توافق متعاقب با محدودیت های شدیدتر و دامنه گسترده تر 
داده است. مقام های دولت بایدن گفته اند یکی از اهداف این توافق متعاقب، طوالنی کردن 
محدودیت هایی علیه ایران هستند که با گذشت زمان به اتمام می رسند. این محدودیت ها 
مفادی در برجام را شــامل می شوند که به میزان ذخائر اورانیوم مجاز ایران، میزان غنای 
مجاز اورانیوم و تعداد سانتریفیوژهای ایران می پردازند. برخی از قانونگذاران آمریکایی و 
مقام های رژیم صهیونیســتی از این مفاد برجام به عنوان »بندهای زوال پذیر برجام« یاد 
کرده  و گفته اند این مفاد ایران را قادر می کند به مرور زیرســاخت های هسته ای خودش 
را گســترش دهد. طبق این گزارش، یکی دیگر از اهداف توافق متعاقبی که دولت بایدن 
به دنبال آن اســت پوشش دادن برنامه موشکی ایران است که در توافق هسته ای برجام 
به آن رسیدگی نشده اســت. ظریف در یادداشتش در فارن افرز تأکید کرده که ایران بر 
سر مفاد برجام مجدداً مذاکره نخواهد کرد. جمهوری اسالمی ایران از مدت ها پیش گفته 
توان دفاعی خودش را به مذاکره نخواهد گذاشــت. پیش از این هم یک منبع نزدیک به 
بایدن گفته بود که بازگشــت به برجام کف سیاست های بایدن در قبال ایران را تشکیل 
می دهد نه کف آن را. این منبع که با تفکرات تیم بایدن در خصوص ایران آشنا است به 
شرط عدم افشای نام به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: »اگر ایران به پایبندی به توافق 
بازگردد ما هم به آن باز می گردیم. این نخســتین گام خواهد بود.«وی در ادامه تصریح 
کرده بازگشت به توافق اولیه کف سیاست دولت بایدن در قبال ایران است نه سقف آن. 
منبع مورد اســتناد آسوشیتدپرس اضافه کرد: »]سیاست دولت بایدن در قبال ایران[ به 

اینجا ختم نمی شود.«آسوشیتدپرس به توضیحات بیشتری درباره مواضع دولت بایدن در 
قبال برجام اشــاره نکرده، اما مشاوران بایدن قباًل گفته اند دولت او قصد دارد از بازگشت 
به برجام به عنوان ســکویی برای گفت وگو با شــریکان برای »تقویت و طوالنی تر کردن 

برجام« استفاده کند. 

سیاست دولت بایدن در قبال برجام
»جیک ســالیوان« که اخیراً از سوی »جو بایدن« به عنوان گزینه تصدی سمت مشاور 
امنیت ملی آمریکا معرفی شــده، قبل از انتخابات آمریکا اظهاراتی مطرح کرده که نشان 
می دهــد ظاهراً او و تیم بایدن امیدوارند از بازگشــت به برجام بــه عنوان مبنایی برای 
گفت وگو با تهران بر ســر مسائل غیرهســته ای مانند برنامه موشکی و مسائل منطقه ای 
استفاده کنند.  او در یادداشتی اکتبر ۲۰۱۹ در نیویورک تایمز نوشته بود:» »ایرانی ها هم 
باید واقع بینانه تر عمل کنند زیرا تصور رفع تحریم ها از سوی ایاالت متحده بدون اطمینان 
از ورود ایران به مذاکراتی که در آن دست کم برنامه زمانی توافق گسترش داده می شود و 
موضاعاتی مثل راستی آزمایی و موشک های بالستیک بین قاره ای را شامل می شود، اشتباه 
است.«جیک ســالیوان چند هفته پیش هم در مصاحبه با سی  ان ان هم موضع مشابهی 
مطرح کرد. او گفت در صورتی که ایران به تعهدات خود در برنامه هســته ای عمل کند، 
همان طور که بایدن گفته است آمریکا به این توافق باز خواهد گشت اما این بازگشت باید 
ســرآغاز مذاکراتی دیگر باشد. جمهوری اسالمی ایران تأکید کرده که بازگشت به برجام 
تعهد به جا مانده ای اســت که آمریکا باید آن را اجرا کند و تهران هیچ قید و شــرط و 
مطالبات جدیدی را برای اینکه آمریکا تعهداتش در برجام را اجرا کند نخواهد پذیرفت. 
مجید تخت روانچی ســفیر و  نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل در 
نیویورک  پیــش از این نیز در کفت و گویی با خبرگزاری ایرنا گفته بود: »اینکه آمریکا 
به برجام بازنگردد و تعهداتش را انجام ندهد، ما چه خواهیم کرد، بســتگی به این دارد 
که رویکردش چطور باشد. در این شرایط می گذاریم بایدن خود تصمیم بگیرد. فقط این 
نکته باید روشن باشد که نمی شود تعهدات بین المللی آمریکا نصف و نیمه اجرا شود. اگر 
آنها ادعای برگشت به برجام دارند، باید این برگشت همراه با اجرای کامل تعهدات باشد 
و هیج حاشــیه و شک و شــبهه ای در آن وجود نداشته باشد.«»گری کانولی«، نماینده 
دموکرات کنگره آمریکا که عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان است در مصاحبه 
با آسوشــیتدپرس گفته است: »در حالت ایده آل، اینکه بتوانیم توافقی جامع در آغاز کار 
داشته باشیم فوق العاده خواهد بود، ولی مذاکره اینطور انجام نمی شود.« او گفت به نظرش 

