روحانی:

امام حاکمیت اسالم را با حکومت مردم تلفیق کرد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور گفت :راه امام راهی است که میتواند باعث بقاء این نظامی شود که او بنیانگذارش بود و راه امام تنها به این نیست که کلمات امام را بخوانیم و کالمات او
را تکرار کنیم؛ گرچه کلمات و جمالت او برای ما هدایتگر است ولی اجتهاد در کالم امام مهم است .حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت
صبح دیروز با حضور در مرقدمطه ر امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.رئیسجمهور در این مراسم اظهار داشت :امسال به
دلیل اینکه دهه فجر مصادف با میالد باسعادت دخت پیامبر عظیم الشأن اسالم حضرت زهرای مرضیه(ع) و سالروز والدت امام راحل میباشد ،رنگ و بوی دیگری دارد.
وی افزود :امام عزیز ما در طول نهضت و انقالب اسالمی درسها و راهها بسیار ارزشمندی را به ما ،جامعه ایران و جامعه اسالمی آموخت؛....
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خطیبزاده:

بازگشت آمریکا به برجام به صورت اتومات نیست
جادوی  ۳۰۰هزار میلیاردی!

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

چرا دولت را متهم میکنیم؟
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بــا وجود تمامی نقدها در مورد درآمدهای غیر قابل تحقق و کســری  ۳۰۰هزار میلیاردی در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰که مجلس بر آن تاکید و حتی تا پای رد کلیات آن پیش رفته بود ،آنچه تا کنون مصوب شده نشان
می دهد نه تنها منابع را تعدیل نکرده بلکه  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی هم بر آن افزوده است ،این اتفاق یعنی
مجلس یا کسری  ۳۰۰هزار میلیاردی را فراموش کرد و یا به گونه ای تامین مالی کرده که هم کسری بودجه
را برطرف و هم چند صد هزار میلیارد دیگری به آن اضافه کرده است ،اینکه چطور این جریان پیش رفته و
بــه یکباره این حجم از منبع از کجــا آمده جای تامل دارد .با ارائه الیحه بودجه  ۱۴۰۰به مجلس و رونمایی
از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی
بیانگر دغدغه ها در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر شبیه
هیاهویی بود که پشــت آن ارائه پیشــنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر از آنچه که ارائه شده بود،
قرار نداشت.در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود  ۵۰هزار میلیارد تومان سال جاری تا  ۱۹۹هزار
میلیارد تومان افزایش داده بود....

3
همتی:

دالر زیر  ۲۰هزار تومان «شدنی» است
6
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس
کلید خورد
3

رئیسی:
دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم کنند
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سالها پیش که تازه به دبیرستان رفته بودم بیشترین کوشش را میکردم
که وقتی بیابم تا با همســن و سالهایم فوتبال با توپ پالستیکی یعنی
گل کوچیک بازی کنیم .برای اینکه توپ مقداری ســنگین شده هم
روی پا بنشینه و هم با زدن شوت به شیشههای همسایهها نخوره و درد
سر درست نکنه دو تا توپ را تو هم میکردیم و لبه بریده شده یکیش
را میدوختیــم که از هم وا نروند .اما با همه این تمهیدات گاهی با یک
شوت سنگین شیشــه همسایه میشکست و باید تاوان میدادیم .مهم
این بود که همســایهها متفاوت بودند یکی زود میآمد و شاخ و شونه
میکشید که سریعا باید این شیشه ترمیم بشه و دیگری تقاضای ترمیم
میکرد اما خودش هم میرفت سراغ ایجاد حفاظ برای اینکه دایم مجبور
به مشاهده شیشه شکسته نباشه .روزی که دونالد ترامپ با شاخ و شونه
کشیدن در سال  ۱۳۹۷از برجام بیرون رفت ،حقیر پیش خودم گفتم
دولت یک مفر خوبی پیدا کرد که جلوی پنجرههای همیشه در خطر
کشور حفاظ درست کنه تا در مقابل این ضربهها آسیبپذیر نباشه .این
کمترین توقعی بود که میشد از یک دولت در یک کشور انقالبی داشت.
ما باید از این گونه تنش آفرینیها مصون میشدیم .به اعتباری اگر دولت
به دنبال یک استحکام ماندگار در ساختار اقتصادی میرفت بسیاری از
پیشبینیهای دشــمنان انقالب برای پیدا کردن نقطه ضعفها بیاثر
میشــدند اما دولت هیچ کاری نکرد .یعنی بنظر میرســید به این فکر
افتاد از فشار بوجود آمده در جهت نیات پشت پرده خود استفاده کنه.
بــه عبارتی بفکر ایجاد حفاظ که نیفتاد هیچ تازه برخی همســوهای
اصالحطلب به دشــمن گرا میدادند که حاال وقت چه کاری هســت و
دولت هم میدید و اقدامی نمیکرد .با تشدید تحریمهای ظالمانه آمریکا
در سال  ،۱۳۹۷دولت دوازدهم فرصت خیلی خوبی داشت تا به سمت
ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور حرکت کنه ،اما تعجبآمیز بود که
این مهم هیچ وقت اتفاق نیفتاد .شاید بتوانم بگویم دولت بیشتر از اینکه
تدبیر کنه که با شــرایط بوجود آمده چگونه باید کشور را اداره کرد ،با
یک یأس پایدار و استفاده از روشهای عقبنشینانه دامن زد .با شکل
گرفتــن این نوع یأس در اقتصاد فعالیتها یکی پس از دیگری تعطیل
شدند و درآمدهای مالیاتی نسبت به آنچه که در قانون عنوان شده۲۳ ،
درصد کمتر محقق شد.....
ادامه در صفحه دوم
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ادامه از صفحه اول
تــازه این رقم یک رقم عملیاتی نبود یعنــی در واقع دولت روی کاغذ پول
داشــت اما داخل جیبش خبری نبود این عملکــرد بیانگر حرکت دولت در
خالف جهت اصالح ســاختار بودجه بود .در ســال  ۹۹یعنی دو سال بعد از
فشــار حداکثری هم دولت بودجهای را به مجلس برد که در ابتدای ورود به
موضوع متأسفانه الیحه بودجه  ۱۴۰۰حدود  ۳۱۹هزار میلیارد تومان کسری
تراز عملیاتی داشــت .افزایش  ۱۱۶درصدی تــراز منفی عملیاتی به خوبی
بیانگر فقدان روشهای پایدار درآمدی برای جبران هزینههای جاری دولت
به حساب می آمد .حتی در الیحه بودجه  ۱۴۰۰نسبت به قانون برنامه ششم
توسعه ،منابع بودجه عمومی ،افزایش  ۳۰درصدی را نشان میداد.
والسالم

گزیده خبر
امیرعبداللهیان:

ایران با قدرت از امنیت و ثبات عراق
حمایت میکند
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بینالملل گفت :تالش آمریکا و عربستان
سعودی در استفاده مدیریت شده و ابزاری از تروریسم و دامن زدن به ناامنی و
رشد آن در عراق و منطقه از جمله علل ناامنیها است .حسین امیرعبداللهیان
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با هنیس پالسخارت نماینده
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق دیدار و گفت و گو کرد.امیرعبداللهیان
در ابتدای این دیدار ،ضمن تاکید بر روابط عمیق و راهبردی میان دو کشور،
گفت :مناســبات تهران و عراق همواره روند دوســتانه و رو به رشدی دارد.
دستیار ویژه رییس مجلس و مدیرکل بین الملل همچنین بر اهمیت تداوم
فعالیت یونامی در هماهنگی با نهادهای قانونی از جمله مجلس و دولت عراق
تاکید کرد.وی بر همین اســاس تصریح کرد :تالش برخی کشورها از جمله
آمریکا و عربســتان سعودی در استفاده مدیریت شده و ابزاری از تروریسم و
دامن زدن به ناامنی و رشد آن در عراق و منطقه از جمله علل نا امنی ها در
عراق و منطقه است.امیرعبداللهیان توجه به جایگاه مهم مرجعیت و حمایت
از روند سیاســی و انتخاباتی عراق را یک فرصــت مهم برای همه عراقی ها
برشمرد.مدیرکل بینالملل مجلس در ادامه با اشاره به ترور آمریکایی سردار
سلیمانی و ابومهدی المهندس عنوان کرد :سازمان ملل متحد برای تضمین
امنیت منطقه باید به مســئولیت بین المللی خود در ماجرای ترور ســردار
ســلیمانی و ابومهدی المهندس -قهرمانان بزرگ ملی و بین المللی مبارزه
علیه تروریسم -عمل کند.وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان بار دیگر امنیت
عراق را هدف قرار داده اند ،تاکید کرد :باید با ریشه ها و عوامل افراط گرایی و
تروریسم مبارزه کرد.امیرعبداللهیان با انتقاد از رفتار دوگانه کاخ سفید افزود:
آمریکا باید از رویکرد مبتنی بر استاندارد دوگانه در بازی سیاسی-امنیتی و
تقویت تروریســم دســت بردارد.وی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران با
قــدرت از امنیتو ثبات عراق حمایت می کنــد و ما امنیت عراق را امنیت
ایران می دانیم و به طرف هایی که به دنبال رشــد مجدد تروریسم در عراق،
سوریه و منطقه هستند هشدار جدی می دهیم.دستیار ویژه رئیس مجلس
در امور بینالملل با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش روی عراق اظهار داشت:
ما بــه رأی و تصمی م مردم عراق احترام می گذاریم؛ امروز عراق نمونه ای از
دموکراسی در منطقه است.
هنیس پالسخارت :ریشه داعش باید از میان برداشته شود
هنیس پالســخارت نیز در این دیدار گفت :ریشه های تروریسم باید از میان
برداشــته شود و با شکســت نظامی داعش نمی توان امیدوار بود که هسته
اصلی آنها از بین رفته باشد.وی افزود :عراق در شرایطی قرار دارد که می تواند
بــرای خود تصمیم بگیرد و با رفع اختالفات موجود ،انتخابات خود را برگزار
کند.پالســخارت در ادامه با بیان اینکه بحث ناامنی در عراق فقط منحصر به
داعش نیست و متاسفانه عوامل دیگری در آن نقش دارد ،عنوان کرد :ما نیز
معتقدیم ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس تاثیرات زیادی بر دو ملت
و منطقه داشته است.نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق در پایان
خاطرنشــان کرد :سازمان ملل به دنبال برقراری صلح و امنیت است و برای
برگزاری یــک انتخابات آرام در عراق تمام تالش خود را خواهد کرد .این به
معنای دخالت در امور عراق نیست ،بلکه فقط نظارت خواهیم داشت تا یک
انتخابات سالم برگزار شود که برخواسته از رای مردم است.
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دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم کنند

رئیس قوه قضائیه گفت :دشمنان همواره اراده کردند که آزادیمان را سلب و فرهنگ،
نگاه و اندیشــه خود را بر زندگی مان حاکم کنند و استقالل را از ما بگیرند اما ملت
ما اراده کرده که مســتقل و آزاده بماند .آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه
( 13بهمن) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک والدت حضرت صدیقه
طاهره(س) و فرارسیدن دهه فجر انقالب اسالمی ،اظهار کرد :ان شااهلل خداوند متعال
به برکت این ایام ،برکات خود را بر ملت بزرگ ما و امت اسالمی نازل بفرماید.رئیس
قوه قضائیه رمز و شرط درک لیلةالقدر را معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س)
دانســت و با تاکید بر اینکه اگر این معرفت پیدا شود ،گام های بعدی که محبت و
دلدادگی و عمل به دســتورات حضرت فاطمه(س) هستند نیز پدیدار خواهند شد،
گفت :مقصود از معرفت نسبت به مقام حضرت فاطمه (س) ،معرفت شناسنامه ای
نیســت بلکه مقصود همان معرفت َولوی است که این معرفت و شناخت ،انسان را
دلداده فاطمه اطهر(س) می کند .این دلدادگی ،عمل صالح را در پی دارد.رئیسی با
بیان اینکه نظام و انقالب ما جلوه فاطمه اطهر(س) است و نشان فاطمی دارد ،گفت:
حضرت امام خمینی(ره) همواره در سلوک و سخن خود این نکته را به ما می آموخت
که «عالم محضر خداست».
«عالم محضر خداست» زیربنای اندیشه و تفکر امام خمینی(ره) است
رئیس قوه قضائیه با اشاره به انتشار  50جلد کتاب به قلم امام خمینی(ره) و زندگی
پربار و دیدگاههای کالمی ،حقوقی ،فلسفی و فقهی و دارا بودن سیره های شخصی،
سیاسی و عملی ،ایشان گفت :اگر بخواهیم سنگ زیربنای اندیشه و تفکر امام(ره) را
معرفی کنیم به همان جمله ایشان که فرمودند «عالم محضر خداست» می رسیم.
رئیسی با بیان اینکه امام (ره) به همه ما آموخت که همواره خلوت و جلوت و پنهان

و آشکار ما در محضر خداوند متعال است و تنها باید او را قدرت مطلقه بدانیم« ،اتکا
به خداوند متعال» و «اعتماد به نفس» را دو شرط اساسی برای موفقیت و پیروزی
عنوان کرد.
رئیس قوه قضائیه پیام ایام اهلل دهه فجر را شــکرگزاری نســبت به نعمت استقالل،
آزادی و جمهوری اســامی دانست و عنوان کرد :شــناخت نعمت ،از خدا دانستن
نعمت ،به کار بستن آنچه مورد رضای خداوند است و همچنین شکر زبانی ،قلبی و
عملی ،معنای واقعی شکرگزاری است.

نظام جمهوری اســامی ایران امروز مستقل ترین نظام در این کره خاکی
است
رئیســی استقالل را بزرگترین نعمت نظام جمهوری اسالمی دانست و با بیان اینکه
نظام جمهوری اسالمی ایران امروز مستقل ترین نظام در این کره خاکی است ،گفت:
اســتقالل امروز ما هم برآمده از آزادی ملت است و هم حافظ این آزادی برای ملت
خواهد بود.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که استقالل امروز ما جای شکرگزاری
دارد ،تصریــح کرد :آن روز کــه ابرقدرت ها برای ملت ما تصمیم می گرفتند و یک
نیروی وابسته به آمریکا می توانست در گوشه ای از کشور حکمرانی کند و در بخش
های مهمی از حوزه های نظامی و اقتصادی کشــور فعالیت داشــته باشد به پایان
رسیده است.
دشمنان نتوانستند اراده خود را بر ملت ما حاکم کنند
رئیسی با اشاره به استمرار  42ساله جنگ اراده ها در کشور گفت :دشمنان همواره
اراده کردند که آزادیمان را ســلب و فرهنگ ،نگاه و اندیشــه خود را بر زندگی مان

قالیباف:

حاکم کنند و استقالل را از ما بگیرند اما ملت ما اراده کرده که مستقل و آزاده بماند
و خداوند بر زندگی اش حاکم باشــد .در جنگ اراده هــا ،آن اراده ای که متکی بر
نصرت الهی باشد پیروز میدان است و ما امیدواریم جلوه های انقالب اسالمی را بیش
از پیش در کشورمان و در عالم شاهد باشیم.

هاضمه جمهوری اسالمی فساد و تبعیض را نمی پذیرد
رئیس قوه قضاییه ریشه های مبارزه با فقر ،فساد ،تبعیض ،ظلم و استکبار را در درون
انقالب اسالمی عنوان کرد و گفت :هاضمه جمهوری اسالمی فساد و تبعیض را نمی
پذیرد و ضدظلم و ضداستکبار است و قوه قضاییه به عنوان مجری عدالت در کشور،
خود را موظف می داند که مصمم و بدون توقف و بدون تبعیض ،به مبارزه با فســاد
بپردازد.رئیسی در بخش دیگری از صحبت های خود ،ضمن تشکر از ضابطین قضائی
و دســت اندرکاران حوزه های مختلف امنیتی و انتظامی در سراسر کشور که با قوه
قضاییه مساعدت و همکاری دارند ،گفت :ما به ضابطین خاص و عام در زمینه های
کشــف جرم ،تحقیق ،پیگیری و اجرای دستورات قضات و دادستان ها ،هم اعتماد
داریم و هم احترام می گذاریم و در عین حال توصیه و تاکید ما به همه همکاران این
است که تصمیم گیری بر عهده دادستان و قاضی است.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که ضابط باید گزارش خود را در راستای کشف
جرم ،تحقیق و پیگیری آماده و ارائه کند اما آن کسی که تصمیم نهایی و قضایی برابر
با قانون در رابطه با گزارش را می گیرد ،دادستان و قاضی است ،گفت :باید با تعلیمات
پیگیرانه و مسئوالنه از سوی قضات و دادستان ها ،به نحوی عمل شود که ضابطین
در اجرای ماموریت هایشان موفق عمل کنند.
روحانی:

فاصله از راه امام دلیل مشکالت امروز

امام حاکمیت اسالم را با حکومت مردم تلفیق کرد

رئیس مجلس شــورای اســامی با حضور در حرم مطهر امام(ره) گفت :اگر بخواهند با یک جمله و عکس امام را
تعریف کنند ،ظلم است؛ مشکالت امروز بهخاطر این است که از راه امام فاصله گرفتهایم .محمد باقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی بههمراه جمعی از نمایندگان صبح دیروز (دوشنبه) در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی
شــکوهمند انقالب اسالمی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) ،با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی و
شــهدای انقالب ،تجدید میثاق کردند .در این مراسم که حجتاالسالم سید حسن خمینی(ره) نیز حضور داشت،
رئیس مجلس با قرائت فاتحه ،یاد و خاطره معمار کبیر انقالب ،یاد امام را گرامی داشت.محمدباقر قالیباف پس از
تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل در ســخنانی ،گفت :این اولین سال است که نمایندگان مجلس یازدهم توفیق
دارند کنار مرقد حضرت امام(ره) حضور پیدا کنند و مجددا ً عهد و پیمانی با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی
داشته باشندوی ادامه داد :امام خمینی مردی الهی بود و مردی بود که در زندگیاش جز برای خدا کالمی نگفت و
جز در راه خدا گامی برنداشت.نماینده تهران در مجلس تصریح کرد :امام منطق و راهی روشن داشت ،امام بزرگوار
باور به سنت الهی و مردمباوری داشت ،امروز اگر کسانی بخواهند با چند جمله و چند عکس از امام تعریف و تمجید
کنند و آن را در آن عبارتها خالصه کنند ظلم به امام و مکتب آن کردهاند.رئیس مجلس شورای اسالمی با ابراز
اینکه امام ویژگیهایی داشت که توانست باعث احیای مجدد اسالم در این مقطع از زمان شود و باعث عزت ملتهای
آزادیخواه در جهان شد ،اضافه کرد :امام به ما یاد داد و آموخت و نشان داد که اگر بر راه او پایبند باشیم میتوانیم
با رژیم تا دندان مسلح و منحوس پهلوی و با زیادهخواهان و قدرتطلبان و زورگویان و مستکبران جهان مبارزه کرد
و نتیجه گرفت.قالیباف تصریح کرد :اگر ما امروز در اداره کشور با چالشهای زیادی مواجه هستیم و در زندگی مردم
کم و کاســتیهایی وجود دارد و مردم آنها را تحمل میکنند به این جهت اســت که از مسیر امام و راه امام فاصله
گرفتهایم.وی با بیان اینکه امام(ره) تالش میکرد بار را از دوش مردم و کارگران و مزدبگیران بردارد و برای برقراری
عدالت نهیب میزد و تالش میکرد ،خاطرنشان کرد :امروز هرکجا ضعف و مشکل داریم ریشه در فاصله گرفتن از
افکار و مکتب امام(ره) دارد؛ امروز بازگشــت به افکار امام(ره) و مکتب امام(ره) راه یکایک ماست.نماینده تهران در
مجلس عنوان کرد :امروز ،انقالبی و دلباخته مردم کسی است که در مسیر حل مشکالت آنان گام بردارد؛ امروز ما
بهعنوان یک مجلس انقالبی که این نام را از مقام معظم رهبری گرفتهایم باید سنگربان راه و مکتب امام(ره) باشیم،
باید بکوشیم مجلس انقالبی دغدغه مردم را دنبال کند و خداباوری ،مردمباوری و مردممحوری را در کالم امام(ره)
تحقق ببخشــیم؛ چراکه ایشان فرمودند «ما میتوانیم» که این موضوع در کالم مقام معظم رهبری هم وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما امروز بههمراه مجموعه هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس گرد هم
آمدهایم تا با امام(ره) عزیز بیعت کنیم و بهگونهای اقدام کنیم که شرمنده مردم عزیز نباشیم؛ نباید بهگونهای عمل
کنیم که فردای قیامت مدیون شهدا و امام(ره) شهدا باشیم؛ امروز هم خدمتگزار مرم عزیز هستیم و باید بتوانیم
رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاســتهای ابالغی ایشان را که راهگشا برای آینده کشور است عملیاتی کنیم
و در این مسیر گام برداریم.قالیباف ادامه داد :ما وقتی انقالبی هستیم که ایران قوی و پرافتخار داشته باشیم؛ ایران
قوی را وقتی داریم که تک تک هر ایرانی قوی باشــد و همگی بتوانیم در مســیر پیشرفت و عدالت حرکت کنیم با
ظرفیتهای موجود در کشور کارآمدی دین در اداره جامعه را که فلسفه و اعتقاد امام(ره) است نشان دهیم و باید آن
را اجرایی کنیم.رئیس مجلس عنوان کرد :ما باید بر اساس تفکر امام(ره) ،نظام سیاسی و اعتقادیاش را که برخاسته
از فرهنگ اهلبیت(ع) و قرآن است در عمل نشان دهیم.

رئیسجمهور گفت :راه امام راهی است که میتواند باعث بقاء این نظامی شود که او بنیانگذارش بود و راه امام تنها به این نیست که کلمات امام
را بخوانیم و کالمات او را تکرار کنیم؛ گرچه کلمات و جمالت او برای ما هدایتگر است ولی اجتهاد در کالم امام مهم است .حجتاالسالم حسن
روحانی رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت صبح دیروز با حضور در مرقدمطه ر امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی تجدید
میثاق کردند.رئیسجمهور در این مراسم اظهار داشت :امسال به دلیل اینکه دهه فجر مصادف با میالد باسعادت دخت پیامبر عظیم الشأن اسالم
حضرت زهرای مرضیه(ع) و سالروز والدت امام راحل میباشد ،رنگ و بوی دیگری دارد.وی افزود :امام عزیز ما در طول نهضت و انقالب اسالمی
درسها و راهها بسیار ارزشمندی را به ما ،جامعه ایران و جامعه اسالمی آموخت؛ در اکثر نهضتها و انقالبها ،معموال رهبران بر احزاب سیاسی و
مخالفان حکومت قبلی بهنوعی
یا بر قدرتهای نظامی تکیه میکنند و قدرت نظامی چریکی تشکیل میدهند و یا اینکه با قدرتهای خارجی و
ِ
تماس برقرار میکنند تا بتوانند به موفقیت برسند ولی امام راحل هیچیک از این راهها را انتخاب نکرد و امام قدرت اصلی را قدرت مردم میدانست
و آنچه تالش میکرد این بود که اذهان و افکار مردم اقناع بشوند.روحانی تصریح کرد :امام از سالهای قبل بهخوبی میدانست که قدرت نرم بر
قدرت سخت پیروز خواهد شد و او قدرت نرم را برگزیده بود؛  12بهمن سال  1357چگونگی پیروزی امام را نشان داد  12بهمن روزی بود که
امام سرمایه اجتماعی را به رخ جهانیان کشید و  12بهمن بیتردید «یوم الخمینی» بود؛ اگر مردم در روز عاشورا تظاهرات کردند ،عشق به امام
حسین(ع) و عشق به امام(ره) مردم را به خیابان کشاند و مردم در روز اربعین به عشق شهدای کربال و انقالب به خیابان آمدند 12 .بهمن نه روز
عاشورا و نه اربعین بود و آن روز ویژهی امام بود و همه مردم به استقبال راهبری آمدند که حداقل  14سال در انتظار او بودند.وی بیان کرد :هر
کس به زندان برده شد و هر کس که تبعید شد ،همان رژیم آن زندان و تبعید را پایان داد ولی امام ،ابتدا کسانی را که او را تبعید کرده بودند را
بیرون ریخت و بعد برای آمدن پیروزمندانه خود زمینه را مهیا کرد استقبال عظیمی که از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا(س) انجام گرفت ،نشان
داد که امام(ره) دارای چه محبوبیت و نفوذی در میان مردم اســت.رئیسجمهور تأکید کرد :آخرین نطق امام(ره) در آبانماه سال  1343درباره
کاپیتوالسیون بود که بعد تبعید شد و بیانات وی در نجف و پاریس بود و  12بهمن  1357اولینبار بعد از  14سال در این سرزمین با ملت خود
و جهانیان سخن گفت .نطق امام در روز  12بهمن منشور جمهوریت و اسالمیت ماست و آن نطق بهعنوان پایه و اساس نظام ماست و تا زمانی
که با کالم و منطق امام در  12بهمن  1357در تماس و مجری آن هستیم ،همچنان پیروز خواهیم بود.روحانی گفت :در مباحث سیاسی از امام
نجف صحبت میشود که درباره والیت فقیه سخن گفتند ،از امام پاریس بحث میشود که جمهوریت را مطرح کردند و من از اما ِم تهران و اما ِم
ایران میگویم و نطقی که امام(ره) در کنار مرقد شهیدان اعالم کرد و ارواح شهدا ،ملت ایران و دنیا را به گواه گرفت و او تنها از مشروعیت دینی
ســخن نگفت و او از مقبولیت ،رأی مردم و حتی از عقالنیت و معقولیت هم ســخن گفت .ایشان گفت رژیم سلطنت رژیم عقالنی نیست.وی با
بیان اینکه امام فرمود که پدران ما اولیای ما نیستند و ما باید به دولت و نظامی که میخواهیم رأی بدهیم ،ادامه داد :او از آراء مردم ،خردورزی،
عقالنیت ،مشروعیت و اسالم سخن گفت و با این دالیل محکم ،مسیر و راه انقالب را برای ما مشخص کرد.رئیسجمهور خاطر نشان کرد :امام
راحل در همان روز  12بهمن  1357به ما گفت نظامی از دیدگاه وی مشروع است که آن نظام عقالنی ،مورد رأی و نظر مردم و بر چارچوب اساس
و موازین اسالم باشد؛ راه و مسیر همان است و راهی که آنروز او برای ما انتخاب کرد و حتی اینکه فرمود «من دولت تعیین میکنم و بهخاطر
تشیع بود
اینکه مردم به من اعتماد دارند ،دولت تعیین میکنم»؛ این سخن مهمی در اجتهاد شیعه بود این سخن مهمی در فقه سیاسی اسالم و ّ
و او به والیت شرعی اتکاء نکرد و بلکه به اینکه «چون مردم من را قبول دارند» اتکاء کرد و فرمود با اتکاء به نظر ،رأی مردم و پشتوانه مردم دولت
تعیین میکنم؛ پس مسیر را بهخوبی برای ما مشخص کرد.روحانی خاطر نشان کرد :راه امام راهی است که میتواند باعث بقاء این نظامی شود که
او بنیانگذارش بود و راه امام تنها به این نیست که کلمات امام را بخوانیم و کالمات او را تکرار کنیم؛ گرچه کلمات و جمالت او برای ما هدایتگر
است ولی اجتهاد در کالم امام مهم است .باید ببینیم که اگر امام امروز در جمع ما بود چه میگفت و اگر از کالم امام استنباط کردیم اگر امام
میخواست برای شرایط امروز راه حل بدهد ،چه راهحلی میداد؛ باید سراسر زندگی امام را ببینیم و راه امام اجتهاد پویاست و راه امام و توسعه
راه او برای ما اهمیت دارد .امام در منشور خود برای ما ارزشهای انقالب را تبیین کرد و ارزشها ثابت است.
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جادوی  ۳۰۰هزار میلیاردی!

با وجود تمامی نقدها در مورد درآمدهای غیر قابل تحقق و کسری  ۳۰۰هزار میلیاردی
در الیحه بودجه  ۱۴۰۰که مجلس بر آن تاکید و حتی تا پای رد کلیات آن پیش رفته
بود ،آنچه تا کنون مصوب شده نشان می دهد نه تنها منابع را تعدیل نکرده بلکه ۳۰۰
هزار میلیارد تومانی هم بر آن افزوده اســت ،این اتفاق یعنی مجلس یا کسری ۳۰۰
هزار میلیاردی را فراموش کرد و یا به گونه ای تامین مالی کرده که هم کسری بودجه
را برطرف و هم چند صد هزار میلیارد دیگری به آن اضافه کرده اســت ،اینکه چطور
این جریان پیش رفته و به یکباره این حجم از منبع از کجا آمده جای تامل دارد.
با ارائه الیحه بودجه  ۱۴۰۰به مجلس و رونمایی از اعداد و ارقام آن نقدهای بسیاری از
سوی کارشناسان و البته نمایندگان مجلس مطرح شد که در مواردی بیانگر دغدغه ها
در مورد عدم تحقق منابع درآمدی و یا ابعاد دیگر بودجه بود اما در برخی موارد بیشتر
شبیه هیاهویی بود که پشت آن ارائه پیشنهادات سازنده و تغییر بودجه به نحوی بهتر
از آنچه که ارائه شده بود ،قرار نداشت.در مورد درآمدهای نفتی که دولت آن را از حدود
 ۵۰هزار میلیارد تومان ســال جاری تا  ۱۹۹هزار میلیارد تومان افزایش داده بود و یا
منابع واگذاری دارایی های مالی و همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات و درآمد
گمرکی ،انتقادهایی وجود داشت و در شرایطی که ظاهرا قرار بود اصالحاتی رخ دهد
و سقف منابع تعدیل شود در نهایت آنچه که در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاق افتاد
افزایش قابل توجه منابع دولت و مصوباتی است که همچنان مورد بحث قرار دارد.
ارقام بودجه بازهم رشد کرد
بررســی تغییرات منابع در الیحه و مصوبات تلفیق نشان می دهد که مجموع بودجه
دولت متشــکل از بودجه عمومی و بودجه «شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی
وابســته به دولت و بانک ها» در الیحه تا سقف  ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان بسته شده
بود که بودجه عمومی آن به  ۹۲۹هزار میلیارد تومان می رسید و همراه با رقم ۱۵۶۱
هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت ها و بانک ها سقف کلی بودجه را تشکیل می داد،
اما در مصوبه مجلس ســقف کلی بودجه با رشد  ۱۲.۷درصد به  ۲۷۴۴هزار میلیارد

اجاره ،چالش بزرگ
بازار مسکن در
سال ۱۴۰۰

کارشناس اقتصاد مســکن با بیان اینکه سال آینده
همزمان با انتخابات یکی از چالشهای مسکن ،اجاره
مسکن خواهد بود ،خواســتار ورود قانونگذار به این
موضوع شد.فرشید ایالتی در پاسخ به این پرسش که
سال آینده مهمترین چالش بخش مسکن چه چیزی

تومان رسیده است؛ به طوری که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها تغییری نداشته
ولی بودجه عمومی با رشد  ۳۳.۲درصدی به  ۱۲۳۸هزار میلیارد تومان افزایش یافته
اســت .در بخش بودجه عمومی نیز منابع عمومی  ۸۴۱هزار میلیارد تومان بود که از
درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) با رقم  ۳۱۷هزار میلیارد تومان ،واگذاری دارایی های
سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده ها و واگذاری اموال دولتی)  ۲۲۵هزار میلیارد تومان
و واگذاری دارایی های مالی(واگذاری سهام و انتشار اوراق) با  ۲۹۸هزار میلیارد تومان
تشــکیل شده بود.در جریان مصوبات کمیسیون تلفیق منابع عمومی بودجه دولت از
رقم  ۸۴۱هزار میلیارد تومان در الیحه با رشــد  ۳۵.۹درصدی به  ۱۱۴۳هزار میلیارد
تومان رسیده است که افزایش  ۳۰۲هزار میلیارد تومانی دارد.

بازی با نفت
ایــن که ایــن  ۳۰۲هزار میلیارد تومان از کجا آمده باید گفت که در اجزای تشــکیل
دهنده منابع عمومی ،واگذاری دارایی ســرمایه ای با رشــد  ۵۵درصدی از  ۲۲۵هزار
میلیارد تومان به  ۳۴۹هزار میلیارد تومان افزایش دارد که در این بخش درآمد نفتی
از  ۱۹۹هزار به حدود  ۲۳۰هزار میلیارد تومان رســیده اســت ،در آمدی که در الیحه
با انتقاد تند مجلس مبنی بر عدم تحقق رقم پیش بینی شــده بود اکنون عامل رشد
ســقف بودجه شده است.افزایش درآمد نفتی عمدتا به دلیل تغییری است که مجلس
در نرخ تسعیر ارز ایجاد کرد؛ به گونه ای که از صادرات  ۲.۳میلیون بشکه در روز سهم
دولت را کاهش داد ولی نرخ  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان پیشــنهادی دولت را به  ۱۷هزار
و  ۵۰۰تومــان افزایش داد ،موضوعی کــه دولت با آن به دلیل تبعات آن به ویژه تورم
موافق نبود.همچنین درآمدها  ۴۳۹هزار میلیارد تومان مصوب شده که نسبت به رقم
 ۳۱۷هزار میلیارد تومانی الیحه  ۳۸.۴درصد افزایش دارد که بخشی از این افزایش به
رشــد درآمدهای گمرکی بر می گردد که جریان خاص خود را دارد.از سویی واگذاری
دارایی های مالی از  ۲۹۸هزار میلیارد با رشــد  ۱۸.۹درصدی به  ۳۵۴هزار میلیارد
تومان رسیده است ،این بخش هم بسیار مورد نقد بود و گفته می شد که امکان چنین

اســت ،اظهار کرد :موضوعاتی که مشخصا در بخش
مســکن سال آینده با آن درگیر خواهیم بود ،مالیات
اســت .مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی
سرمایه و کال مالیاتهای حوزه مسکن است.وی ادامه
داد :موضــوع دوم که در زمان انتخابات فصل آن فرا
میرسد،اجاره مسکن است .متاسفانه بعد از  4دهه
مدل مناســبی از اجارهداری در بازار مسکن نداریم.
این مســئله نیازمند آن است که قانونگذار به فوریت
تصمیم بگیرد.وی با طرح این پرسش که بازار اجاره
مسکن تا چه زمانی باید رها باشد ،افزود :هم در بحث
سیاستهای کنترلی و هم تولید مسکن اجارهای باید
مجلس و دولت اقدمات عملی انجام دهند .حرفهای

زیادی درباره مســکن اجتماعی بیان شده ،اما هیچ
کاری انجام نشده است.کارشناس مسکن بیان کرد:
بر اســاس طرح مسکن اجتماعی در جاهای مختلف
شــهر با مدیریت شــهرداری یا نهادهای عمومی یا
خیریهها مســاکن استیجاری ساخته شود و با اجاره
کمتــر از اجار ه های منطقــهای در اختیار زوجهای
جوان یا اقشــار کمدرآمد هدف قــرار گیرد.ایالتی با
اشــاره به اینکه طی  7ســال اخیر ساخت مسکن
متوقف شــده است ،اضافه کرد :ســال آینده وزارت
راه و شهرســازی باید گزارشی از طرح ملی مسکن
ارائه دهد و اعالم کند که چه تعداد ثبتنام کنندگان
توانستهاند خانهدار شوند.

گزیده خبر
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛

واگذاری هایی در بورس و یا در مورد اوراق وجود ندارد ولی عمال مجلس روی آن دست
گذاشــته اســت.درآمدهای اختصاصی دولت نیز از حدود  ۸۸هزار میلیارد به  ۹۵هزار
میلیارد تومان رشد کرده که همراه منابع عمومی  ،بودجه عمومی را تشکیل می دهد.

