روحانی:

هیچ بندی و فردی به برجام اضافه نخواهد شد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیس جمهور در جلسه دیروز دولت گفت :هیچ بندی از برجام عوض و هیچ فردی هم به آن اضافه نخواهد شد.حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
در جلسه دیروز دولت درخصوص موضوع برجام و اظهرات آمریکایی ها در این باره اظهار داشت :به جامعه جهانی و کشورهایی که در برجام حضور داشتند
و االن  1+4هستیم و یا در آینده ممکن است  1+5شود ،میگویم که هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد.
ممکن است  1+4دوباره  1+5شود ولی کسی دیگر اضافه نخواهد شد و  2+5نمیشود پس حرفهای ناروا بگویند.این اظهارات روحانی خطاب به کشورهایی
نظیر فرانسه است که رئیس جمهور آن گفته بود باید کشورهای دیگری مثل عربستان هم به گفتگوها اضافه شوند....
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مهمترین نگرانی مجلس درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰

کسری بودجه  ۳۲۰هزار میلیاردی
حضرت آیتاهلل خامنهای با انتقاد از مخدوش
شدن ادب اســامی در برخی محیطهای
رســانهای و فضای مجازی ،در توصیه مهم
خود بــه مداحان و همه تریبــونداران و
رســانهها ،بر «حفظ ادب اسالمی در سخن
گفتن» تأکید و خاطرنشان کردند :بدگویی
و بدزبانی در جامعه باید جمع شــود و ادب
اسالمی گسترش یابد.در خجسته سالروز
میالد حضرت فاطمهزهرا ســاماهللعلیها،
رهبر انقالب اسالمی صبح دیروز (چهارشنبه
 ۱۵بهمن) در نشست تصویری با جمعی از
مداحان اهلبیت علیهمالســام ،حضرت
صدیقه طاهره را تجسم عالیترین مفاهیم
اسالمی درباره زن ،مادر و همسر دانستند
و گفتند :در دیدگاه اسالمی قویترین پایه
تربیــت فکری و روحی انســان در کانون
خانواده قرار دارد و در این کانون اســت که
زمینه رشد واقعی زن در عرصههای مختلف
فراهم میشود.ایشان همچنین بر لزوم حفظ
ادب اسالمی در ســخن گفتن و پرهیز از
بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای
رسانهای و مجازی ،تأکید کردند.

خیز مالیم بیماران سرپایی کرونا در تهران و برخی استانها
وزیر بهداشت ادامه داد :ایران گرچه در شرایط بسیار سختی است
اما باز هم افتخارآفرین در این عرصه اســت و در قالب طرح شهید
سلیمانی با همه هم پیمانان جلو می رویم .ما خوشبختانه توانستیم
بیماری را در کشور مهار و کنترل کنیم؛ اما آنچه که باعث نگرانی
بنده و همکاران شده آن است که با کاهش رعایت پروتکلها و عدم
پایبندی به موازین و مقرراتی کــه ما برای فاصل ه گذاریها اعالم
کردیم ،خیز مالیمی را در میزان بیماران سرپایی در برخی استانها
مشاهده می کنیم .در تهران نیز گزارشاتی که دریافت می کنم آغاز
یک خیز مالیم در تعداد بیماران سرپایی است و مطمئنا بعد از آن
در افراد مبتالی بســتری است و در هفته های بعد ممکن است با
افزایش مرگ و میر همراه باشــد .باز هم تقاضا می کنیم رعایت
پروتکلها را فراموش نکنند.

حمید رضا نقاشیان

میدانستم مجلس بودجه را رد میکند
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رهبر انقالب اسالمی در نشست تصویری با جمعی از مداحان
بهمناسبت سالروز والدت حضرت زهرا(س):