در کنگره حمایت زیادی از بازگشت به برجام وجود دارد.

هــم زمان بــا خیــزش جدایی طلبان 
اســکاتلندی و هشــدار کارشناســان 
انگلیس، نخســت  درباره خطر تجزیه 
وزیر این کشــور روز پنجشنبه به رغم 
محدودیت های شــدید کرونایی راهی 
اسکاتلند شد تا برای حفظ یکپارچگی 
انگلیس تالش کند. »بوریس جانسون« 
قرار اســت در این ســفر یک روزه بر 
اهمیت تــالش مشــترک و یکپارچه 
انگلیس برای مقابله با همه گیری کرونا 
تاکید کند. هم زمان وزارت بهداشــت 
انگلیــس از راه انــدازی کارخانه جدید 
تولید واکسن کرونا توسط شرکت والنوا 
در اســکاتلند خبر داد که نخست وزیر 
از این محل بازدید خواهد کرد.جانسون 
پیش از انجام این ســفر به خبرنگاران 
گفت: تمام مــردم انگلیس از دکترها، 
پرســتاران و دانشــمندان تا رانندگان 
کامیون، آموزگاران و فروشــنده ها در 
جریــان همه گیری کرونــا در کنار هم 
ایســتاده اند. وی تصریح کــرد: تنها از 
طریــق همکاری با هم بــه عنوان یک 
کشــور متحد می تــوان از این بحران 

عبور کرد.»نیکال اســترجن« سروزیر و 
رهبر حزب ملی اســکاتلند با اشاره به 
محدودیت های شــدید کرونایی معتقد 
است که ســفر جانسون به این منطقه 
غیر ضروری اســت و رهبران سیاسی 
بایــد الگوی مــردم باشــند. او دیروز 
)چهارشــنبه( در نشست خبری روزانه 
دولت محلی بیان داشــت: »ما در یک 
بحران بهداشــتی قرار داریم و من هر 
روز مقابــل دوربین اعــالم می کنم که 
غیــر از موارد اضطراری ســفر نکنید و 
اگر می توانیــد دور کاری کنید.«وی با 
بیان اینکه این محدودیت ها شامل همه 
اســت ، افزود: »من و بوریس جانسون 
بنا به دالیلــی که مردم درک می کنند 
باید در محل کارمان حاضر باشــیم، اما 
ضرورتی هم ندارد که به سراسر انگلیس 
سفر کنیم؛ بلکه وظیفه داریم که برای 
مردم الگو باشیم.«سروزیر اسکاتلند سفر 
از ادینبرو و به آبردین برای شــرکت در 
مراسم بازگشایی کارخانه تولید واکسن 
کرونا را برای خودش غیر ضروری خواند 
و نتیجه گرفت که »ســفر جانســون 