به بودجه کسری دار باز هم اضافه شد
پیــش از این مرکز پژوهش های مجلس از کســری  ۳۲۰هزار میلیارد تومانی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰خبر داده بود ولی افزایش  ۳۰۰هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی
دولت و البته رشــد قابــل توجه همان درآمدهای نفتی در عمل اتفاق افتاده اســت.
اینکه در هنگام ورود بودجه نقد ها آغاز ولی در نهایت ســقف منابع رشــد می کند
ماجرای جدیدی نیست و در عمل پیشنهاد مصوب نمایندگان نیز تبعات خود را دارد
و تضمین کننده حذف کســری بودجه نبوده است ،موضوعی که در بودجه سال های
قبل قابل مشــاهده است.در الیحه بودجه  ۱۳۹۹ســقف کلی بودجه از  ۱۹۸۸هزار
میلیارد بــه  ۲۰۲۶هزار میلیارد تومان در قانون افزایش یافت که  ۱.۹درصد رشــد
داشــت .همچنین منابع عمومی از  ۴۸۴هزار میلیارد با رشد  ۱۷.۸درصدی به ۵۷۱
هــزار میلیارد و بودجه عمومی از  ۵۶۳هزار میلیارد با افزایش  ۱۵.۲درصدی به ۶۴۹
هزار میلیارد رسید ولی ابتدای سال جاری با عدم تحقق منابع و اصالح بودجه همراه
شد.همچنین در سال  ۱۳۹۸در زمان ارائه الیحه بودجه نقد بسیاری در رابطه با منابع
و مصارف وجود داشت اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به الیحه همراه بود؛
بــه طوری که منابع عمومی از  ۴۰۷هزار میلیارد تومان به  ۴۴۸هزار میلیارد ،بودجه
عمومی از  ۴۷۸هزار میلیارد به  ۵۲۰هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه
از  ۱۷۰۳هــزار میلیارد به  ۱۷۴۴هزار میلیــارد تومان افزایش پیدا کرد و در ابتدای
ســال با توجه به عدم تحقق منابع دولت به اصالح دست زد.در این شرایط با بودجه
پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس ،اینکه از ابتدای سال آینده بار دیگر بحث مواجه
شدن با عدم تحقق منابع و کسری بودجه مطرح نشود و اصالح بودجه در دستور کار
قرار نگیرد ،جای سوال دارد.

از سوی جمعی از نمایندگان
مطرح شد؛

طرح جدید مجلس
برای پرداخت یارانه

جمعــی از نمایندگان طرح جدیدی را برای نحوه
رتبهبنــدی خانــوار در  ۱۰دهک جهت پرداخت
یارانههــای نقــدی و غیر نقدی تهیــه و تدوین
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اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس
کلید خورد
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه آیین نامه مالیات بر خانهها و خودروهای
لوکــس به زودی ابالغ میشــود ،گفت :این مالیات ســاالنه اخذ و جریمه
ســنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است.امیدعلی پارسا
درباره علت تعلل در تصویب آئیننامه مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس
گفت :آئین نامه مدتها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد
و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است.وی افزود :این آئین
نامه احتماالً طی این روزها ابالغ خواهد شد.پارسا تصریح کرد :با ابالغ آئین
نامــه ،عم ً
ال اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و
در آن جریمههای سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر
گرفته شده است.رئیس ســازمان امور مالیاتی همچنین در پاسخ به سوال
خبرنــگار مهر در مورد درآمدهای مالیاتــی در بودجه  ۱۴۰۰گفت :عددی
کــه در بودجه  ۱۴۰۰برای دریافت مالیات اضافه شــد ،مجموعه برآوردها
و انتظاراتی بــود که مجلس از میزان درآمدهای مالیاتی داشــت .حداکثر
تالش ما این است که ضمن فشار نیامدن به طبقه پایین مردم و تولید ،این
پیشبینی را محقق کنیم این مالیات چون همزمان با افزایش نرخها نیست
فشــار جدیدی را به مودی مالیاتی وارد نمیکند بلکه با کارایی بیشتر این
کار انجام خواهد شد.وی ادامه داد :در بحث مالیات بر خانههای خالی ،قانون
آن به گونهای نوشته شده است که هیچ انسان عاقلی خانهاش را خالی نگه
ندارد .وقتی  ۵۰درصد اجاره ماهانه به عنوان جریمه دریافت میشــود هیچ
انسان عاقلی هنگامی که  ۵میلیون تومان ارزش اجاره منزل او باشد ،دو و نیم
میلیون تومان جریمه نخواهد داد در حالی که خانه او نیز خالی خواهد بماند
بنابراین اگر این هدف سیاســت گذار محقق شود ،درآمد قابل توجهی برای
دولت نخواهد داشت اما به هر حال برخی به گونه دیگری محاسبه میکنند

کردهاند.جمعی از نمایندگان طرحی را برای نحوه
رتبه بندی خانــوار در  10دهک جهت پرداخت
یارانــه نقدی و غیر نقدی ،تهیه و تدوین کردهاند
که این طرح در سامانه مربوطه جایگذاری و در
مرحله جمع آوری امضا اســت.ابوالفضل ابوترابی
نماینــده نجفآباد در مجلس در تشــریح طرح
رتبهبندی خانوار جهــت پرداخت یارانه نقدی و
غیر نقدی ،عنوان کرد :بر اساس این طرح خانوار
ایرانی را بر اساس پرســشنامه ای که خودشان
طبــق درآمد ،هزینه و دارایــی اعالم می کنند و
انجام صحتسنجی توســط بانکهای اطالعاتی
به  10دهک تقســیم و به هر خانــوار یک رتبه

اختصاص مییابد و پــس از این یارانههای نقدی
و غیــر نقدی با این رتبه بندی تقســیم و توزیع
میشود.متن طرح مجلس برای رتبهبندی خانوار
در  10دهک جهــت پرداخت یارانه نقدی و غیر
نقدی به این شرح است :دولت مکلف است نسبت
به تهیه پرسشنامه مؤثر در وضعیت مالی خانوار
از قبیــل درآمد ،داراییهــا و هزینه های زندگی
خانوار و ســپس با صحت سنجی نسبت به رتبه
بندی خانــوار ایرانی در  10دهک با حق اعتراض
بــرای خانوار در یک نوبت اقدام و تمام خدمات و
یارانههای مستقیم و غیر مستقیم بر اساس رتبه
بندی خانوار برنامهریزی و ارائه گردد.

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

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
وزیر نیرو:

۸۰درصد سوخت نیروگاههای کشور
از گاز تامین میشود
رضا اردکانیان با اشاره به عملکرد مقایسهای دولت در بخش برق گفت :در
بخش نیروگاهی از  ۷هزار مگاوات ظرفیت نصب شــده کشور به  ۸۵هزار
مگاوات ظرفیت نصب شده رسیدیم که تقریباً این رقم  ۱۲برابر شده است.
«رضا اردکانیان» با اشاره به اقدامات انجام شده برای حرکت نظام به سوی
توسعه اظهار کرد :باید در کنار کارهای انجام شده به مشکالت نیز بپردازیم
و این امیدواری در نسل جوان پایدار بماند که این کشور چهل و سه سال
اســت که علیرغم تمامی مشکالت سرپا و رو به جلو است.وی اضافه کرد:
ما وقتی در  ۴۳سال پیش سنگ بنای این نظام گذاشتیم در موضوع مهم
جمع آوری فاضالب و تصفیه فاضالب که امری مرتبط با بهداشت عمومی
مردم بوده و ارتباط مستقیم دارد ،اقدامات مثبتی را انجام دادیم.وزیر نیرو
با اشاره به اقدامات انجام شــده در زمینه ساخت تصفیهخانه فاضالب در
کشور خاطرنشــان کرد :قبل از انقالب تعداد تصفیهخانههای فاضالب به
تعداد انگشــتان یک دست هم نمیرســید ،یعنی ما چهار تصفیهخانه در
سراســر کشور داشتیم و این در حالی است که جمعیت کشور  ۴۰درصد
جمعیت فعلی کشور بوده و در ثروت ،منابع و غیره نیز بیشتر از این مقدار
و در دسترســی به دنیا محدود نبود.وی افزود :دیروز ما دویست و شصت
و پنجمین تصفیهخانه فاضالب را در کشــور افتتاح کردیم که  ۷۷عدد از
این تصفیهخانهها در این دولت بوده اســت .در دولت تدبیر و امید به طور
متوســط هر ماه یک تصفیهخانه فاضالب به مدار بهرهبرداری آمده است.
اردکانیان خاطرنشان کرد :امروز در استان کردستان شاخص جمعیت تحت
پوشش شبکههای فاضالب از شاخص جهانی به مراتب باالتر است ،یعنی
تعداد  9تصفیهخان ه که در حوزه فناوری باالتر از سطح دنیا است در استان
کردســتان در حال فعالیت بوده که این نقش مستقیمی در سالمت مردم
دارد.بهگفته وزیر نیرو این فاضالب تصفیه شــده در آبیاری فضای ســبز،
صنعت و غیره استفاده میکنیم.وی با اشاره به عملکرد مقایسهای دولت در
بخش برق یادآور شد :در بخش برق از  ۷هزار مگاوات ظرفیت نصب شده
کشــور در  ۴۲سال پیش در حالی که جمعیت  2.3برابر شده به  ۸۵هزار
مگاوات ظرفیت نصب شده رسیدیم یعنی تقریباً این رقم  ۱۲برابر شده در
حالی که جمعیت ما  ۲برابر شده است.اردکانیان با اشاره به مشکالت چند
روز اخیر برق در کشور خاطرنشان کرد :من قبول دارم این روزها در فصل
زمستان مشکالتی به دلیل سرما داریم و البته فراموش نکنیم که مصرف
ســوخت نیروگاهی ما هم از طریق گاز بوده و حدود  ۸۰درصد ســوخت
نیروگاههای کشــور از گاز تامین میشود که این مهم نیز نقطه روشنی در
کارنامه کشور است.
وزیر نیرو ادامه داد :امروز در دنیا بعد از آمریکا ،روســیه و ژاپن چهارمین
کشــوری هستیم که سهم عمد ه ســوخت نیروگاههایمان گاز است که از
پاکترین سوختها بوده ولی چون مصرف خانگی افزایش قابل مالحظهای
پیدا کرده اســت مقــداری محدودیت برای همــکاران در وزارت نفت به
وجود آمده اســت.بهگفته وی دهه فجر انقالب اسالمی امسال همه مانند
سالیان گذشته یادآور همه خوبیها و همدلیها و یک صدایی است .دیروز
طرحهای بزرگی در خراسانشمالی و کردستان افتتاح کردیم و انشاءاهلل
هفته آینده هم طرحهای بزرگتری در اســتانهای اردبیل و فارس به مدار
بهرهبرداری برســانیم.اردکانیان در خصوص آخرین وضعیت بارشها نیز
خاطرنشــان کرد :در سالآبی که از اول مهر شــروع تا آخر شهریور ادامه
مییابد ،از اول مهر تا دیروز مجموعه بارشها در ســطح کشور حدود ۸۸
میلیمتر بود که به نسبت متوسط بلند مدت ( ۵۰ساله) حدود  ۲۴درصد
کمتر و به نسبت سال گذشته که یکی از پربارشترین سالهای پنج دهه
اخیر بود ،بارشهای امســال متاسفانه  ۴۲درصد کاهش را دارد.وزیر نیرو
اضافه کرد :ما اســتفاده از مخازن ســدها را در همین فرصت چهارماه به
خوبی مدیریت کردیم .یعنی حجم آب موجود در مخازن کشــور با توجه
به بارشها که میزان زیادی کمتر بوده ولی ما حجم آب موجود در کشور
را به نسبت پارسال دو درصد کمتر داریم ،بهطوریکه پارسال  ۲۷میلیارد
مترمکعب آب در مخازن ســدها داشتیم و امسال نیز حدود  26.5میلیارد
مترمکعب است که تمام تدبیر بهکار گرفته خواهد شد تا تابستان مشکل
خاصی نداشته باشیم.بهگفته وی ،پیشبینیها حاکی از این است که تا آخر
زمستان این کسری جبران خواهد شــد و امیدواریم مردم نیز با مراعات،
مراقبت و مدیریت مصرف در بخش خانگی یاریگر باشند.

پیش بینی گلدمن ساکس از صعود نفت
به  ۶۵دالر
بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت تحت
تاثیر محدودیت عرضه در بــازار و بهبود مالیم تقاضا تا ژوییه به  ۶۵دالر
صعود خواهد کرد .این بانک سرمایه گذاری در یادداشتی اعالم کرد کمبود
عرضه نفت در سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰به دلیل تقاضای باالتر و عرضه
کمتر از ســوی تولیدکنندگان خارج از گروه اوپک پالس به  ۲.۳میلیون
بشــکه در روز رسید .پیش بینی می شود کمبود عرضه در نیمه اول سال
 ۲۰۲۱به  ۹۰۰هزار بشــکه در روز برسد که بســیار باالتر از برآورد قبلی
کمبود عرضه به میزان  ۵۰۰هزار بشــکه در روز اســت.این کمبود عرضه
مــی تواند کمک کند نفت برنت تا ژوییه به  ۶۵دالر در هر بشــکه صعود
کند و با ســرمایه گذاری نفتی کمتر ،ریسکهای مربوط به عرضه در سال
 ۲۰۲۲صعودی می شــود .نفت برنت روز دوشــنبه باالی  ۵۵دالر معامله
شــد.گلدمن اعالم کرد ما بهبود تقاضا را پایینتر برآورد کردیم تا شــروع
کندتر واکسیناســیون و روند محتاطانه بازگشایی اقتصاد را که به احیای
کندتر تقاضا برای سوخت جت منجر می شود ،به حساب آورده باشیم.این
بانک انتظار دارد تقاضا در شــش ماه آینده تا ژوییه به میزان  ۵.۳میلیون
بشــکه در روز رشد کند که پایینتر از پیش بینی قبلی  ۶.۸میلیون بشکه
در روز است.عربستان سعودی متعهد شده است کاهش تولید بیشتری در
ماههای فوریه و مارس انجام دهد و اکثر اعضای اوپک پالس تولیدشان را
در فوریه ثابت نگه می دارند.
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نفت و انرژی

سه شنبه  14بهمن  19 1399جمادی الثانی  2 1442فوریه 2021

احیای بازار نفت چقدر نزدیک است؟

آنطور که کارشناسان پیشبینی کردند تقاضای جهانی نفت خام با توزیع واکسن و بهبود
اوضاع اقتصادی افزایش مییابد و انتظار می رود تا فصل تابستان شاهد تاثیرات و افزایش
قیمت نفت باشــیم ،.اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد مصرف جهانی نفت و ســایر
سوختهای مایع در سال  ۲۰۲۰به دلیل محدودیتهای تعیین شده برای مقابله با ویروس
کرونا و قرنطینه ،به میزان  ۹درصد ســقوط کرد و به  ۹۲.۲میلیون بشکه در روز رسید
که این بزرگترین کاهش ساالنه مصرف نفت از زمان رصد آمار توسط این آژانس در ۴۰
سال گذشته محسوب می شود .اما برآورد شده جهان امسال به سطح مصرف عادیتری
برمی گردد و ادامه روند احیای اقتصادی به رشــد مصــرف نفت کمک خواهد کرد.این
آژانس پیش بینی کرد مصرف جهانی ســوختهای مایع امسال  ۵.۶میلیون بشکه در روز
معادل شــش درصد در مقایسه با سال  ۲۰۲۰رشــد می کند و در سال  ۲۰۲۲هم ۳.۳
میلیون بشــکه در روز رشد خواهد کرد .مصرف نفت امسال تحت تاثیر رشد اقتصادی و
عادی شدن الگوهای سفر تا اواسط سال رشد خواهد کرد و بهبود سفر روی رشد مصرف
نفت در ســال  ۲۰۲۲هم تاثیر اندکی خواهد گذاشــت .اوپک هم رشد تقاضا برای نفت
در ســال  ۲۰۲۱را پیش بینی کرده با این حال انتظار دارد مصرف نفت امسال به ۹۵.۹
میلیون بشکه در روز برسد که همچنان پنج میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از
بحران در ســال  ۲۰۱۹خواهد بود.اوپک برآورد کرده که تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰

به میزان  ۹.۸میلیون بشــکه در روز ســقوط کرد و به  ۹۰میلیون بشکه در روز رسید و
انتظار ندارد تقاضا برای نفت از افتی که در ســال  ۲۰۲۰تجربه کرد به طور کامل بهبود
پیدا کند .مؤسســه مشــاوره انرژی وود مکنزی نیز پیشبینی کرد که به دنبال افزایش
تقاضا در پی شــتاب گرفتن توزیع واکسن و چشــمانداز بهتر اقتصادی تقاضای جهانی
نفت در ســال جاری میالدی حدود هفت درصد افزایش مییابد.انتظار میرود مجموع
تقاضای سوختهای مایع در سال  ۲۰۲۱بهطور میانگین روزانه  ۹۶میلیون و  ۷۰۰هزار
بشکه باشد که روزانه  ۶میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه بیشتر از پارسال است ،شیوع ویروس
همهگیری جهانی کرونا سبب شوک بیسابقه تقاضای نفت شده است .آن-لوئیز هیتل،
معاون مدیرعامل وود مکنزی گفت :پیشبینی کوتاهمدت ما بر این مبناســت که توزیع
واکسن در طول سال  ۲۰۲۱شتاب گیرد و با توجه به چشمانداز اقتصاد کالن ما ،انتظار
میرود تولید ناخالص داخلی جهانی پنج درصد افزایش یابد.
واکس کرونا تنها راه عالج بازار نفت
اما بهبود تقاضای سوختهای مایع در جهان به سرعت توزیع واکسنها و بهبود اقتصاد
جهانی بســتگی دارد ،در این بین مرتضی بهروزی فر  -کارشناس ارشد حوزه انرژی به
ایسنا گفت :تغییر رییس جمهور آمریکا حداقل در کوتاه مدت تاثیر زیادی در سیاست

منتظر تربتی:

نگران مصرف هستیم
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد یک نهاد فرابخشــی در جهت مدیریت مصرف سوخت و انرژی در کشور گفت :در سال  ۱۴۰۰در
تولید گاز مشکلی نداریم ،باید روی مدیریت مصرف تمرکز کنیم.حسن منتظر تربتی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت :گاز پیشران توسعه کشور
است ،به این معنا که گاز در فرآیند توسعه کشور بسیار نقش مهم و موثری داشته و دارد؛ چرا که هم انرژی پاکی است ،هم در تمام کشور گسترش یافته و می
تواند به عنوان یک زیرساخت به توسعه آینده کشور کمک کند.معاون وزیر نفت با بیان اینکه «هیچ سوختی را به گستردگی گاز در کشور نداریم» ،گفت :ما در
حال حاضر کشوری هستیم که به صورت غیربهینه از گاز استفاده می کنیم و بیشتر مصرف گاز کشور در بخش های غیرمولد و خانگی است و آنچنان شدت
مصرف در این بخش باالست که گازی که می توانیم به بخش های تولیدی و راهبردی اختصاص دهیم ،در بخش خانگی مصرف می شود.وی افزود :رسیدن به
رکورد بی سابقه مصرف  660میلیون مترمکعبی در روز را در مصرف گاز زمستان امسال شاهد بودیم که با توجه به جمعیت کشور ،این رقم بسیار زیاد است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه «موضوع بهینه سازی مصرف یک موضوع فرابخشی است» ،گفت :موضوع بهینه سازی به اندازه ای که موضوع
توسعه در محدوده وظایف وزارت نفت و شرکت ملی گاز است ،در محدوده وظایف ما نیست و موضوعی نیست که به تنهایی توسط شرکت ملی گاز و یا وزارت
نفت ،قابل تحقق باشد.وی ادامه داد :در موضوع بهینه سازی نیاز به یک رگوالتوری در کشور داریم که فراتر از یک سازمان و یک وزارتخانه عمل کند و همه
نهادهای اجرایی کشور را به سمت تحقق بهینه سازی مصرف در کشور هدایت کند.منتظر تربتی تصریح کرد :موضوع بهینه سازی به فرهنگ ،تجهیزات ،نحوه
ساختمان سازی ،قیمت حامل های انرژی و  ...وابسته است و عواملی که در بهینه سازی تأثیرگذار هستند ،عواملی نیستند که همه در اختیار وزارت نفت باشد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه «اگر صفر تا صد اجرای ماده  12قانون رفع موانع تولید در اختیار وزارت نفت بود ،از محل این ماده برای بهینه
سازی مصرف ،بیشتر اقدام می کردیم» ،گفت :ایراد از اینجا بود که اعتمادی که ما به ماده  12داشتیم و سرمایه گذاری در این بخش انجام دادیم ،در بخش
های خارج از مجموعه وزارت نفت وجود نداشت؛ پول در جایی تولید می شود ،سرمایه گذاری در بخش دیگری صورت می گیرد و صرفه در جای دیگری اتفاق
می افتد و هماهنگی بین این بخش ها به صورت یک حلقه باید توسط یک نهاد فرابخشی انجام شود.معاون وزیر نفت با بیان اینکه «در سال آینده نیز با بهره
برداری از باقی مانده توسعه در پارس جنوبی 50 ،تا  60میلیون مترمکعب در روز نسبت به امسال ،افزایش تولید گاز خواهیم داشت» ،گفت :تجربه نشان داده
که فقط توسعه کافی نیست و اگر مصرف را مدیریت نکنیم به مشکل می خوریم.
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های نفتی آمریکا ایجاد نخواهد کرد و برخی سیاســت ها در زمینه های خاص در بلند
مدت اثر خواهد گذاشــت و اینکه تصور شــود با آمدن بایدن قرار است تولید نفت شیل
کاهش پیدا کند ،یک انتظار عبث است و قرار نبود که اتفاق خاصی بیفتد.وی با تاکید بر
اینکه تنها مساله ای که اکنون بازار نفت در انتظار آن است را می توان کاهش اثرات کرونا
دانست که می تواند در کوتاه مدت موثر باشد ،تصریح کرد :آمدن بایدن نمی تواند محرک
خاصی برای بازار نفت باشد و تنها شاهد یک شوک موقت در روز های ابتدایی روی کار
آمــدن رییس جمهور آمریکا بودیم و اکنون تحول بازار نفت تنها در گرو واکســن کرونا
و بهبوود شرایط فعلی جهان اســت.این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه تاثیر
گذاری واکسن زمانی اتفاق می افتد که  ۷۰درصد جمعیت جهان واکسینه شوند و تا آن
مرحله کمی زمان خواهد برد و این مواردی که عملکرد مثبت واکسن را نشان می دهد
نیز می تواند تاثیراتی را برجای بگذارد ،اظهار کرد :امیدواریم در نیمه های سال به بعد اثر
واکسن خود را نشان دهد و در فصل تابستان شاهد افزایش قیمت ها باشیم.بهروزی فر
با تاکید بر اینکه با بازگشت شرایط به وضعیت قبل از شیوع ویروس کرونا تحول در بازار
نفت اتفاق خواهد افتاد ،گفت :اتفاقات اخیر در حوزه کشــف واکسن و داروهای موثر در
این حوزه نوید بهبود اوضوع بازار نفت است اما تا زمان ریشه کن شدن این ویروس نمی
توان انتظار تحول بزرگی را داشت.

صادرات برق ایران به چهار کشور تسهیل شد
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت :امکان صدور برق کشور به چهار کشور افغانستان،
پاکستان ،عراق و ترکیه فراهم شده است و در شرایط مطلوب می توان  ۱۴۰۰مگاوات به این کشورها
صادر کرد.محســن طرزطلب ،با بیان اینکه با به مدار آمدن بخش بخار نیروگاه شــیروان با ظرفیت
 ۱۶۰مگاوات امکان انتقال برق به سایر استانهای همجوار و همچنین صادرات از مرزهای شرقی به
وجود آمده است ،اظهار کرد :از این طریق می توان شاهد درآمد ارزی برای کشور باشیم.وی با تاکید
بر اینکه درآمد حاصل از صادرات به چهار کشور افغانستان ،پاکستان ،عراق و ترکیه متفاوت خواهد
گفت :خالص درامد صادرات حدود  ۸۰۰میلیون دالر اســت با این توضیح که ما واردات هم داریم،
به طورمتوسط ساالنه خالص پس از کسر هزینه صادرات حدود  ۵۵۰میلیون دالر تخمین زده می
شــود ،لذا خالص صادرات پس از کسر واردات حدود  ۵۵۰میلیون دالر است .به گفته طرزطلب در
مناطق شمالی ،شمال شرق کشور و استان های همجوار تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی
در حال انجام است ،بدون مصرف سوختی دیگر ،با همان سوختی که در اختیار ما قرار گرفته است
توان جدیدی به توان شــبکه اضافه می کنیم .تولید برق ســه واحد بخار سیکل ترکیبی شیروان
نیز در فصول پاییز و زمســتان بسیار حائز اهمیت است چون با همین سوختی که واحدهای گازی
مصــرف می کنند  ۴۸۰مگاوات ظرفیت جدید در آن ایجاد شــده و راندمان تولید از  ۳۴درصد به
 ۵۰درصد ارتقا پیدا کرده اســت.مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیان اینکه نیروگاه
سیکل ترکیبی شیروان توسط دولت سرمایهگذاری شده و به لحاظ باالنس شبکه و همچنین واقع
شدن در مرز ،استراتژیک است همچنین به لحاظ پایداری شبکه بسیار اهمیت دارد ،اظهار کرد :تمام
نیروگاههای کالس  Fجدید همزمان گازی و بخاری خواهند بود ،عمده پروژههای ما ،سرمایهگذاری
روی نیروگاههای سیکل ترکیبی و تبدیل به واحدهای بخار است تا راندمان بهتری داشته باشیم.
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با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور؛

 4پروژه بزرگ شرکت آب منطقهای کردستان افتتاح شد
همزمان با اولین روز از دهه فجر  4پروژه بزرگ در حوزه آب منطقه ای کردستان در قالب سی و نهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با اعتباری بالغ
بر  517میلیارد تومان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان ،دکتر حســن روحانی در آئین بهره برداری از طرحهای
حوزه آب منطقهای کردستان که به صورت ویدیوکنفرانس ،در قالب هفته سی نهم پویش هر هفته الف – ب – ایران
در شــرکت آب منطقه ای کردستان انجام شد ،اظهار داشت :باتوجه به اهمیت تامین آب شرب سالم و پایدار برای
مردم سنندج در ســال جاری  100میلیارد ریال به بخش آب شرب سنندج تخصیص یافته و تمام تالش خود را در
راستای تامین اعتبار مورد نیاز را خواهیم کرد.وی با بیان اینکه هر  ۵۰روز یک سدمخزنی ملی در این دولت به افتتاح
میرسد ،افزود :در دوران انقالب  ۱۹۳طرح افتتاح شده است.

وزیر نیرو در آئین افتتاح چهل و نهمین سد دولت تدبیر و امید در کردستان  ،اظهار کرد :سامانه جدیدی برای مدیریت آب کشور تامین
ت و ساختار جدید مدیریت آب کشور را نهایی میکنیم.رضا اردکانیان تصفیهخانه آب سقز که از سد چراغ ویس تامین میشود
شده اس 
بعنوان چهل و سومین تصفیهخانه آب دولت تدبیر و امید برای تامین آب شهرستان سقز وارد مدار بهره برداری می شود.در این مراسم
ساختمان سد مخزنی رمشت با هدف تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست روستای رمشت ،محمدآباد و مارنج در قالب پویش هر هفته
الف – ب – ایران افتتاح گردید.این سد در حدود  70کیلومتری شهر سنندج و در شهرستان کامیاران بخش موچش واقع گردیده که
از نوع خاکی همگن برروی رودخانه رمشت از سرشاخه های سیروان بوده و حجم کل مخزن آن  5/8میلیون متر مکعب بوده همچنین
حجم آب قابل تنظیم این سد نیز  6/84میلیون متر مکعب است.سر ریز این سد از نوع اوجی آزاد بطول  158متر بوده و ارتفاع این سد
به  30/7متر میرسد و طول تاج آن  431متر و عرض تاج در باالترین نقطه به  7متر می رسد.از اهداف این طرح میتواند به مواردی از
جمله ،کنترل و مهار آب های مرزی ،تامین آب کشاورزی به میزان  500هکتار برای اراضی پایین دست ،پیش بینی تامین آب شرب
شهرستان موچش ،تامین نیاز زیست محیطی رودخانه به میزان 0/7میلیون متر مکعب در سال و اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در
زمینه های باغداری ،کشاورزی ،دامداری و پرورش ماهی که معادل  1300نفر اشتغالزایی در سد و شبکه اشاره نمود.یکی از مهمترین
فاکتورهای احداث سد رمشت تاثیرات مثبت آن بر روی مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه میباشد که نتیجه آن بهبود و توسعه 500
هکتار از اراضی پایین دســت است و با ایجاد اشتغالزایی  1300نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه های باغداری ،کشاورزی،
دامداری و پرورش ماهی زمینه مهاجرت معکوس از شــهر به روستاها فراهم نموده و باعث آبادانی روستاههای محدوده طرح می شود.
همچنین با توجه به پیش بینی تامین آب شــرب شــهر موچش و روستای رمشت است که در صورت انجام این مهم به نوبه خود باعث
توسعه و پیشرفت محدوده طرح در آینده نزدیک خواهد شد و کمک بسزای در پیشرفت اقتصادی منطقه می باشد .از طرف دیگر باتوجه
به طبیعت بکر محدوده طرح و آبگیری سد زمینه فعالیت های گردشگری در منطقه را ایجاد می نماید که نتیجه آن اثرات مثبت فرهنگی

و اجتماعی خواهد بود.بهرهبرداری از ســاختمان شبکه آبیاری و زهکشی سد رمشت نیز با هدف تحت پوشش قرار دادن  563هکتار از
اراضی دشــت رمشــت محمد آباد و مارنج به بهره برداری رسید.در این پروژه لوله گذاری با لوله سایز  700میلیمتر به طول  1400متر
انجام گرفته شده و با لوله پلی اتیلن از سایز  160الی  710میلیمتر به طول 8106کیلومتر لوله گذاری شده است که برای اتمام این
پروژه  15میلیارد تومان هزینه شده و این طرح می تواند برای  500نفر اشتغال زایی داشته باشد.یکی دیگر از پروژه هایی که در قالب
سیو نهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح شد آبرسانی به شهر سقز از سد چراغ ویس ( تصفیه خانه شماره  2سقز)
است که این طرح با دنبال کردن اهدافی از جمله انتقال و تصفیه آب خام ذخیره شده در پشت دریاچه سد چراغ ویس با خط انتقال
 31.5کیلومتر و به میزان  33میلیون متر مکعب در سال جهت تامین آب شرب سالم و پایدار شهرستان سقز به عنوان دومین شهرستان
بزرگ اســتان ،با تعداد یک مخزن  1000متر مکعبی و دو مخزن  5000متر مکعبی ،تا افق  ،1425بهبود وضعیت معیشتی با افزایش
تولیدات ســالیانه کشــاورزی ،توسعه همکاری مابین روستاییان و ساکنین شهری ،توسعه سطح علمی و فنی ساکنین با بهره گیری و
آموزش نیروهای بومی در طرح ،افزایش پیوندهای اجتماعی در محدوده طرح افتتاح گردید.شبکه آبیاری و زهکشی گاران (افتتاح بخشی
از شــبکه واقع در نواحی عمرانی یک و دو) نیز یکی دیگر از پروژه های افتتاح شــده در جریان این پویش بود که در راستای محرومیت
زدایی و توسعه پایدار در استان کردستان ،سد گاران در شهرستان مریوان ،بر روی رودخانه گاران از سرشاخه های سیروان احداث شده
است .این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی و با ارتفاع  62متر از پی ،طول تاج  504متر و حجم کل مخزن  92میلیون متر مکعب
با ظرفیت آب قابل تنظیم  100/5مترمکعب می باشد.از اهداف این طرح میتوان به مهار آبهای مرزی ،تأمین آب شرب درازمدت شهر
مریوان و روستاهای اطراف  ،تأمین آب کشاورزی اراضی مستعد مرزی در جهت توسعه اراضی کشاورزی و محرومیت زدایی در حدود
 4600هکتار و بهبود وضعیت زیست محیطی اشاره نمود.طرح سد و سامانه و شبکه گاران مزایای از جمله صادرات محصوالت کشاورزی
و دامی به کشــورهای همسایه ،تأمین آب شرب درازمدت شــهر مریوان و روستاهای اطراف ،اشتغالزایی  8190نفر بصورت مستقیم و
غیرمستقیم در زمینه های باغداری ،کشاورزی ،دامداری و پرورش ماهی و ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیتهای گردشگری و توریسم
در منطقه را در جهت تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت.الزم به ذکر است یکی از مهمترین فاکتورهای احداث
طرح مذکور تاثیرات مثبت آن بر روی مسائل اجتماعی و اقتصادی منطقه می باشد که در نتیجه بهبود و توسعه  4600هکتار از اراضی
پایین دســت سد ،زمینه اشتغالزایی  8190نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم در زمینه های باغداری ،کشاورزی ،دامداری و پرورش
ماهی فراهم شده که خود زمینه مهاجرت معکوس از شهر به روستاها را ایجاد می کند .از دیگر اهداف طرح تامین آب شرب پایدار شهر
مریوان و روســتاههای اطراف می باشــد که زمینه توسعه و پیشرفت محدوده طرح در آینده نزدیک را فراهم نموده و نقش بسزای در
پیشرفت اقتصادی منطقه خواهد داشت .با توجه به طبیعت بکر محدوده طرح از دیگر نتایج اجتماعی این طرح اثرات مثبت فرهنگی با
توسعه فعالیت های گردشگری در منطقه می باشد.

در حاشیه افتتاح پروژه های شرکت آب منطقه ای کردستان در قالب پویش هر هفته_الف_ب_ایران

بازدید مهندس تقی زاده خاسیو هیئت همراه
از سد وحدت (قشالق)

در ادامه حضور مهندس تقی زاده خامسی و هیئت همراه در استان کردستان؛ روز یکشنبه  12بهمن
مــاه  ۹۹مصادف با اولیــن روز از دهه مبارک فجر معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیر عامل
شــرکت مدیریت منابع آب ایران به اتفاق هیئت همراه ،مدیرعامل و معاون حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقهای کردستان از سد و تاسیسات وحدت (قشالق) سنندج بازدید بعمل آورد.
نگاه فرامنطقهای در حوزه آب امری اجتناب ناپذیر جهت توسعه پایدار
معــاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شــرکت مدیریــت منابع آب ایران گفت :نگاه
فرامنطقه ای و جلوگیری از نگاه محلی در حوزه آب  ،امری اجتناب ناپذیر در توسعه پایدار آب
بشمار میآید .به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقهای کردستان ،دکتر تقی زاده خامسی
پس از بازدید از سدهای امیر آباد و رمشت ،شامگاه روز شنبه در جلسه هیئت مدیره شرکت آب
منطقهای و آبفای استان ،ضمن تاکید بر اینکه نگاهمان به آب نباید محلی باشد ،اظهار داشت:
ما در منطقه خشــک و نیمه خشــک زندگی میکنیم و در ایران  ۵۰درصد از مردم تنها به ۲۰
درصد از منابع آبی کشور دسترسی دارند.وی با اشاره به اینکه آب جزو انفال است ،افزود :باتوجه
به اینکه تقسیم آب باید عادالنه صورت گیرد لذا انتقال آب میان حوزه ای بر حسب نیاز جهت
تامین و انتفاع تمام نقاط کشــور از آب شرب سالم و پایدار امری الزامی است.مهندس خامسی
یادآور شد :از آنجا که آب مایه حیات است و اشتغال ،توسعه و زندگی همه مردم به آب بستگی
دارد می بایست در مدیریت این مایع ارزشمند تمام توان خود را بکار گیریم.وی ادامه داد :مصرف
آب بخصوص در بخش کشاورزی مستلزم تدابیر مدیریتی خاصی است که جهاد کشاورزی باید
به این مهم توجه ویژه داشته و در امر فرهنگ سازی در راستای اصالح الگوی کشت و متعاقب
آن ارتقای بهره وری گامهای موثری بردارند.معاون وزیر نیرو در پایان با بیان اینکه شرکت های
آب منطقه ای و آبفای استان یک خانواده محسوب میشوند ،بیان کرد :دستگاههای اجرایی در
حوزه آب استان باید با هم مراه و همدل باشند و در راستای توسعه پایدار در حوزه آب با یکدیگر
تعامل سازنده داشته باشند.
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گزیده خبر
اعالم تاریخ آزمون استخدامی بانک
ایران زمین
براســاس اطالعیه صادره ســازمان ســنجش ،آزمون
اســتخدامی بانک ایران زمین که پیش از این به دلیل
محدودیت های اجرایی در خصوص جلوگیری از کرونا
در کشور لغو شده بود ،روز پنجشنبه  16بهمن برگزار
خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی ،براســاس این
اطالعیه به اطالع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی بانک ایران زمین
می رساند؛ آزمون مذکور در ســاعت  14:30روز پنجشنبه  16بهمن  1399با
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در پنج شهرستان شامل تهران – اهواز –
شــیراز – یزد و کرمان برگزار خواهد شد.کارت ورود به جلسه آزمون از روز سه
شــنبه مورخ  14بهمن  1399از طریق سایت  www.sanjeshserv.irقابل
دسترس خواهد بود.