از لندن بــه هرکجا در اســکاتلند نیز 
وزیری  نخســت  ندارد.«دفتر  ضرورتی 
انگلیس می گوید که سفر نخست وزیر 
برای سرکشــی از افرادی است که در 
خط مقدم مقابله با همه گیری کرونا در 
سراسر کشور زحمت می کشند.»مایکل 
گوو« معاون جانســون در گفت وگو با 
بی بی ســی عنوان کرد که نخست وزیر 
از نزدیــک با کارگزاران حوزه درمان در 
اســکاتلند گفت وگو خواهد کرد تا در 
جریان کارها قــرار گیرد. وی به طعنه 
یاداور شــد که ســایر رهبران سیاسی 
نه تنها نخســت وزیر را سرزنش که از 
سفر او اســتقبال می کنند.با این حال 
بر کسی پوشیده نیســت که این سفر 
فراتر از بحران کرونا که نگرانی از تجزیه 
انگلیس است.بر اساس نتایج تازه ترین 
نظر سنجی های صورت گرفته، بیشتر 
رای دهنــدگان در اســکاتلند خواهان 
برگزاری همه پرسی جدایی از انگلیس 
هستند. براساس این نظرسنجی حس 
وطن پرستی انگلیســی در میان اقوام 
اسکاتلندی در سال های اخیر به شدت 

افول کرده اســت.حزب ملی اسکاتلند 
شنبه گذشته سند مربوط به نقشه راه 
برگزاری همه پرسی جدایی از انگلیس 
را منتشر و اعالم آمادگی کرده که بدون 
اذن دولت مرکزی لندن، همه پرســی 
اســتقالل از انگلیس را برگزار می کند.

مقام های این حزب وعــده داده اند که 
در صــورت پیروزی در انتخابات محلی 
پارلمــان، الیحه ای را بــه رای خواهند 
گذاشــت که پس از پایان بحران کرونا، 
انگلیس برگزار  از  همه پرســی جدایی 
لوسیدتاک  نتایج نظرســنجی  شــود. 
حاکیست که اسکات ها انتظار دارند این 

منطقه تا ۱۰ سال دیگر مستقل شود.
بوریس جانســون نخست وزیر انگلیس 
بارها مخالفت خود را با این مساله اعالم 
کــرده و گفته که پس از همه پرســی 
ســال ۲۰۱4 نیازی به برگزاری دوباره 
آن وجود ندارد. در همه پرسی روز ۱۸ 
ســپتامبر ۲۰۱4میالدی )۲۷ شهریور 
۱3۹3(، ۵۵ درصد از رأی دهندگان به 
ماندن در انگلیس و 4۵ درصد به ترک 

این کشور رأی دادند.

خیزش جدایی طلبان اسکاتلندی؛
فوبیای تجزیه انگلیس را نگران کرد

وزارت خارجه روســیه با تأکید بــر اینکه فعالیت های 
هســته ای ایران همچنان تحت نظارت آژانس اســت، 
افزود: برای بازگشت به برجام باید ابتدا مشکالت بوجود 
آمده از ســوی آمریکا ازجملــه تحریم ها حل و فصل 
شــود ولی نیازی به بازنگری در توافق هسته ای نیست.