حس خوب نیکوکاری با همراه بانک تجارت
کاربران همراه بانک تجارت در  10ماه گذشته از طریق
این سامانه  77میلیارد ریال کمک های نقدی خود را به
حساب موسسات خیریه کشور واریز کردند.به گزارش
روابــط عمومی بانک تجارت ،همــراه بانک تجارت به
کاربران امکان می دهد کمک های خود برای موسسات
خیریه را از منوی نیکوکاری در سریع ترین زمان و آسان ترین روش به حساب
موسسات خیریه مورد نظر واریز کنند.هموطنان نیکوکار و مشتریان بانک تجارت
در  10ماهه گذشــته با استفاده از همراه بانک تجارت بیش از  77میلیارد ریال
به موسسات خیریه همچون :برنامه جهانی غذا ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،
آسایشگاه ســالمندان کهریزک ،موسسه محک ،ستاد مردمی رسیدگی به امور
دیه و جرایم غیر عمد ،بیماران ضایعه نخاعی ،جمعیت هالل احمر ،یونیســف و
سازمان بهزیستی کمک کردند.همراه بانک تجارت با مزیت های رقابتی ویژه خود
در شرایط شیوع ویروس کرونا همچنان همراهی قابل اطمینان برای انجام امور
بانکی مشتریان بوده و مورد استقبال قرار گرفته است.

امهال بیش از  129هزار پرونده تسهیالتی
توسط بانک توسعه تعاون
در راســتای رفع موانع تولید ،طی 5سال اخیر صورت
گرفت؛امهال بیش از  129هزار پرونده تسهیالتی توسط
بانک توسعه تعاونبا هدف حمایت از فعالین اقتصادی و
رفع موانع تولید و اشتغال ،طی چهار سال اخیر ،بیش
از  89هزار میلیارد ریال تســهیالت اعطایی به بخش
های مختلف اقتصادی توسط بانک توســعه تعاون امهال شده است.به گزارش
روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،موضوع بازپرداخت تسهیالت در شرایط رکود
اقتصادی و تورمی یکی از چالش های مهم کسب و کارها در سطوح و بخش های
مختلف اقتصادی است و ضرورت حمایت بانک ها از فعالین اقتصادی در چنین
شرایطی بیش از همیشه ،ضروری و الزم االجرا است ،اگرچه بانک ها نیز به عنوان
نهادهایی اقتصادی با شرایط پیچیده ای در خصوص تجهیز و تامین منابع برای
تداوم حیات و ارائه خدمات به مشــتریان مواجه هستند اما ضرورت حمایت از
فعالین اقتصادی و کسب و کارها به عنوان یک اولویت اصلی ،همواره در دستور
کار نظام بانکی قرار داشته است.بانک توسعه تعاون نیز با درک این ضرورت و در
راستای سیاستهای حمایتی خود به منظور مساعدت با تولید و حمایت از کسب
و کارهای مختلف با کســب مجوز از بانک مرکزی ،تاکنون در بخش رفع موانع
تولید و بخشــودگی و امهال تسهیالت خصوصا در بخش های تولیدی اقدامات
قابل توجهی صورت داده است.

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملی ایران به
مناسبت فرارسیدن چهل و دومین
سالگرد فجر انقالب
همزمان با فرارســیدن چهل و دومین ســالگرد فجر
انقالب اسالمی ایران ،مدیرعامل بانک ملی ایران پیامی
صادر کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران،
پیام دکتر محمد رضا حسین زاده به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
چهل و دو سال از روزی که مردم ایران زمین ،یکپارچه و با هدایت حضرت امام
خمینی (ره) خواسته خود مبنی بر رهایی از یوغ استعمارگران را محقق کردند،
گذشت.آن نهال نازک اندام که در طول بیش از چهار دهه با خون شهیدان ،اشک
چشــم مادران و عرق جبین پدران این ســرزمین آبیاری شد ،اکنون به درختی
تنومند و شجره ای طیبه مبدل شده که در طوفان حوادث خم به ابرو نیاورده و
میوه اش را نسل کنونی می چیند.در این دوران سخت و نفس گیر ،فراز و نشیب
های زیادی برای امت زیر پرچم جمهوری اســامی ایران پدید آمد ،اما توکل بر
خدای متعال ،پیروی از سیره ائمه اطهار و اتکا به خواست و اراده خود ،باعث شد به
رغم همه نامالیمات ،دوران شکوفایی کشور فرا برسد ،به گونه ای که اکنون عزت،
افتخار و سرآمدی ایران اسالمی در جهان زبانزد خاص و عام است.پیشرفت های
کشور ما در سایه تالش های فرزندان این مرز و بوم از مدار زمین خارج شده ،به
اعماق سلول ها نفوذ کرده و حتی نمونه اخیر آن در کشف و تولید واکسن بیماری
فراگیر کووید  ،19جهان را به شگفتی واداشته است.همه آنچه تحت عنوان حرکت
بی وقفه جمهوری اسالمی ایران برای درنوردیدن مرزهای جدید خوانده می شود،
تنها و تنها با استفاده از توان داخلی و جانفشانی جوانان و پیشکسوتان عرصه های
علم و جهاد رخ داده است.بدون تردید با حفظ همین روحیه ،کشور در آینده نه
چندان دور قله های تازه ای در حوزه های مختلف علم و عمل را فتح خواهد کرد
و دشمنان ما بیش از پیش از تسلط بر امور ایران اسالمی نا امید خواهند شد.بانک
ملی ایران نیز تا جایی که در توان داشته ،به تحقق اهداف بزرگ جمهوری اسالمی
ایران کمک کرده است.بسیاری از پروژه های زیربنایی و عمرانی کشور ،بسیاری از
طرح های توسعه ای در حوزه های بهداشت ،آموزش ،فرهنگ ،ترویج دین مبین
اسالم و  ،...بسیاری از اقدامات حمایتی ،فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی و
رفع بسیاری از نیازهای روزمره مردم کشور در روزهای سخت و آسان ،با حمایت
بانک ملی ایران پیاده ســازی و عملیاتی شده است.بانک ملی ایران که برآمده از
متن مردم و متعلق به بیت المال اســت ،همواره در کنار نظام و دولت جمهوری
اسالمی ایران بوده و برای تثبیت و پیشرفت سیاست های آن پیشقدم شده است.
اینجانب به نمایندگی از هزاران کارمند بانک ملی ایران ،فرارسیدن چهل و دومین
سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی را به مقام معظم رهبری ،رئیس محترم جمهور
و عموم ملت شهید پرور تبریک عرض نموده و توفیقات هر چه بیشتر این نظام
مقدس را از خدای متعال خواستارم.
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دالر زیر  ۲۰هزار تومان «شدنی» است
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی باعث شوک قیمتی میشود

رئیــس کل بانک مرکزی با تأکید براینکــه دالر زیر  ۲۰هزار
تومان «شدنی» اســت ،درباره آخرین وضعیت پولهای بلوکه
شده ایران در کره جنوبی سخن گفت و تأکید کرد :در روزهای
آینده نرخ سود بین بانکی به  ۱۸تا  ۱۸.۵درصد کاهش خواهد
یافت ،.عبدالناصر همتی در تشــریح عملکرد بانک مرکزی در
پاسخ به چرایی مســدودی کارت بانکی مهاجران افغان ،اظهار
داشت :آنچه انجام شــد در حقیقت بی تدبیری یکی دو بانک
بود؛ البته از قبل اعالم کرده بودیم که کد شهاب نداشته باشند،
ســاتنا انجام نمی شود ،من همان شب با مدیران این دو بانک
صحبت کردم و گفتم باید یک مــاه فرصت دهید تا این افراد
برای اعالم شناســه ملی یا کد اتباع به شــعب مراجعه کنند؛
هرچند بانک ها می گفتنــد از قبل پیامک داده بودیم ولی به
نظرم بانک ها هم خیلی جدی نبودند.وی با بیان اینکه ســهل
انگاری و بی تدبیری برخی از دوستان بانکی باعث این مشکل
شد ،افزود :یک رسمی دارند که هر اتفاقی در سیستم بانکی می
افتد می گویند دستور بانک مرکزی است! درحالی که سالهاست
به بانک ها ابالغ کرده ایم که مصوبات مبارزه با پولشویی را اجرا
کنند و . ...همتی درباره علت تأخیر در اجرای اصالحات قانون
جدید چک ،گفت :برخی از مشــتریان در این چند ماه فرصت
آموزش استفاده از چکهای جدید را خواهند داشت ولی از اول
ســال  1400این قانون به صورت اجباری اجرایی خواهد شد و
االن بــه صورت اختیاری می توانند ثبت  ،تایید و انتقال چک
را در صیاد ثبت کنند.وی درباره حمایت از کســب و کارهای
آســیب دیده از کرونا ،عنوان کرد :ما چیــزی حدود  75هزار
میلیارد تومان اختصاص دادیم و نزدیک  30هزار میلیارد تومان
را وام یک میلیونی به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر دادیم و
از این طریق کمک خوبی شد .نزدیک  8هزار میلیارد تومان را
نیز  200تا  300هزار مشاغل استفاده کردند و برای  190هزار
نفر هم حدود  4هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت شد
و تا آخر سال هم بخش بزرگی از این مبلغ را کمک می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نگرانی ما کنترل رشــد
نقدینگی است و نمی خواهیم رشدهای انفجاری در نقدینگی
و تورم داشته باشیم ،تصریح کرد :به همین خاطر دست ما در
پرداخت تســهیالت حمایتی بسته است! تالشمان را کرده ایم
که نقدینگی را کنترل کند ولی عمده تورم و نقدینگی ریشه در
بودجه و تحریم های بی سابقه دارند .البته در ماه دهم از سال
رشد  18درصدی پایه پولی را تجربه می کنیم که این علیرغم
تحریم بسیار کارنامه خوبی است.
دالر زیر  20هزار تومان «شدنی» است
وی در بخش دیگــری از این گفتوگو درباره وضعیت بازار ارز
اینطور توضیح داد که بازار نرخ دالر  20هزار تومانی را در هفته
هــای قبل دید و بازهم خواهد دید؛ جــو روانی حاکم در بازار
ســرمایه و ارز باعث تغییرات در این بازارها می شود .انتظارات
حتما تعدیل خواهد شــد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به
این سوال که دالر به زیر  20هزار تومان می رسد؟ ممکن است
چنین رقمی در بازار ارز ثبت شــود؟ گفت :بله ممکن است و
بنده معتقدم امکان تعدیل نرخ ارز وجود دارد.
همتی با اشــاره به اینکه فضای بازار سرمایه و ارز متاثر از فعل
و انفعاالت سیاســی اســت ،افزود :اگر به منابع دسترسی پیدا
کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت .من
معتقد به ســرکوب نرخ ارز نیستم ،اما معنای این عدم تعدیل
نرخ نیست.وی ضمن تأکید براینکه از جمله کسانی هستم که
معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد ،تصریح
کرد :ســال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم

این کار باعث ناترازی بیشتر بانک ها می شود؛ تورم فعلی ناشی
از نرخ سود نیست بلکه ناشی از شوک نرخ ارز و انتظارات است؛
اول باید انتظارات کنترل شــود و بعدا درباره نرخ ســود بانکی
تصمیم گرفت ولی برای نرخ سود بین بانکی در نظر داریم سود
را به  18.5درصد کاهش دهیم.
همتی باردیگر در واکنش به ادعای بورســی ها مبنی بر تأثیر
افزایش نرخ ســود بیــن بانکی در ریزش بــورس ،گفت :بازار
سرمایه مسیر خوبی برای توسعه کشــور است .نرخ بهره بین
بانکی ربطی به بورس ندارد .آنچه میتواند بر بورس تاثیر بگذارد
نرخ سپرده است که تغییری نکرد .میخواهیم نرخ بین بانکی
میانگین کریدور باشد بین  14تا  .22باتوجه به سیاست عملیات
بازار باز مصمم هستیم که نرخ بین بانکی را در میانگین کریدور
بیاوریم .در تالش هســتیم تا چند روز آینده نرخ بین بانکی را
بین  18تا  18.5درصد کاهش دهیم.

هدف نزدیک خواهیم شــد .البته توجه کنید که نمی توان به
متغیرهای کالن اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.
همتی از کاهش شتاب تورمی در یکی دو ماه اخیر گفت :انشاهلل
با کاهش انتظارات تورمی و کاهش شتاب رشد نرخ ارز در سال
آینده به تورم هدف نزدیک خواهیم شد .اقتصاد ما به شدت به
نرخ ارز حساس است و فقط نباید صادرکننده را دید ،واردکننده
و مردم عادی را هم باید در نظر داشت؛ نرخ ارز در قدرت خرید
مردم اثر می گذارد.

افزود :خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی
بهتر از قبل شــده است و صادرات فرآوردهها نیز خیلی شرایط
خوبی دارد.همتی درباره دستاوردهای سفر عمان گفت :در سفر
عمان مذاکرات خوبی انجام شــد و اراده قویای برای گسترش
روابط مالی و تجاری ایران و عمان مشاهده شد.رئیس کل بانک
مرکزی ادامه داد :خنثی سازی تحریم ها به خوبی انجام شده و
پیگیری خواهیم کرد که سایر کشورها شرایط دسترسی ما به
منابعمان را هر چه زودتر فراهم کنند.

آیا دولت در ماههای پایانی ســال عمدا ً نرخ ارز را باال
میبرد؟
وی با بیان اینکه تالشمان این است که تولید ملی آسیبی نبیند،
افزود :هدف بانک مرکزی آســیب به تولید نیســت و ما همه
شــرایط را در نظر می گیریم؛ ما دیگر شرایط قبل را نخواهیم
داشت و بنظرم سختترین شرایط را گذراندیم و مذاکراتی که
با جاهای مختلف داریم نشان میدهد که احتماالً شرایط بهتر
خواهد شــد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره
احتمال جبران کســری بودجه دولت در پایان سال با استفاده
از افزایــش نرخ ارز ،گفت :اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش
نرخ ارز اســت به هیچوجه صحیح نیســت و تمام تالش ما در
بانک مرکزی تعدیل نرخ است.وی افزود :طی سال گذشته 15
میلیارد دالر برای کاالهای اساسی تامین کردیم که  7میلیارد
دالر از آن از ذخایر بانک مرکزی بوده است .امسال نیز بخشی از
نیازهای دولت را از ذخایر بانک مرکزی تامین کردیم.

اثرات حذف  4200را در سایر کاالها باید دید
همتــی درباره ارز  4200تومانی تصریح کرد :ارز بازار آزاد االن
 23هزار تومان اســت ،اگر  4200را برداریم ،باید این نرخ را به
 23هزار تومان برسانیم ،مردم باید بدانند االن کنجاله  ،ذرت ،
روغن  ،سویا با ارز  ٢٣هزارتومانى نیست با ارز بین  ٩تا  ١٣هزار
تومانى اســت؛ مرغی که االن  20هزار تومان است با دالر 23
هــزار تومانی دیگر  20هزار تومان نمی ماند .وی با بیان اینکه
بانک مرکزی طی سال جاری  9میلیارد دالر ارز  4200تومانی
برای تامین کاالهای اساســی اختصاص داده است ،تأکید کرد:
ارز باید تک نرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با تدبیر این کار
انجام شود و شوک قمیتی به جامعه وارد نشود.رئیس کل بانک
مرکزی افزود :من مخالف حذف ارز  4200تومانی نیســتم اما
باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم
وارد نشــود .اگر  40هزار تومان میخواهیم به مردم بدهیم 80
هزار تومان به هزینه هایشان اضافه نکنیم.همتی ضمن اشاره به
اینکه عملکرد صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات
در ســامانه نیما ،خوب ارزیابی می شود ،تصریح کرد :در حال
حاضــر وارد کنندگان در نیما خریــد ارز نمیکنند و عرضه از
تقاضا بیشتر شده است .واردکنندگان پیشبینی کاهش نرخ ارز
را دارند برای همین عرضه بیش از تقاضاست.

وضعیت پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی /هنوز
خبری نیست!
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت پولهای بلوکه
شده ایران در کره جنوبی گفت :هنوز خبری نشده است ،ولی ما
حتما اقدامات قضایی را انجام میدهیم و باید سود پول ما را هم
بدهند؛ امیدواریم قبل از اینکه مسیر ما از این جهت به نتیجه
برسد خودشان (کره جنوبی) راهی برای بازگرداندن پول های
ایران پیدا کنند.وی با بیــان اینکه بانک مرکزی علیرغم تمام
فشــارها و مشکالت ارزی ،کاالی اساسی و دارو را تامین کرد،

پیام تبریک رییس کانون بانک های خصوصی
و مدیرعامل بانک پارسیان به مناسبت
دهه فجر انقالب اسالمی
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و
مدیرعامل بانک پارسیان ،در پیامی فرا رسیدن چهل
و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
ایران را تبریک و تهنیت گفت.
«والفجر و لیال عشر»
دکتر کورش پرویزیان ،رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی
و مدیرعامل بانک پارســیان ضمن تبریک دهه فجر و گرامیداشــت چهل و
دومین ســالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســامی ،فرا رسیدن این ایام را
موســم تجدید میثاق با امام (ره) و آرمانهای بلند شــهیدان و تجلی اراده
و عــزم ملت ایران برای تــداوم انقالب و یکدلی و همراهی در جهت مراقبت
دائمی از دســتاوردهای آن برشمرد.دکتر پرویزیان در ادامه ضمن پاسداشت
نــام ،خاطره و آرمــان های بلند امام راحل و شــهیدان گلگون کفن انقالب
اسالمی ،دفاع مقدس و مدافعین حرم به ویژه سیدالشهدای مقاومت ،سردار
ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه ایشان ،فرا رسیدن دهه
فجر را به محضر رهبر فرزانه انقالب ،مردم شریف و همیشه در صحنه میهن
عزیزمان و همچنین کارکنان خدوم شــبکه بانکی و بانک پارسیان تبریک و
شــادباش گفت.دکتر پرویزیان با اشاره به شــعار محرومیت زدایی به عنوان
یکی از اساسی ترین شعارهای انقالب اسالمی گفت :بانک پارسیان با تأسی
به این موضوع ،اقدامات موثری را در کمک به رونق اقتصاد کشور به ویژه در
مناطق روستایی به انجام رسانده است به طوری که از طریق انعقاد تفاهم نامه
همکاری با ارگان های مختلف نظیر معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
ریاست جمهوری ،بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،کمیته
امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی نسبت به اعطای تسهیالت قرض الحسنه
اشتغالزایی اقدام کرده و توانسته اســت گام های موثری در رفع محرومیت
زدایی و ارتقای عدالت اجتماعی بردارد.

نرخ سود بین بانکی کم می شود
وی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره برنامه بانک مرکزی
برای نرخ ســود بانکی اظهار داشت :به دالیلی نمی توانیم نرخ
سود بانکی را باال ببریم که دلیل اول آن ناترازی بانکهاست که

رئیس کل بیمه مرکزی:

ف تشکیل میشود
وام ازدواج باال برود ،ص 
رئیــس کل بانــک مرکزی در خصوص طــرح مجلس برای
افزایش وام ازدواج در سال آینده ،گفت :در سال جاری 770
هزار وام ازدواج توســط شبکه بانکی پرداخت شده است .اگر
مبلــغ وام ازدواج افزایش یابد ،قدرت پرداخت بانکها کاهش
مییابد چرا که باید از منابع قرضالحســنه پرداخت کنند و
با این حســاب صف دریافت وام تشکیل می شود .نکته دوم
اینســت که مبلغ اقساط زیاد میشود و تضامین درخواستی
بانکها نیز تغییر می کنند که ممکن اســت منجر به سخت
گیری شــود .بنابراین منابع و مصارف تســهیالت پرداختی
باید متوازن باشد.وی درباره تورم هدف  22درصدی در سال
آینده اینطور گفت که پیش بینی تورم هدف 22( ،درصد) بر
اساس پیشفرضهایی همانند ارز نیمایی  17هزار تومان بود،
اما نوســانات ارزی مانع شد .تورمی که در حال حاضر شکل
گرفته ناشی از شوک ارز و انتظارات است.همتی در خصوص
تسهیالت پرداختی شبکه بانکی و حمایت از تولید هم اظهار
داشــت :بانک مرکزی و شــبکه بانکی طی سال جاری 12
هزار میلیارد تومان برای قانون اشــتغال روستایی 21 ،هزار
میلیارد تومان بابت مسکن روستایی 85 ،هزار میلیارد تومان
برای بنگاههای کوچک پرداخت کردهاند.وی در خصوص کج
سلیقگی برخی از بانک ها و تملیک واحدهای تولیدی گفت:
در این مورد شــکی نیســت و بنده هم قبول دارم .اما خب
واقعیت هم این اســت که بعضی ها بدهیشان را به بانک ها
نمی دهند .برای این موضوع کمیته ای متشــکل از معاونان
بانک مرکزی و دادستانی و بانکها تشکیل شده که مقر شده
موارد واحدهای تولیدی بررسی شوند.رئیس کل بانک مرکزی
با بیان اینکه واحدهایی که تملیک شده اند غالبا متروکه بوده
اند و بانکها واحد فعال را تملیک نمیکنند ،ادامه داد :ما باید
هم خدماتی که بانک های می دهند را ببینیم و از سوی دیگر
اشــتباهاتی دارند که بنده هــر روز چندین نامه اعتراضی به
بانک ارسال می کنیم .باالخره  20هزار شعبه در سراسر کشور
کار وام دهی انجام می دهند ،و با تولیدکنندگان برخورد می
کنند ،خب ممکن اســت برخی هم برخورد درستی نداشته
باشــند.وی در خصوص ادغام بانکهــای نظامی هم گفت:
پروژه ادغام  6بانک تدبیر مقام معظم رهبری بود و کار بزرگ
و ارزشــمندی بود که به نحو مطلوبی انجام شــد .دو سال و
نیم وقت و انرژی حوزه نظارت بانک مرکزی و بانک ســپه و
نیروهای مسلح صرف شد و با کمترین حواشی این پروژه به
سرانجام رسید.

با حضور مدیرعامل پستبانک ایران برگزار شد

باالرفتن شاخص های بیمه ای کلیدواژه
رشد اقتصادی کشور است

جلسه شورای اداری مدیریت شعب منطقه
غرب تهران

افتتاح شعبه شــرکت های بیمه در شهر مقاوم
دزفول نوعی قدرشناســی عملی از رشادت های
هشت سال دفاع مقدس مردم این شهر به شمار
میرود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور
بین الملل بیمه مرکزی ،دکتر غالمرضا سلیمانی
در آیین گشایش نخستین شعبه شرکت بیمه دانا در دزفول با بیان این
مطلب افزود :شور و شوق برای همگانی سازی و تعمیم فرهنگ بیمه بین
فعاالن صنعت بیمه در استان خوزستان وجود دارد که باید با هدایت در
مسیر صحیح ،شکوفا شود.رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این مطلب که
ادای تعهدات حرفه ای ،بزرگترین هدف صنعت بیمه محسوب میشود،
خاطرنشــان کرد :وظیفه دولتها فراهم سازی فضای کسب و کار برای
آحاد جامعه اســت که ماموریت اصلی این فرایند بر دوش صنعت بیمه
نهاده شده است.وی با بیان این مطلب که باال رفتن شاخص های بیمهای
کلیدواژه رشد اقتصادی کشور است به اهمیت رشد کمی و کیفی شرکت
ها ،شعب و نمایندگی های بیمه اشاره کرد و افزود :عملکرد مثبت صنعت
بیمه در واقع نماد رشدیافتگی اقتصاد است و وقتی شاخص های بیمه ای
رشد می کند تحول اقتصادی نیز اتفاق می افتد.رئیس شورای عالی بیمه
از این صنعت به عنوان موتور محرکه ای برای حرکت بخشهای مختلف
اقتصادی یاد کرد و گفت :اطمینان بخشــی به تولیدکنندگان ،پوشش
ریسک های بزرگ و کوچک و همچنین حفظ و ارتقای فضای آرام کسب
و کار از قابلیت های صنعت بیمه به شــمار می آید.گفتنی است در این
آیین ،دکتر ابراهیم کاردگر مدیرعامل شرکت بیمه دانا نیز با قدردانی از
حضور رئیس کل بیمه مرکزی دبیر کل سندیکای بیمه گران و اعضای
هیئت عامل نهاد ناظر را برای صنعت بیمه در شهر دزفول نقطه عطفی
دانست و نســبت به حضور فعال شرکت بیمه دانا در استان خوزستان
ابراز امیدواری کرد.

جلسه شورای اداری پستبانک مدیریت شعب منطقه غرب
اســتان تهران با حضور دکتر بهزاد شیری مدیرعامل ،فرهاد
بهمنی عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطالعات ،محمود
سعادت فر معاون سازمان و برنامهریزی ،مهدی عسکری زاده
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی و آرش شهرکی کیا
مدیر امور استانهای تهران ،البرز ،سمنان و قم ،اکبر غالمی مدیر این منطقه ،معاونین
وی و روســای شعب منطقه ،پنجشنبه نهم بهمنماه سال جاری برگزار شد .تصویربه
گزارش روابط عمومی پستبانک ایران ،دکتر شیری با قدردانی از زحمات و تالشهای
کارکنــان منطقه گفت :مناطق تهران در مجموعه بانــک جایگاه ویژهای دارند .در این
میان ،منطقه غرب از نظر توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه انسانی نقش مهمی ایفا
میکند که با بهرهمندی از همه ظرفیتها و فرصتها ،می تواند پیشران پستبانک ایران
در استان باشد.وی با اشاره به کسب افتخار برترین بانک دولتی ،افزود :این موفقیتها
نشانگر درســتی برنامهریزیها و عملکردها بوده و تالش ما را برای ارائه خدمات بهتر
و گســتردهتر ،دوچندان میکند .شیری تأکید کرد :هیچ تبعیض و تمایزی بین ستاد
و اجرا ازنظر تقســیمبندی ســازمانی وجود ندارد و صرفاً عملکرد ،کارایی و توانمندی
کارکنان مبنای ارتقای شغلی است.وی با اشاره به سودآوری  ۵۵۰۰میلیارد ریالی بانک
ن موفقیت ،تبلور انسجام و همکاری
در  ۹ماهه ســال جاری گفت :بخش عمدهای از ای 
در مجموعه بانک بوده و الزمه تداوم این حرکت ،سازماندهی مناسب ،برنامه محوری،
ت است .مدیرعامل
پیشــگامی در بانکداری دیجیتالی و بهرهمندی از پنجرههای فرص 
بانک افزود :از اینکه فرصتی فراهم شــد تا در کنار شما همکاران گرامی باشم ،بسیار
خرسندم .خوشبختانه ،نماگرهای بانک روند رو به رشد داشته و برای دستیابی به شرایط
مطلوب میبایســت از همه ظرفیتها و تجربهها بهخوبی استفاده کنیم .در این زمینه،
منطقه غرب میتواند یک الگوی موفق و پیشرو برای مجموعه بانک باشد.در ادامه این
جلســه ،شیری بر آغاز بازسازی و زیباسازی محیط اداری ساختمان سرپرستی منطقه
غرب استان تهران و ساماندهی بایگانیها و امحای اسناد و مدارک بالاستفاده بر اساس
ل بانک مرکزی ج.ا.ایران تأکید کرد.
دستورالعم 
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خطیبزاده:

گزیده خبر

بازگشت آمریکا به برجام به صورت اتومات نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بازگشت آمریکا به برجام با بیان اینکه منتظر اقدام
این کشور هستیم ،تصریح کرد :بازگشــت آمریکا به برجام به صورت اتومات نیست.
با یک امضا خارج شــدند ،ولی با یک امضا نمیتوانند وارد شوند.ســعید خطیبزاده
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز (دوشنبه) در نشست
هفتگی با خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین تحوالت در عرصه سیاســت خارجی به
ســواالت خبرنگاران پاسخ داد.سخنگوی دستگاه دیپلماســی در ابتدای این نشست
خبری ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر گفت :انشــاءاهلل همه بتوانیم در پاسداشــت
دستاوردهای انقالب بزرگ اسالمی ایران موفق باشیم و بیش از پیش بتوانیم مسیری
که ملت آزاده و عدالت جوی ایران در سال  ۱۳۵۷روشن کردند در این مسیر حرکت
کنیم و مسیر تعالی کشــور را بیش از پیش ببینیم.سخنگوی وزارت خارجه به سفر
منطقهای هفته گذشته محمدجواد ظریف به باکو ،مسکو ،ایروان ،تفلیس ،استانبول و
نخجوان اشــاره کرد و افزود :یکی از مهمترین و موفقترین سفرهای منطقهای دوران
وزارت خارجه خود را انجام داد.
سفر طالبان به اطالع دولت افغانستان رسیده
این دیپلمات ارشد کشورمان به برخی سفرها به تهران و از جمله سفر هیأت سیاسی
طالبان اشــاره و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه محمدجواد ظریف گفته این گروه
تروریســتی بوده و دلیل اینکه با این گروه گفتوگو شــده چیســت؟ گفت :طالبان
بخشی از واقعیت افغانستان است و دفتر سیاسی طالبان در دوحه و پاکستان و برخی
جاهای دیگر به صورت رسمی فعالیت دارد .در مذاکرات مستقیم با حاکمیت و دولت
مســتقر افغانستان هستند .این سفر هم به اطالع دولت افغانستان رسیده است و هم
درباره بســیاری از مباحث تبادل نظر صورت گرفته اســت.وی افزود :درباره ماهیت و
فعالیتهای این گروه صحبتهایی است و ما شهدای خود در مزار شریف را فراموش
نکردیم و یکی از موضوعاتی است که همواره در این باره گفتوگو کردهایم.خطیبزاده
بیان کرد :این ســفر هم در راســتای گفتوگوهای جاری بین دولت افغانستان و این
گــروه صورت گرفت .همواره اعالم کردهایم که از گفتوگوهای بین االفغانی و فراگیر
افغانستانی حمایت میکنیم و طالبان هم بخشی از این گروهها هستند و طبیعی است
به صورت کامال اعالم شده از قبل این سفر انجام شد.
همه گفتوگوهای صورت گرفته یا به خواســت و یا با اطالع و برای تبادل و
رایزنی است
سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :دولت ایران با دولت مستقر افغانستان رابطه بسیار
نزدیکی دارد و ما همواره از دستاوردهای ملت و دولت افغانستان حمایت کردیم و همه
گفتوگوهای صورت گرفته یا به خواســت و یا با اطالع و برای تبادل و رایزنی است.
طالبان بخشی از واقعیت امروز و آینده افغانستان است.
یک امضا بر روی کاغذ کفایت نمیکند
خطیبزاده در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی بیفتد که ایران ،آمریکا را عضو برجام
بپذیرد؟ اظهار داشت :ما منتظر اقدام آمریکا هستیم .اقدام هم رفع تحریم موثر و این
یعنی همه تحریمهایی که بعد از روی کار آمدن ترامپ با گردن کشی و سرکشی درباره
معاهدات و نرمهای بینالمللی از جمله قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام رخ داد ،باید به صورت
موثر لغو شــود و یعنی ما باید آثار رفع تحریمــی را در ایران ببینیم.وی تصریح کرد:
یک امضا بر روی کاغذ کفایت نمیکند و پاسخش یک امضا بر روی کاغذ است .آنچه
منتظریم اظهارنظر این و آن نیست .آنچه منتظر آن هستیم این است که سرمایه این
ملت قابل دسترسی باشد .نفت به راحتی توسط شرکتها مبادله و پولش برگردد و ...
زنجیرهای از آثار رفع تحریمی را ببینیم .هر زمان این اقدام را از سوی آمریکا ببینیم
متناسب با آن پاســخ خواهیم داد.وی گفت :آمریکا نه تنها از برجام خارج شده بلکه
ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱نیز هست .بازگشت آمریکا به برجام به صورت اتومات نیست ،با
یک امضا خارج شدند و با یک امضا نمیتوانند وارد شوند.خطیبزاده درباره بازگشت
آمریکا به برجام و اینکه ایران چه حداقلهایی را از بایدن درخواســت میکند و اینکه
آیا رفع تحریمهای بانکی و نفتی باعث میشود آمریکا به برجام بازگردد ،بیان کرد :ما
حداقل و حداکثری نداریم .قطعنامه  ۲۲۳۱و بازگشت به برجام الزام ماست .اگر دولت
بایدن دنبال تصحیح مسیر غلط آمریکاست باید اقدام کند .اظهارات مثبت و منفی و
مخدوش هیچ کدام برای ما مالک نیست.وی تصریح کرد :ما تنها به اقدام آمریکا نگاه
خواهیم کرد و همچنان منتظریم ببینیــم اقدامی صورت میدهد و اقدام آن مبنای
پاسخ متناسب ما خواهد بود.
هر روزی عربســتان این مسیر را اصالح و به جنگ یمن خاتمه دهد آغوش
ایران کامال باز است
سخنگوی وزارت خارجه درباره عربستان سعودی و اینکه با رفتن ترامپ فرصتی برای
احیای مجدد مناسبات تهران و ریاض ایجاد شده است ،بیان کرد :موضع ما همکاری و
گفتوگو در منطقه بدون دخالت خارجیهاست و کسانی که ریشههای بحران و ناامنی
و گرفتاری منطقه هستند .چندین دهه است منطقه را به دالیل نیات شوم خودشان
گروگان سیاستهای غلط خود کردهاند.وی خاطرنشان کرد :برخی همسایگان خوب ما
در منطقه با توهمی که حضور ترامپ در کاخ سفید پنجره فرصتی باشد برخی اقدامات
نامناســب را انجام دادند .همان زمان به آنهــا گفتیم تنها ما باید با هم کنار بیاییم و
گفتوگو کنیم .مســیر گفتوگو همچنان باز است و هر روزی عربستان این مسیر را
اصالح و جنگ یمن را خاتمه دهد و بپذیرد که تنها در گفتوگوهای درون منطقهای
میتوان به فهم مناسب رسید و ترتیبات منطقهای داشت ،آغوش ایران کامال باز است
و ما پذیرای آنها خواهیم بود.
هیچ مذاکر ه دوجانبهای با آمریکا نه الزم است و نه در این خصوص خواهیم
داشت
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است درباره زمانبندی بازگشت به برجام
و چگونگی تعهدات مذاکراتی با  ۴+۱صورت بگیرد ،بیان کرد :ما کامال روشن گفتهایم
هیچ مذاکر ه دوجانبهای با آمریکا نه الزم اســت و نه در این خصوص خواهیم داشت.
آمریکا الزم اســت بــه تعهداتش برگردد و اگر این اقدام صــورت بگیرد در چارچوب
کمیسیون مشترک برجام و  ۵+۱در خصوص موضوعات برجامی امکان گفتوگو است.
آمریکا باید اقدام موثر در رفع تحریمها و انجام تعهداتش داشته باشد.
حاکمیت افغانســتان و نمایندگان مردم افغانســتان از جمله طالبان به هر
دستاورد و توافقی برسند برای ما محترم خواهد بود
وی در پاسخ به ســوالی درباره طالبان و اینکه برای انجام گفتوگوهای بین االفغانی
شــرطی را مطرح کرده اســت که دولت کنونی اســتعفا دهد و موضع تهران در این
خصــوص افزود :آنچه وزارت خارجه از صحبتها بیرون داد دقیق بود و معتبر اســت
و در آنجا وزیر خارجه بیان کرد که هیچ دولتی در افغانســتان نمیتواند شکل بگیرد
مگر اینکه بر مبنای آنچه باشــد که دســتاوردهای مجاهدت مردم افغانستان است و
اساســا چیزی در خأل شکل نمیگیرد و در خأل شکل نگرفتن یعنی پاسداشت آنچه
به عنوان قانون در افغانســتان وجود دارد.خطیبزاده افزود :آنچه حاکمیت افغانستان
و حاکمیت فعلی و مستقر و شناخته شده افغانستان و نمایندگان مردم افغانستان از
جمله طالبان به هر دســتاورد و توافقی برسند برای ما محترم خواهد بود ولی این از
مسیر گفتوگوهای بین االفغانی میگذرد و نه حذف یکی از آنها ،چه برسد به حذف

کودتای نظامی در میانمار

منابع خبری از بازداشــت گســترده مقامات بلندپایه میانمار توسط ارتش این
کشــور خبر دادند ،.خبرگزاری رویترز از دستگیری رئیس جمهور و مسئوالن
بلند پایه میانمار توسط ارتش خبر داد.گزارش شده است که آنگ سان سوچی
رهبر این کشــور و ســایر اعضای ارشــد حزب حاکم بامداد دوشنبه بازداشت
شــدهاند.نام خانم ســوچی رهبر حزب حاکم میانمار و برنده جایزه صلح نوبل
یادآور کشتار اقلیت روهینگیا در این کشور است که به خاطر سکوتش در برابر
کشــتار اقلیت روهینگیا در این کشور از سوی رسانهها مورد انتقاد شدید قرار
گرفته بود.عالوه بر این «وین مینت» رئیس جمهور و ســایر رهبران این کشور
نیز از سوی ارتش بازداشت شدهاند.