به گزارش خبرگزاری »نووســتی«، وزارت امور خارجه 
روســیه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
بازگشــت احتمالی طرف آمریکایی به اجرای تعهدات 
خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
درباره برنامه هسته ای ایران، نباید ارتباطی به گذاشتن 
هر گونه  شــروط مضاعف داشته باشد یا بهانه ای برای 
بازنگری در این توافقنامه بین المللی شود.در این بیانیه 
تأکید شده اســت: »ما بر این عقیده هستیم که دولت 
جدید آمریکا در صورت تمایل برای بازگشت به اجرای 
تعهدات خود بر اساس برجام، نباید این مسئله را بهانه 
یا دلیلــی برای چانه زنی برای بازنگــری در توافقنامه 
هسته ای قرار دهد، همانطور که نباید شروز مضاعفی را 
به ایران یا دیگر طرفین شرکت کننده در این توافقات 
تحمیل کند. باید با دقت زیاد مفاد اصلی برنامه جامع 
اقدام مشــترک دنبال شــود.«وزارت خارجه روسیه با 
یادآوری اینکه در ســال ۲۰۲۰ برجام آزمایش صداقت 
و شــفافیت از سوی واشنگتن را پســت سرگذاشته و 
به رغم حمالت مکرر و اعمال تحریم های زیاد از ســوی 
آمریکا، همچنان پایدار ماند، افزود: »تمامی فعالیت های 
هســته ای در ایــران، همچنان تحت کنتــرل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی قرار داشــته و جنبله غیرنظامی 
خود را حفظ کرده اســت.«دیپلمات های روسیه اعالم 
کردند که واشــنگتن پس از خــروج یکجانبه از توافق 
هســته ای با ایران، مشکالت زیادی را بوجود آورده که 
بدون حل و فصل آنها، امکان بازگشت به رعایت کامل 
مفاد برجام وجود ندارد.در این بیانیه تأکید شده است: 
»گذشــت زمان ثابت کرده کــه جایگزین واقعی برای 
توافق هسته ای وجود ندارد و تمامی دستورالعمل های 
الزم بــرای تحقق موفق برجام، در این ســند گنجانده 
شده اســت. این در حالی است که طی دو سال و نیم، 
دولت آمریکا با خروج از این توافقنامه موانع بســیاری 
را برای دیگر طرفیــن بوجود آورده که بدون رفع آنها، 
اعمال تأمین توازن دقیق منافع همه طرفین، بر اساس 
مفاد برجــام وجود ندارد.«وزارت امور خارجه روســیه 
یادآور شــده اســت: »دولت جدید ایــاالت متحده به 
رهبری جو بایدن، عالئمی در خصوص قصد خودداری 
از ادامه خط مشی دولت سابق آمریکا و امکان بازگشت 
به برجام را ارســال کرده اســت، ولی از ایران خواسته 
تا بدون معطلی به اجــرای تعهدات داوطلبانه خود که 
از قبل متوقف شــده، بازگردد. این در حالی اســت که 
رهبران جمهوری اســالمی بارها بر قصد بازگشت خود 
به اجرای کامــل تعهدات، در صورت اجرای تعهدات از 
سوی طرف آمریکایی، تأکید کرده اند. بنابراین، اقدامات 
متقابل مقامات واشــنگتن و تهران نیازمند هماهنگ 
ســازی اســت و در این راســتا باید از مفاد مندرج در 

توافقنامه هسته ای اســتفاده کرد. البته این مسئله به 
اراده سیاسی، تمرکز و انرژی سازنده نیاز دارد و حرکت 
در این جهت گیری، به نفع منافع مشترک همه طرفین، 
از جمله ایران خواهد بود که طرف روسی امیدوار است 
گامی برداشته نشود که بازگشت به سمت اجرای کامل 
برجام را دشوار سازد.«»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر 
امور خارجه روسیه نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران 
در این رابطه اعالم کرد که در صورت بازگشــت آمریکا 
به اجرای تعهدات خویش در چارچوب توافق هسته ای 
با تهران، طرف روسی آمادگی دارد تا مازاد اورانیوم غنی 
سازی شــده در ایران را صادر کند.ریابکوف یادآور شد: 
»با توجه به اینکه بســیاری از ابعاد برجام، بویژه تحقق 
عملی آن، تحت تحریم های ایــاالت متحده قرار دارد، 
این مســئله نسبتاً نظری و انتزاعی اســت. ما باید در 
خصوص دورنمای عادی سازی وضعیت در این عرصه 
متقاعد شویم و سپس به موضوعاتی در رابطه بااجرای 
کامل توافقــات در چارچوب برجام بازگردیم. البته من 
هیچ روند اوضاعــی را بعیــد نمی دانم.«این دیپلمات 
روس تأکید کرد که ابتدا باید مسائل سیاسی، از جمله 
تحریم های غیرقانونی آمریکا لغو شوند و سپس به امکان 
همکاری طرفین پرداخته شــود. به گفته وی، در این 
رابطه، پیشنهادهای روســیه برای بازگشت به اجرای 
کامل توافق هســته ای در حال نهایی شدن است ولی 
هنوز به کسب منتقل نشده و توضیح این موضوع را به 

زمانی که این مسئله اتفاق افتاد، موکول می کنم.  

روسیه:

 مخالف بازنگری در برجام هستیم
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یکی از خطرناک ترین حقایق در مورد فشــار خون باال این اســت که 
احتمال دارد شما متوجه ابتال به آن نشوید. در حقیقت، تقریباً یک سوم 
افرادی که فشار خون باال دارند، خودشان نمی دانند زیرا فشار خون باال 
هیچ عالمتی ندارد مگر اینکه خیلی شدید باشد.  بهترین راه برای اینکه 
بفهمید فشار خون شما باالســت یا نه، معاینات منظم است. اگر فشار 
خون شما بسیار باال باشد، ممکن است عالئم خاصی وجود داشته باشد 
که باید مراقب آن ها باشید، از جمله: ۱. سردرد های شدید ۲. خونریزی 
از بینی ۳. خستگی یا گیجی ۴. مشکالت بینایی ۵. درد قفسه سینه ۶. 
مشکل تنفس ۷. ضربان قلب نامنظم ۸. وجود خون در ادرار ۹. ضربان 
در قفســه ســینه، گردن یا گوش. هنگامی که فشار خون به شدت باال 

است و این عالئم را دارید، ۵ دقیقه استراحت کنید .

یک متخصص طب ایرانی، با اشــاره به اینکه پیری از پا شروع می شود 
گفت: بی تحرکی به مدت دو هفته معادل ۱۰ سال پیری است. بر اساس 
تحقیقــات اخیر پیری بر خالف باور عمومی از موی ســفید، ریزش مو 
و چروکی پوست شروع نمی شــود. پیری از پا شروع می شود. هر کس 
زودتر پاهایش ضعیف شود، زودتر پیر می شود. بی تحرکی پا به مدت دو 
هفته معادل ۱۰ ســال پیری پا است. با فیزیوتراپی و توان بخشی قدرت 
به پا بر می گردد اما آنچه از دست می دهیم، بیشتر از انرژی است که با 
فیزیوتراپی و توان بخشی به دست می آید. تقریباً ۵۰ درصد استخوان های 
بدن، عضالت بدن، سلســله اعصاب، عروق و گردش خون در پاها است. 
خیلی از افراد می گویند که ما مشــکلی نداریم اما پاهایمان یخ می زند؛ 

یعنی گردش خون به خوبی انجام نمی شود. 

اگر موقع پوست کردن میوه ها زباله زیادی جمع می کنید، باید بدانید 
بعضــی از متراکم ترین و متنوع ترین مواد غذایی در همین بخش از 
میوه ها و ســبزیجات یافت می شوند. پوست مرکبات سرشار از مواد 
مغذی مخفی هســتند ویتامین سی موجود در پوست لیمو ۵ برابر 
بیشتر از پوشت آن اســت. پوست موز به تنظیم خلق و خو و بهتر 
شدن عالئم افسردگی کمک می کند. شما می توانید به خمیر کیک، 
کوکی ها و حتی سوپ ها پوست موز را اضافه کنید. پوست هندوانه 
حاوی سیترولینین؛ اسید آمینه ای است که در بدن به آرژنین تبدیل 
می شود و به بهبود گردش خون، افزایش جریان خون، بهبود سالمت 
قلب، افزایش ایمنی بدن و کاهش خستگی عضالنی کمک می کند. 

ساقه های بروکلی: حاوی سولفوران است.

اگر این نشانه ها را دارید یعنی 
فشار خونتان باال است

 پاهایتان را قوی نگه دارید
 تا پیر نشوید

جای این قسمت از میوه ها و 
سبزی ها در زباله نیست!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خشک کردن چای در استان شاندونگ در چین