دولت فعلی و مســتقر افغانستان.سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد :تمام دستاورد
ملت افغانستان باید محافظت شود.
دولت آمریکا تمام تالش خود را کرد که برجام نباشد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایران و آمریکا
برای حفظ برجام در مواضع خود انعطاف نشــان داده و به حد وسطی برسند؟ عنوان
کرد :دولت آمریکا تمام تالش خود را کرد برجام وجود نداشته باشد .دولت آمریکا هیچ
خجالتی نداشت دنیا را تحریم کند برای اینکه برجام به هم بخورد.این دیپلمات ارشد
کشورمان بیان کرد :از تاریخ خیلی نگذشته که رئیس جمهور مستقر آمریکا در مقابل
دوربینها امضای خود را باال میگرفت و سرافکنانه اعالم میکرد که به تمام تعهدات
خود ذیل برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱بی اعتنا هســتند.وی ادامه داد :این صبر راهبردی
ایران در یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام بود که امروز برجام زنده است .اقدامات
کاهشــی ایران در چارچوب بندهای  ۲۶و  ۳۶برجام است که امروز برجام زنده است.
آمریکا فعاالنه نه تنها خارج شــد بلکه سعی کرد هیچ اثری از برجام باقی نماند .همه
ناظران میدانند آمریکا برای جبران حداقل بخشــی از این باید اشتباه خود را بپذیرد
و تمام خســارتها به ملت ایران را بپذیرد و اصالح مسیر کند .اگر اصالح مسیر کند
اصالح مسیر قطعا بدون پاسخ از سوی ایران نخواهد ماند.
ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام آمریکاست
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر ایران و آمریکا برای برداشتن گام
اول رضایــت ندهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت :ناقــض قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام
آمریکاست .ایران هیچ وقت از برجام خارج نشده است .طرفی که در نقض کامل است
باید برگردد و روشن است و بیش از آن چانهزنیهای بی ارزشی است که این طرف و
آن طرف شنیده میشود .پاسخ ایران روشن است به محضی ایران تحریمها را بردارد
متناسب پاسخ خواهیم داد.
چند هفته دیگر به توقف نظارتهای فراپادمانی میرسیم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در تشریح برنامه وزارت خارجه برای اجرای قانون مصوب
مجلس در خصوص اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نیز عنوان کرد :مسیر چند هفته
آینده و چند ماه آینده در قانون مجلس کامال روشــن اســت .در کمتر از چند هفته
دیگر به تاریخی که در قانون مجلس مشخص شده درباره توقف نظارتهای فراپادمانی
میرســیم و اگر اقدام موثری رخ ندهــد ،دولت موظف به گام بعدی خواهد بود .این
مسیری است که نمایندگان ملت برای آینده ترسیم کردند و دولت قدم به قدم انجام
میدهد.وی افزود :توپ در زمین آنهایی است که چندین سال است تمام تالش خود
را کردهاند که ایران از ابعاد رفع تحریمی برجام منتفع نشــود .به راحتی میتوانند با
یک تصمیم به این روند خسارت بار خاتمه دهند اگر چنین تصمیمی را بگیرند پاسخ
ایران متناسب خواهد بود.
نفتکش کرهای موضوعی کامال فنی است
سخنگوی وزارت خارجه درباره وضعیت نفتکش کره جنوبی که در ایران توقیف است،
عنوان کرد :موضوع کشــتی کرهای یک موضوع کامال فنی اســت و موضوع پولهای
ایران موضوع فیمابین ما و کره است و هیچ ربطی به هم ندارند.وی افزود :درباره کشتی
کرهای به صورت نزدیک با دادســتانی در حال رایزنی هستیم و امیدواریم دادستانی
کمک کند که در موضوع خدمه و کاپیتان کشــتی که از روز اول دسترسیهای عالی
و کنسولی به آنها داده شد ،بتوانیم نتایج بهتری را داشته باشیم.خطیبزاده بیان کرد:
امیدوارم خبرهای خوبی در خصوص خدمه داشته باشیم .همکاری ستودنی از همکاران
خود در دادستانی دیدیم .بحث نفتکش و داراییهای ایران دو موضوع متفاوت است و
دو مسیر متفاوت را طی میکند.
خرید واکسن از روسیه با درخواست وزارت بهداشت انجام شده
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره واکســن کرونا و نقش وزارت خارجه در خرید
واکســن روسی که قرار است وارد شــود ،گفت :اطمینان میدهم وزارت خارجه هیچ
قدمی برنمیدارد مگر اینکه نهادهای باالدســتی و صالحیت دار نســبت به موضوع
واکسن درخواست و اصرار داشته باشند.وی با ذکر این نکته که تنها مرجع صالحیت
دار تایید واکســن کرونا در داخل و درخواســت برای تسهیل خرید وزارت بهداشت و
ســتاد ملی کرونا اســت ،بیان کرد :وزارت امور خارجه سعی کرده با جدیت همه این
مصوبات را اجرایی کند .در ماههایی که ما با دوســتان نامه نگاری میکردیم همچنان
این پاسخ را داشتیم که تا زمانی درخواستی نداشته باشید و ماموریتی را محول نکنید،
وزارت خارجه ورودی نخواهد کرد.
درباره واکسن وزارت بهداشت باید نظر بدهد کما اینکه نظر هم داده
به گزارش فارس،خطیبزاده ادامه داد :در مورد واکسن تایید شده روسیه همین مسیر
رفته اســت و با درخواست و اصرار وزارت بهداشت این کار صورت گرفته است .وزارت
خارجه تنها در مسیر تسهیل و تامین نیازهای اولیه ملت تمام تالش خود را میکند.
درباره واکســن وزارت بهداشــت باید نظر بدهد کما اینکه نظر هم داده اســت.وی با
بیان اینکه این تنها مسیری نیست که رفتهایم ،افزود :مسیرهایی متعددی رفتهایم و
چندین میلیون دوز واکسن از کنسرسیوم کواکس برای ایران خریداری شده است از
سوی دیگر واکســن ایرانی  -کوبایی خریداری شده و بعد از مراحل بالینی در داخل
تولیــد صورت میگیرد .با چین و هند گفتوگوهایی خوبی صورت گرفته و منتظریم
که به سرعت وارد شوند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد :تمامی اینها پس از
درخواســت و ماموریت ســتاد عالی کرونا و وزارت بهداشت به وزارت خارجه صورت
گرفته اســت .وزارت خارجه ورودی به تایید صالحیت این واکســنها نداشته ،ندارد
و نخواهد داشــت .ملت ایران مطمئن باشــند و وزارت خارجه تنها مسیری که به آن
ماموریت داده شود ،انجام میدهد.
تصمیم تهران و دهلی نو بر گســترش و ارتقای روابط /شیطنتها از سوی
طرفهای ثالث
وی درباره انفجار در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در هند و ایراد اتهاماتی از سوی
رژیم صهیونیســتی علیه ایران بیان کرد :روابط ایران و هند روابط گســتردهای است.
معاونان وزرای خارجه رایزنیهای سیاســی خودشان را انجام میدهند .در موضوعات
منطقه و از جمله افغانستان نزدیکترین دیدگاهها را داریم .در مورد توسعه بندر چابهار
و پروژههای مشــترک در مراحل بســیار رو به رشدی هستیم .وی افزود :در خصوص
کمیسیون مشترک و مسائل سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی و تجاری روابط در سطح قابل
توجهی جلو میرود .اینها بدان معناست که تصمیم دو پایتخت بر گسترش و ارتقای
روابط است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد :طبیعی است برخی شیطنتها
از ســوی طرفهای ثالث صورت بگیرد .هر دو طرف نسبت به این موضوع هوشیار و
در رایزنیهای نزدیک با هم هستند و در موضوعات این چنینی دو طرف ابراز آمادگی
کردند که درباره روشن شدن ابعاد با هم همکاری کنند و این هم از آن خارج نیست.
وی بیان کرد :بسیاری اینها شیطنتهای بچهگانهای است که مشخص است از سوی
کدام طرفها صورت میگیرد.
فعال موضوعی با آمریکا نداریم اال برجام

7

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت :ما گفتوگوی دوجانبهای با آمریکا نخواهیم داشت.
آمریکا باید ابتدا به آنچه گفته عمل کند ،رفع موثر تحریمها و اجرای کامل قطعنامه
 ۲۲۳۱و آن وقت در چارچوب کمیســیون مشــترک اگر مراحل به خوبی پیش رفت
میتوان یکی از اعضای  ۵+۱باشــد.وی همچنین افزود :قدم اولیه آمریکا برداشــتن
تحریمها به صورت موثر و اجرای کامل قطعنامه  ۲۲۳۱اســت و بازگشت آن به میز
برجام مراحل خودش را دارد.خطیبزاده بیان کرد :ما فعال موضوعی با آمریکا نداریم
اال برجام .در مورد برجام احتیاج به کانالهای پشــت پرده نیســت .هر چه بخواهیم
بگوییم به صورت علنی گفتیم .در کمیسیون برجام و نشست وزرای خارجه گفته شده
و مواردی باشد از طریق حافظ منافع گفته شده است.
پیشنهاد ایران برای همکاریهای  ۳+۳یا ۲+۳
وی در پاســخ به ســوالی درباره نگاه ایران به ژئوپولتیک منطقه گفت :سیاست ما در
منطقه سیاست حسن همسایگی است و قفقاز از دیرباز برای ما اهمیت داشته است.
ما با جمهوری آذربایجان و ارمنســتان دارای مرز مشترک هستیم و ارتباطات مردمی
بسیار وسیعی داریم .ارامنه در ایران مبنای قدرت هستند و مراودات مردمی و عمیق
بیــن ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد.خطیبزاده بیان کرد :ایران دسترســی
یکسانی به همسایگان خود در قفقاز دارد و با آنها بهترین ارتباطات را داشته و خواهیم
داشت .ســفر ظریف برای این است که توازنی در روابط داشته باشیم .پیشنهاد ایران
برای همکاریهای  ۳+۳یا  ۲+۳در این اســت که نهادینه این ارتباطات را گســترش
دهیم .فرصتهای بیشــماری بین ما و این کشــورها بعد از حل بحران وجود دارد و
بسیاری از قفلها باز شود.
پرداخت غرامت به خانوادههای جان باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی
وی دربــاره غرامت به خانوادههای جان باختگان ســقوط هواپیمای اوکراینی گفت:
گزارش ما آماده شده و سازمان هواپیمای کشوری قبل از تاریخی که تعهد داشت در
ویدئو کنفرانس ارائه و بعد مکتوب به جوانب و کشورهای مرتبط ارسال شد.سخنگوی
وزارت خارجه همچنین افزود :دولت اعالم کرد به صورت یکسان فارغ از ملیت قربانیان
غرامت پرداخت میشــود ،فکر می کنم در مسیر پرداخت است ،ولی باید جزییات را
بپرسم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی گفت :آغاز مجدد تولید اورانیوم
 ۲۰درصد با اطالع رسانی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شده است.
طرفهای برجام مشخص و روشن هستند
وی در پاســخ به ســوالی افزود :ظریف در پاسخ به وزیر خارجه جدید آمریکا گفت که
کســی که نقض انجام داده باید برگردد و تعهداتش را صورت دهد .اینکه کشــورهای
دیگری با حســن نیت و کمکهایی کردند و قطعا ژاپن یکی از آنهاست ،ما همواره از
حضور و کمک دوستان استقبال کردیم ،ولی طرفهای برجام مشخص و روشن هستند
و  ۵+۱قبل از خروج آمریکا شــناخته شده بود.خطیبزاده بیان کرد :ورود کشورهایی
مثل ژاپن در کنار فرآیندهای بینالمللی خوب و مورد استقبال ما نیز هست.
ایران به دنبال سالح هستهای نبوده و نیست
خطیبزاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری درباره اظهارات «جیک سالیوان» مشاور
امنیت ملی دولت بایدن که عنوان کرده برنامه موشکی ایران پیشرفت قابل مالحظهای
داشــته و به طرز قابل توجهی به ســمت سالح هستهای نزدیک شــده و ایران را به
حمایت از تروریســم متهم کرده است ،اظهار داشت :ما برای گفتههای افراد تا موقعی
که اقدامی نبینیم ،فعال اهمیت ویژهای قائل نخواهیم شد .چه آنهایی که مثبت و چه
آنهایی که تعهدی میدهند و چه حرفهای دیگر .زیاد صحبت از مقامات آمریکایی له
و علیه برجام و همکاری ذیل برجام شنیدهایم .تا آن روز منتظر میمانیم اقدامات دولت
آمریکا را شاهد باشیم.وی تصریح کرد :ایران به دنبال سالح هستهای نبوده و نیست و
آن هم برخاســته از اعتقادات ما در خصوص سالحهای کشتار جمعی و هم مبتنی بر
فتوای رهبری و هم راستی آزماییهایی است که آژانس انجام داده و هم گزارشهای
ادواری منتشــر میشود ،تمامی اقدامات ایران با اطالع آژانس و ذیل نظارت آژانس و
ی آزماییهای آژانس صورت گرفته است.وی گفت :در مورد اقدامات
در چارچوب راست 
آمریکا در منطقه فکر میکنم بهتر است دست از فرافکنی بردارند چهار سال پر از شر
را دولت آمریکا در منطقه و جهان داشته و بهتر است با این اظهارات این چنینی این
تعبیرها را درست نکنند که ما ادامه سیاستها و کردنگشی ها را خواهیم دید.منتظر
خواهیم بود اقدامات آمریکا به چه ســمت خواهد رفت.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
بیان کرد :توصیه ما به آمریکا این است از چهار سال مقاومت ایران و شکست حداکثری
ترامپ دست بگیرند و به مسیر درست تعامل برگردند.
ما اهل تهدید نیستیم ولی هر جا الزم بوده پاسخ الزم را دادهایم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت:
تهدیدات اسرائیل هر زمان در نقطه ضعف و حضیض بیشتر قرار میگیرد این تهدیدات
بیشتر میشود و تهدیداتشان بچهدارتر و خندهدار تر میشود.وی افزود :خودشان بهتر
میدانند باید مراقب آســمان و مرزهای خودشان باشند .ما اهل تهدید نیستیم و اهل
این هستیم که پاسخ به موقع و به جا بدهیم و بدون هیاهو هر زمان الزم بوده پاسخ
دادهایم.
زندانیان ایرانی در خارج از کشور
وی درباره حضور  ۴۰۰زندانی ایرانی در ســلیمانیه و یا ایرانیان زندانی در مالزی نیز
گفت :یکی از دغدغههای ما همواره ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده است .اگر جرمی
را مرتکب شــده و ورود غیرقانونی داشتند یا به کشــور بازگردانیم یا مقدمات آزادی
آنها را فراهم کنیم .در مورد هر کشوری وضعیت زندانیان متفاوت است .دولت مالزی
مراودات و دسترسیهای کنسولی داشتیم .بازگشت اتباع ایرانی از کشورهای مختلف
براساس حق انتخاب است و ما سعی کردیم مسیر را تسهیل کنیم .در مورد زندانیان
در کشورهای همسایه ،عراق و اقلیم کردستان براساس احکام دادگاه و ورود غیرقانونی
و مسائل مشابه در زندان هســتند و هر کدام را سرکنسولگریهای ما درسلیمانیه و
اربیــل و ...پیگیری کردند.خطیبزاده اضافه کرد :ما از شــرایط برخی زندانیان اصال
رضایت نداریم و به دولتهای محلی گفتهایم و به صورت جدی کنسولگریهای ما با
آنها در ارتباط هســتند و بسیاری را آزاد کردیم .ما در چارچوب معاضدتهای قضایی
بسیاری از این اقدامات را میتوانیم انجام دهیم .امیدواریم با رعایت اتباع ایرانی شاهد
کاهش این موارد باشیم.

استقرار گسترده ارتش در پایتخت
«میو نیونت» ســخنگوی حزب «اتحاد ملی دموکراسی» در میانمار اعالم کرد
که ارتش ،آنگ ســان سوچی رهبر این کشور و سایر اعضای ارشد حزب حاکم
را بامداد دوشــنبه بازداشت کرده است.حزب حاکم میانمار نیز خبر دستگیری
مقامات بلندپایه این حزب از جمله رهبر ،رئیس جمهور و ســایر مقامات این
کشــور را تائید کرد.منابع خبری از استقرار گســترده نظامیان در خیابانهای
«نایپیداو» پایتخت این کشــور و یانگون از شــهرهای اصلی و بزرگترین شهر
این کشور خبر داد.
قطع برنامههای عادی تلویزیون رسمی میانمار و قطع اینترنت و تلفن
در پی دستگیری مقامات بلندپایه میانمار تلویزیون رسمی این کشور برنامههای
خود را به دلیل آنچه نقص فنی خواند ،قطع کرد.رویترز گزارش داد که شبکههای
اینترنتی و خدمات تلفن در یانگون بزرگترین شهر میانمار بعد از چندین ساعت از
دستگیری رهبران حزب حاکم قطع شده است.بازداشت سران و رهبران میانمار
به دنبال اختالف بین دولت و ارتش در پی نتایج انتخابات اخیر در این کشــور
صورت گرفت.ارتش میانمار رسما لحظاتی پیش اعالم کرد که این بازداشتها در
واکنش به آنچه تقلب در انتخابات اخیر خواند ،صورت گرفته است.
اعالم حالت فوقالعاده؛ ارتش قدرت را به دست گرفت
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول تلویزیون این کشور که وابسته به ارتش است
اعالم کرد که ارتش با اعالم حالت فوقالعاده ،اداره امور کشــور را به مدت یک
سال بر عهده میگیرد.ارتش میانمار اعالم کرد که قدرت را به ژنرال «مین اونگ
هلیانگ» فرمانده کل نیروهای مسلح واگذار کرده است.ارتش این کشور انجام
تحقیقات درباره آنچه احتمال تقلب در انتخابات ماه نوامبر خوانده را خواســتار
شــده است .حزب اتحاد ملی دموکراســی در انتخابات پارلمانی ماه نوامبر این
کشــور به پیروزی رســید.در پی نگرانی از کودتای ارتــش و کنترل زمام امور
کشــور توسط نظامیان ،ارتش میانمار روز شنبه اعالم کرد که از قانون اساسی
این کشــور حمایت میکند و به آن پایبند است و بر اساس قانون عمل خواهد
کرد.حــزب اتحاد ملی دموکراتیک که در انتخابــات نوامبر با اکثریت قاطع به
پیروزی رســید تاکید کرد که امیدوار است ارتش به خواست مردم در خصوص
انتخابات عمل کند.
واکنش آمریکا به خبر بازداشت مقامات بلندپایه میانمار
در پی دستگیری مقامات بلندپایه میانمار توسط ارتش ،آمریکا در اولین واکنش
به تحوالت میانمار از ارتش این کشــور خواست مقامات بازداشتی را آزاد کند.
کاخ سفید با تاکید بر اینکه جوبایدن رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدشت
رهبران میانمار قرار گرفته است در عین حال تهدید کرد در صورتی که ارتش
میانمار در بازداشــت رهبران این کشــور تجدید نظر نکند و از این تصمیم باز
نگردد ،اقداماتی را علیه عامالن این بازداشتها اتخاذ خواهد کرد.
واکنش سازمان ملل به کودتای ارتش در میانمار
دبیرکل سازمان ملل از انتقال قدرت در میانمار به ارتش عمیقا ابراز نگرانی کرد.
آنتونی گوترش همچنین بازداشت آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار
و دیگر رهبران سیاســی را به شــدت محکوم کرد.وی در عین حال تحوالت
جاری در میانمار را ضربهای خطرناک به اصالحات دموکراتیک در این کشــور
قلمداد کرد.
بعد از آمریکا و ایتالیا؛

استرالیا صادارات سالح به عربستان و
امارات را لغو میکند

درخواست یک گروه حقووق بشــری از استرالیا برای توقف صادارات سالح به
عربســتان و امارات ،احتمال اتخاذ این تصمیم از ســوی کانبرا را افزایش داده
است.به گزارش صدای استرالیا ،موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس
طوماری را منتشر کرده و خواستار توقف فروش تسلیحات استرالیا به عربستان
و امارات شــد .تهیه این طومار موجب شــده تا احتمــال اتخاذ این تصمیم از
ســوی دولت مرکزی کانبرا افزایش بیابد.این مؤسسه به دلیل هدف قرار دادن
غیرنظامیان و جنایات جنگی نظامیان عربستان و امارات در یمن خواستار توقف
فروش سالح توسط استرالیا به آنها شده است.در یک هفته اخیر آمریکا و ایتالیا
صادرات سالح به عربستان و امارات را متوقف کردهاند.در متن این طومار آمده
اســت که ائتالف عربی به سرکردگی عربستان و امارات ،غیرنظامیان و مناطق
مسکونی و همچنین تأسیسات حیاتی یمن را هدف حمالت خود قرار میدهد و
این حمالت منجر به شهادت و مجروح شدن دهها هزار غیرنظامی ،زن و کودک
شده است.این مؤسسه در ادامه تأکید کرد :محاصره تمامی بنادر یمن منجر به
بدترین فاجعه انسانی در جهان شده است و  ۸۰درصد جمعیت این کشور اکنون
نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند.
یک سایت مصری:

«والدیمیر پوتین» به قاهره سفر می کند

یک رســانه مصری از ســفر قریب الوقوع رئیس جمهور روسیه به قاهره خبر
داد .خبرگزاری روسی اسپوتنیک به نقل از سایت مصری صدی البلد گزارش
داد که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد طی ماه مارس آتی به
قاهره ســفر کند.اسپوتنیک خبر سایت صدی البلد را تأیید را رد نکرده است.
منابع آگاه اعالم کرده اند که در جریان این سفر ،محدودیت های اعمال شده
از سوی روســیه طی  ۵سال گذشته برای پروازهای مناطق تفریحی الغردفه،
شرم الشیخ و دریای سرخ برداشته خواهد شد.پیش از این گزارش شده بود که
یک هیأت از کارشناسان امنیتی و متخصص در امور پروازی از سوی روسیه در
ژانویه گذشته به فرودگاه بین المللی الغردفه سفر کرده بود.این سفر در راستای
بررســی امکان از سرگیری پروازهای مستقیم به روسیه انجام شده است.الزم
به ذکر اســت که پروازهای هوایی میان شهرهای روسیه و تفرجگاه های مصر
از نوامبر  ۲۰۱۵بعد از ســقوط یک هواپیمای مسافر بری بر فرار شبه جزیره
سیناء متوقف شده است.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
حسن محجوب
حســن محجوب متولد  ۵تیرماه  ۱۳۰۷در تهران و
دانشآموخته مقطع فوق لیســانس رشتۀ فرهنگ و
تمدن اسالمی از دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران بود.
وی از سال  ۱۳۳۵وارد کارهای انتشاراتی شد و پس
از تاسیس شرکت انتشــار ،بعد از یک دوره مدیریت
مهدی سحابی تاامروز مدیرعامل این موسسه مشهور
انتشــاراتی بوده اســت .محجوب در سال  ۱۳۸۲به
عنوان خادم برگزیده نشــر از طــرف وزیر فرهنگ و
ارشــاد اسالمی برگزیده و در ســال  ۱۳۹۴به عنوان
پیشکســوت صنعت نشر از او تقدیر شــد .وی برادر
مرحــوم محمدجعفر محجوب ،از بهترین اســتادان
ادبیات ایران بود .حســن محجوب ،ناشر و پژوهشگر
برگزیده کشور ،وی برادر مرحوم محمدجعفر محجوب ،از بهترین استادان ادبیات ایران بود .شرکت
ســهامی انتشار ناشــر اولیه آثار مهندس بازرگان ،پرتوی از قرآن اثر آیتاهلل طالقانی ،کتابهای
عبدالحســین زرینکوب ،محمدمهدی جعفری ،احمد آرام و بسیاری از نویسندگان و مترجمان
آن سالها بوده است.

پیشنهاد
فیلسوف دل
کتــاب «ســتارگان بین خورشــید و ماه» نوشــته
لوســیا جانگ و ســوزان مککلیلند با ترجمه سارا
حســینیمعینی کــه در موضوع زندانیان سیاســی
طبقهبندی شده ،در  ۳۱۲صفحه با شمارگان ۱۱۰۰
نســخه و قیمت  ۵۹۵۰۰تومان توسط بنگاه ترجمه
و نشــر کتاب پارســه منتشر شده اســت .در نوشته
پشــتجلد کتاب آمده است :وقتی زندگی به نبردی
جانفرسا برای بقا تبدیل میشود ،و وقتی دیو استبداد
و فرهنگ مردســاالر کمر به نابودی مهر و انسانیت
میبندد ،تنها قلبی عاشــق میتواند به قهرمان قصه
تبدیل شود .لوسیا جانگ زنی اهل کره شمالی است
که در دهه  ۱۹۷۰در خانوادهای روستایی به دنیا آمد.
ســختیهای دوران کودکیاش را که در فقر و قحطی ســپری میشود ،به هیچ روی نمیتوان با
مرارتهایی مقایســه کرد که در بزرگسالی تاب میآورد .او که در محل کارش فریب مرد جوانی
را میخورد ،ناچار تن به ازدواج با او میدهد ،اما پس از تولد فرزندش به خانه پدری برمیگردد و
مدتی نمیگذرد که همسرش با همدستی مادرش ،نوزاد او را در ازای پول و کاال میفروشند .دوران
قحطی بزرگ کره شمالی موجب مرگ میلیونها نفر شده است .او برای نجات خود و خانوادهاش،
چندینبار خطر میکند و خود را به چین میرساند تا با دادوستد ،کمی مواد غذایی فراهم کند.

فرهنگ
ضرر  ۷.۵میلیارد دالری؛

کاهش  ۷۰درصد فروش سینماهای
اروپا در دوران کرونا

از هر دری خبری

افتتاح سی و نهمین جشنواره فیلم فجر تحت تاثیر کرونا بطور رسمی
یکشنبه  12بهمن در سالن همایشهای برج میالد

ورزشی

نتایج یک مطالعه نشان داد که اسانس گیاه پونه خاصیت آنتیاکسیدانی
دارد و همچنیــن میتواند در محیط کشــت ،ســلولهای ســرطان
کولون(روده بزرگ) را از بین ببرد .سرطان کولون سومین سرطان رایج
در دنیا است و برای درمان آن از روشهایی مثل جراحی ،شیمیدرمانی
و پرتودرمانی استفاده میشود .برخی از این درمانها عوارض جانبی نیز
به همراه دارند و به همین خاطر پژوهشگران به دنبال یافتن درمانهایی
با عــوارض جانبی کمتر هســتند .ترکیبات دارویی با منشــا گیاهی
از مواردی هســتند که به نظر میرســد گزینه مناسبی برای مبارزه با
سلولهای سرطانی باشند .با انجام مطالعهای ترکیبات شیمیایی اسانس
گیاه پونه ،فعالیت آنتیاکسیدانی آن و همچنین تاثیر اسانس این گیاه را
بر سلولهای سرطان کولون مورد بررسی قرار دادند.

مدیران فدراسیون فوتبال در  ۵سال  ۲۰درصد هم کار نکردند
یک عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال میگوید هیات رئیسه فعلی این فدراسیون در دوره اخیر کمتر از  ۲۰درصد در زمینه ساختن ساختار و
برنامه برای موفقیت فوتبال کار کردند .خسرو ابراهیمی ،عضو سابق مجمع فدراسیون فوتبال و مدیرعامل سابق باشگاه ذوبآهن درباره برگزاری
انتخابات فدراسیون فوتبال در اواسط اسفند و نامنویسی پنج چهره سرشناس برای ریاست این فدراسیون گفت :همه خوب هستند .ما نظر
بد نمیدهیم ،مگر خالفش ثابت شود .اما باید سیستم حاکم شود .باید یک روش و راهکار ،برنامه ،آییننامه و دستورالعملی تدوین شود و بعد
فردی که به عنوان مجری برنامه انتخاب شده ،حمایت شود .نباید کسی به راحتی برنامهها را تخریب کند .باید دستگاه نظارتی سالم و صالح
برکار فدراسیونها نظارت کند و ببیند راه را درست میروند یا خیر .او در ارتباط با نامنویسی مجدد برخی از اعضای هیات رئیسه این فدراسیون
در انتخابات در شرایطی که در پنج سال گذشته بارها در پروندههای حقوقی شکست خوردند و باعث و بانی پرونده  ۸میلیون یورویی مارک
ویلموتس بودند گفت :اعتقادم این است که اگر کسی نتوانسته در دوره بلند مدتی موفق شود ،نباید وقت دیگران را نگیرد .اصال کاری ندارم
که مجمع رای میدهد یا خیر .خود این افراد باید کنار بروند .اما گروههایی صاحب نفوذ زیادی در فدراسیون هستند و حتی چهرههایی پیدا و
ناپیدا روی رفتار فدراسیون تاثیر میگذارند .آنها هستند که تعیین میکنند چه اتفاقی رقم بخورد.

تخت گاز

سینماهای اروپا در دروان کرونا با کاهش  ۷۰.۶درصدی فروش در گیشه مواجه شدند و قرنطینه موجب
از بین رفتن  ۷.۵میلیارد دالر از درآمد ســینماها شده است.به گزارش هالیوود ریپورتر ،هجوم ویروس
کرونا به اروپا موجب سقوط فروش گیشهها در سراسر قاره شد و در نتیجه میلیاردها دالر درآمد آنها از
دست رفت.ارقامی که به تازگی از سوی اتحادیه بینالمللی سینماها منتشر شد ،نشان میدهد که سال
 ،۲۰۲۰گیشــه سراسر اروپا افتی  ۷۰.۶درصدی را تجربه کرده و درآمد سینماها در  ۳۸بازار اروپا ۷.۵
میلیارد دالر کاهش یافت.این کاهش پس از فروش موفق سال  ۲۰۱۹رخ داد که با رشدی  ۱.۳۴میلیارد
دالری و با رســیدن به رقم  ۱۰.۶۵میلیارد دالر ،باالترین رقم فروش در  ۱۵سال اخیر رقم خورده بود.
اگرچه واکنش دولتها به ویروس کرونا در کشــورهای اروپایی متفاوت بود و کشورهایی مانند ایتالیا و
اســپانیا قرنطینه و محدودیتهای شدید اعمال کردند و از سوی دیگر کشورهایی مانند سوئد و هلند،
اقدامات محدودکننده کمتری را در پیش گرفتند ،اما این تفاوت در نتایج گیشه دیده نمیشود .در واقع
درآمد سینماها همه جا کاهش یافت و با کمی پایین و باال در همه کشورها در یک طیف جای داشت.
ایتالیا به عنوان نخستین کشور اروپایی که وارد قرنطینه شد ،شاهد کاهش  ۷۱درصدی درآمد گیشهها
درسال  ۲۰۲۰بود .در سوئد که هرگز یک قرنطینه رسمی اعالم نکرد نیز سینماها افت  ۶۵درصدی را
ثبت کردند.دانمارک تنها کشــور متفاوت بود و با کاهش  ۴۷درصدی نسبت به سال پیش روبهرو شد.
اما این موفقیت تنها به دلیل اکران یک فیلم مهم ســال رخ داد و آن نمایش «یک دور دیگر» ساخته
توماس وینتربرگ با بازی مادس میکلسن بود که با فروش بیش از  ۸۰۰هزار بلیت ،یکی از موفقترین
اکرانهای تاریخ در این کشور را ثبت کرد.گفته شده چندین عامل در سقوط باکسآفیس سال ۲۰۲۰
نقش داشــتهاند .اکران نشدن فیلمهای برتر یکی از مهمترین این عوامل بود چون بیشتر استودیوهای
آمریــکا اکران فیلمهای پرفروش خود را به تعویق انداختند یا لغو کردند.در این میان نمایش فیلمهای
داخلی تا حدی توانستند این خال را پر کنند.

اسانسی برای نابودی سلولهای
سرطان کولون

جوالن بامو  CS M5در پیست ،هشدار به رقبا!
بامو ســازنده برخی از خودروهای اســپرت و واقعاً سریع بوده و قب ً
ال نیز با طیفی از محصوالت  Mخود مرزهای پرفورمنس در
کالسهای گوناگون را جابجا کرده اســت .جدیدترین عضو خانواده  Mبامو CS M5 ،جدید اســت .این هایپر ســدان عنوان
سریعترین و قویترین بامو تولیدی را یدک میکشد و حرفهای زیادی هم برای گفتن دارد .خبر معرفی این خودرو در پدال
را خواندهاید اما  CS M5در جاده چگونه است؟ باواریایی ها در ویدئوی جدیدی که منتشر کردهاند عملکرد سدان سریع خود در
دنیای واقعی را نیز به رخ کشیدهاند .کانور ِد فیلیپی راننده بامو در این ویدئو اولین  CS M5تولیدی برای بازار آمریکا را به پیست
میبرد .او سریعاً به قدرت و گشتاور و همچنین چابکی بیشتر خودرو نسبت به  M5استاندارد اشاره میکند .او همچنین به تأثیر
استفاده از متریال روی تجربه رانندگی اشاره داشته و میگوید :فرمان آلکانترایی و صندلیهای سطلی و اسپرت باعث شدهاند M5
 CSحس واقعی یک خودروی مسابقهای را داشته باشد .اینکه متریال بکار رفته چه تفاوتهایی در یک خودرو ایجاد میکنند واقعاً
شگفتانگیز است .اما  CS M5در بطن خود چه چیزی را پنهان کرده است؟ زیر کاپوت این خودرو پیشرانه  ۸سیلندر  ۴.۴لیتری
توئین توربویی قرار گرفته که قدرت  ۶۲۷اسب بخاری دارد.

کاهش زمان ترمیم زخمهای
سوختگی و دیابت با نانو
گروهــی از محققان یکی از شــرکتهای فناور با ســرمایه گذاری
شــتابدهندهها توانســتند زخم پوشهای نانویی بــرای زخمهای
مزمن ســوختگی و دیابت را عرضه کنند که به دلیل ویژگیهایی
کــه دارد مدت ترمیم زخم را کاهــش میدهد .این محصول کام ً
ال
زیست سازگار است و در طی دوره درمان هیچ عارضه جانبی برای
فرد ایجاد نخواهد کرد .میزان جذب باالی آب این محصول موجب
میشود که در زمان تعویض پانسمان ،پانسمان به زخم نچسبد و به
راحتی از روی آن بلند میشود تا بیمار هیچ دردی را احساس نکند.
این محصول بسیار شــفاف است و در حین درمان زخم ،فرد بیمار
ت کند،
میتواند فرآیند بهبود زخــم خود را ببیند و اگر زخم عفون 
میتواند زخم پوش را تعویض کند.

محافظت از جنین در برابر
استرس مادر
دانشمندان در مطالعه اخیرشان با آزمایش بر روی موشها دریافتند که
جنین میتواند از اثرات اســترس مادر در طول بارداری محافظت شود.
اســترس مادر قبل از تولد به معنای قرار گرفتن مادر باردار در معرض
استرس است که میتواند ناشی از وقایع استرسزای زندگی یا مشکالت
محیطی باشــد .تغییرات ایجاد شده در سیستم هورمونی و ایمنی مادر
ممکن اســت به عملکرد سیســتم ایمنی جنین و رشد مغز آن آسیب
برســاند اما دانشمندان اخیرا اســتراتژی جدیدی را کشف کردهاند که
شــامل تجویز یک ترکیب محافظت از نورون در دوران بارداری است.
در حال حاضر مطالعات مختلفی انجام شده که نشان میدهد استرس
طوالنی مدت در دوران بارداری تاثیر بدی بر جنین میگذارد و میتواند
به نقص سیستم عصبی فرزندان در اوایل زندگی و بزرگسالی منجر شود.