حذف سدان های کیا کادنزا و K900 از بازار آمریکا
کیا برای طرفداران خود خبر بدی دارد زیرا این شرکت سدان های کادنزا و K۹۰۰ را از بازار ایاالت متحده حذف خواهد کرد. هردوی این 
ســدان ها برای مدل ۲۰۲۱ بازار آمریکا را ترک می کنند. البته نباید از شــنیدن این خبر چندان تعجب کنیم زیرا کادنزا و K۹۰۰ هردو 
فروش بسیار پایینی در آمریکا دارند و کیا به منظور پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای کراس اوورها می خواهد سبد محصوالت خود 
را از نو تنظیم کند. بااین حال به این زودی انتظار حذف کادنزا را نداشــتیم زیرا نســخهٔ فیس لیفت این سدان فول سایز سال گذشته در 
نمایشــگاه شیکاگو معرفی شد. کادنزا با یک پیشرانهٔ ۳.۳ لیتری V۶ تنفس طبیعی در ایاالت متحده عرضه می شد که ۲۹۰ اسب بخار 
قدرت و ۳۴۳ نیوتن متر گشتاور تولید می کرد و نیروی آن از طریق یک گیربکس هشت سرعتهٔ اتوماتیک به چرخ های جلو انتقال میافت. 
قیمت پایهٔ این ســدان کره ای در آمریکا از ۳۷,۸۵۰ دالر آغاز می شد. هرچند کادنزا هیجان انگیزترین خودروی کیا برای رانندگی نبود 
اما از کابین جادار و نسبتاً لوکسی با صندلی های چرمی با گرم کن، شارژر بی سیم گوشی های هوشمند و نمایشگر ۱۲.۳ اینچی سیستم 
اطالعاتی-سرگرمی برخوردار بود. از سوی دیگر، K۹۰۰ سدان پرچم دار کیا بود و قیمت آن از ۶۰ هزار دالر آغاز می شد. هرچند این رقم 

برای خودرویی از یک برند اقتصادی گران بود اما K۹۰۰ یک سدان لوکس واقعی به حساب می آمد. 

مهرداد میناوند درگذشت
پیشکسوت فوتبال ایران دار فانی را وداع گفت.؛مهرداد میناوند، بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس در اثر کرونا درگذشت.میناوند 
متولد سال ۱۳۵۴ بود و طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲، ۷۵ بار پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را بر تن کرد. این مدافع چپ فوتبال 
ایران ســال ۱۳۷۴ از پاس به پرســپولیس آمد و در ۳ سال حضورش ۸۹ بار با پیراهن این تیم بازی کرد و ۱۳گل به ثمر رساند. 
او در ادامه به اشتورم گراتس اتریش ترانسفر شد و طی ۳ سال ۶۷ بازی هم برای این تیم انجام داد.میناوند در ادامه برای شارلوا 
بلژیک و الشباب امارات بازی کرد و دوباره در سال ۱۳۸۲ به پرسپولیس بازگشت و پیراهن تیم محبوب خود را برتن کرد. دوره 
دوم حضورش در پرســپولیس فقط یک سال طول کشــیده و در ادامه این مدافع چپ پا راهی سپاهان و راه آهن شد و در سال 
۱۳۸۴ از فوتبال خداحافظی کرد.میناوند در عرصه مربیگری خیلی فعالیت نکرد و فقط دو سال در خونه به خونه و یک سال هم 
در سپیدرود رشت حضور داشت.در سال های اخیر میناوند با ورود به عرصه اجرا، با کارگزار باشگاه پرسپولیس همکاری می کرد 

و برنامه های پرسپولیس را اجرا می کرد.

برنج آمدست رد دو جهان قسم دشمنت اینجا کشید محنت و آنجا کشد عذا گان را بود مجیب پس چون دعای دشمن تو نیست مستجابازید دعای سوخت
ی هب شاهنشهی و عدل امروز داد دولت و فردا دهد ثوابشااه تو را خدا تعبیر خواب خویش سعادت کند همی

از باده خوردن تو ربون آمد از نقابزین شیپ چهرهٔ طرب اندر نقاب بودره خسروی هک روی تو بیند همی هب خواب بفزود ملک را ز نشاط تو آب و قدر
چون چشم را ز روشنی و چشمه را ز آب

چهره روز
عباس صفاری 

عباس صفاری پس از ابتال به کرونا در سن ۶۹ سالگی 
در آمریکا درگذشــت. صفاری در یزد متولد شد و در 
تهران پرورش یافت. به درخواست خود در بلوچستان 
خدمت کرد و ســپس به اســتخدام بهداری اداره راه 
درآمد و باز هم به درخواست خود دو سال دیگر را در 
مناطق دور افتاده ای مانند دشت مغان و بندر جاسک 
به کار پرداخت. رشته تحصیلی او هنرهای تجسمی 
بود که پیش از گرفتن مدرک آن ترک تحصیل کرده 
و به کار آزاد روی آورد کارنامه ادبیـ  هنری او با شعر 
و ترانه آغاز می شــود، سر از طراحی و نقاشی درآورد 
و دیگر باره به شعر برگشت. اولین مجموعه شعر او با 
عنوان »در ملتقای دســت و سیب« در سال ۱۹۹۲ 
در کالیفرنیا چاپ شــد اما »دوربین قدیمی و اشــعار دیگر« را در تهران منتشر کرد و همان سال 
جایزه شــعر امروز ایران )کارنامه( به آن تعلق گرفت. شعرهای عباس صفاری تا کنون به چندین 
زبان مختلف از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، عربی و کردی ترجمه شده  است. این 
شاعر سال های پایانی عمرش را در کالیفرنیا گذراند و از او آثاری چون: کبریت های خیس، دوربین 
قدیمی، عاشقانه های مصر باستان )ترجمه(، کالغنامه، کوچه فانوس ها )ترجمه(، در ملتقای دست 

و سیب، خنده در برف و پشیمانم کن برجای مانده است.

فرهنگ

رییس جامعه هتلداران ایران معتقد اســت: گرانی علت 
مراجعه نکردن مردم به هتل نیســت. بلکه وجود برخی 
محدودیت هــا در هتل، مــردم را به ســمت خانه های 
اجاره ای می کشــاند، وگرنه قیمت کرایه همین خانه ها 
چندبرابر هتل ها اســت. مرکز آمار ایــران گزارش کرده 
است: در بهار ۹۸، بیش از ۱۰۲ میلیون سفر انجام شده 
که ۴۶ درصــِد آن، با اقامت شــبانه و ۵۴ درصد بدون 
اقامت شبانه بوده است. ۶۰ درصد این سفرها که با اقامت 
شبانه بوده با هدف دیدار دوستان و بستگان انجام شده 
اســت. ۷۴ درصد اقامت ها در خانه بســتگان و آشنایان 
بوده، ۹ درصد هم در ویال و آپارتمان های اجاره ای ثبت 
شده اســت و هفت درصد مردم هم در جریان سفر در 
خانه و ویالی شخصی اقامت داشته اند. این بین، سهم چادر و کمپ شخصی و اقامتگاه های عمومی مثل 
هتل، مهمانپذیر و هتل آپارتمان هر یک فقط سه درصد بوده است. در ایران بیش از ۱۱۰۰ هتل وجود 
دارد کــه طبق اظهارات رییس هیات مدیره جامعه هتلداران، در دوران کرونا میانگین حدود ۱۰ درصد 
ظرفیت شــان تکمیل شــده بود، ضمن این که در بیشتر شهرها از جمله مشهد، بیشتر از نصف هتل ها 
تعطیل شــده اند. با این وجود، هتل ها که طوالنی ترین رکود و بیــکاری را تجربه می کنند، در مهرماه 
۹۹ از ۳۰ درصد افزایش قیمت ها خبر دادند و حاال هم که نرخ ارز دچار نوسان شده و مذاکراتی برای 
بازگشــایی مرزها به روی گردشگران خارجی و صدور ویزای توریستی صورت گرفته، از تغییر قیمت ها 
و تعیین نرخ ارزی برای مسافران خارجی که هنوز برای سفر به ایران محدودیت و تردید دارند، سخن 
می گویند. جمشید حمزه زاده درباره مناسب سازی قیمت هتل ها و گرایش بیشتر مردم به اقامت در خانه 
خویشاوندان و دوستان، کمپینگ و خانه های اجاره ای در مقایسه با هتل، طبق داده های مرکز آمار، اظهار 
کرد: قیمت هتل ها متاثر از عرضه و تقاضا است، ضمن این که گاهی تخفیف هایی هم داده می شود. ولی 
نمی توانیم قیمت ها را پایین تر یا بیشتر از نرخ مصوب ارائه دهیم. اخیرا هم بررسی هایی را درباره تعیین 
»نرخ کف« برای هتل ها آغاز کرده ایم. در ضوابط قبل فقط نرخ سقف را تعیین می کردیم که باعث شده 
بود برخی ۷۰ درصد روی این قیمت تخفیف بدهند و قیمت شکنی )Dumping( و ارزان فروشی کنند. 

چرا مردم کمتر هتل می روند؟

بخوانید در اینستاگرام
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