بدگویی و بدزبانی در جامعه
باید جمع شود وادب اسالمی
در سخن گفتن گسترش یابد

حضرت آیتاهلل خامنهای با تبریک میالد حضرت زهرا ســاماهللعلیها و بزرگداشــت
مقام زن و مادر و همچنین سالروز والدت امام خمینی(ره) و دهه مبارک فجر ،به ابعاد
شخصیتی حضرت زهرا و نقش برجسته ایشان بهعنوان دختر گرامی و غمگسار پیامبر
اسالم(ص) و همچنین همسر و همتراز حضرت علی(ع) و مادر چهار خورشید درخشان
و سرسلسله نسل پیامبر عظیمالشأن اسالم اشاره کردند و گفتند :آن حضرت در دوران
زندگی خود با فراز و نشیبها ،آزمون های بینظیر و محنتهای متعددی مواجه شدند
اما در همه عرصهها همچون همسرداری ،مادری ،مدیریت خانه ،تربیت فرزندان ،جهاد
فی ســبیل اهلل ،امر به معروف و نهی از منکر ،عبادت و بندگی خدا ،و اخالص در اوج
بودند و نشــان دادند یک زن میتواند به رتبهی عالی عصمت برسد.ایشــان ،حضرت
زهرا و حضرت علی و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اسالمی دانستند
کــه الگوبرداری از همراهی ،همدلی ،اخالص و مجاهدت آن بزرگواران میتواند جامعه
اســامی را به اوج برساند.رهبرانقالب اسالمی افزودند :برخی اوقات دلها در بعضی از
امور مضطرب میشــوند اما نباید پریشان شــوند زیرا رشحات آن مو ّدت و همراهی و
مجاهدتهای خالصانه اهلبیت در نظام جمهوری اسالمی نیز کام ً
ال مشهود است که
فراگیری روحیه بسیجی ،خدمات بینام و نشان شهدای هستهای ،تالشهای گروههای
جهادی و هزاران گــروه جوان در عرصههای فرهنگی و علمی و همچنین صحنهها و
جلوههای زیبای گروههای پرستاری و پزشکی در قضیه کرونا ،در واقع پیروی از همان
نقشــه جامع است.حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به تفاوت بنیادین دیدگاه اسالم و
غرب در مقوله زن ،افزودند :نگاه اسالم و جمهوری اسالمی به زن ،نگاه تکریم و احترام
اســت درحالیکه نگاه رایج غرب ،نگاه کاالیی و ابزاری است.ایشان خاطر نشان کردند:
در اســام ،زن و مرد از لحاظ ارزشهای الهی و انســانی تفاوتی ندارند .البته در کنار
وظایف مشــترک ،هریک از زن و مرد وظایف ویژهای هم دارند و به همین علت است
که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با این وظایف ویژه آفریده
وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی
در کشور ،از خیز مالیم موارد سرپایی کووید ۱۹در برخی استانها و
از جمله تهران خبر داد و در عین حال درباره اقدامات انجام شــده
جهت تامین واکســن کرونا توضیح داد .دکتر سعید نمکی ضمن
تبریک میالد حضرت زهرا (س) ،در گزارشــی از آخرین وضعیت
بیماری کووید ۱۹در دنیا و ایران گفت :متاسفانه باز هم جهان در
التهاب بیماری کووید  ۱۹گرفتار اســت و باز هم متاسفانه در ۲۴
ســاعت گذشته آمریکا با  ۳۶۳۲مرگ ،انگلیس با  ،۱۴۴۹برزیل با
 ،۱۲۴۰آلمان با  ۹۹۰مرگ ،اســپانیا بــا  ۷۲۴مرگ ،ایتالیا ،۴۳۹
فرانسه  ۴۸۵مرگ و  ...شبانه روز تلخی را گذراندند.وی درباره آمار
فوتیهای کرونا در ایران در  ۲۴ســاعت گذشته ،گفت :در کشور ما
گرچه آمار فوتیها زیر صد و دو رقمی است و در  ۲۴ساعت گذشته
نیز  ۷۹مرگ ،ثبت شد که امیدواریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی
و اقدامات انجام شده ،روند کاهشی را شاهد باشیم.

سـرمقـاله

اســت.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :ما به نگاه اسالم افتخار میکنیم و در مقابل
نگاه غرب به زن و سبک زندگی ،ســراپا اعتراض هستیم.حضرت آیتاهلل خامنهای با
اشاره به تبلیغات غربیها مبنی بر اینکه اسالم و حجاب اسالمی مانع رشد زن میشود،
گفتند :این یک دروغ واضح اســت و دلیل بارز خالف واقع بودن آن ،وضعیت زنان در
جمهوری اسالمی است.ایشان افزودند :در ایران در هیچ مقطع تاریخی تا به این حد ،زن
تحصیلکرده و فعال در عرصههای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و هنری ،علمی ،سیاسی
و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از برکت جمهوری اسالمی است.ایشان همچنین
با تجلیل از نقش ماندگار و بینظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای
دفاع از حرم گفتند :متأسفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا
دارد اقدامات بیشــتری انجام شود.رهبر انقالب اسالمی نگاه اسالم به زن را زمینهساز
برجسته شــدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با تأکید براینکه قویترین
پایههای تربیت فکری و روحی و حقیقیترین فضای صمیمیت در کانون خانواده شکل
میگیرد ،خاطرنشان کردند :دستگاههای تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غربزدههای
داخلی تالش دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شــود.حضرت
آیــتاهلل خامنهای با تاکید بر لزوم ارجگذاری به جایگاه زنان خانهدار و نقش ویژه آنان
در خانواده ،به موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآوری نیز اشــاره کردند و افزودند :این دو
موضوع از نیازهای حیاتی امروز و فردای کشــور اســت که مداحان باید بهعنوان یک
رســانه بزرگ برای ترویج آن نقشآفرینی کنند.حضــرت آیتاهلل خامنهای در بخش
دیگری از سخنانشــان ،مداحی را پدیدهای ویژه و منحصر بفرد خواندند و با اشاره به
ترکیب این هنر از شعر ،نغمهپردازی ،رساندن سخن به اعماق جان مخاطبان با صدای
خوش و همچنین برخورداری از عناص ِر اندیشــه ،عاطفه ،اطالعات معارفی ،تاریخی و
آگاهیهای اجتماعی و جهانی ،گفتند :موضوع کار مداح از عالیترین موضوعات یعنی
ستایشگری اهلبیت ،و وظیفه او گسترش دادن الگوی زیست نبوی ،علوی و فاطمی و

ترویج اندیشهها و درسهای آن بزرگواران است.ایشان با توصیه مداحان به جدی گرفتن
این وظیفه مهم ،تأکید کردند :هیئت باید به شــکل هیئت باقی بماند بنابراین قالب و
شــکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با اســتفاده از ابزارهای خارج از قالب مداحی،
هیئتها به محیطهای دیگر تبدیل شوند.رهبر انقالب اسالمی مداحان و شعرای اشعار
مداحی را به اســتفاده از مطالب متقن و محکم و متین ســفارش کردند و با انتقاد از
مخدوش شدن ادب اسالمی در برخی محیطهای رسانهای و فضای مجازی ،در توصیه
مهم و پایانی خود به مداحان و همه تریبونداران و رسانهها ،بر «حفظ ادب اسالمی در
سخن گفتن» تأکید و خاطرنشان کردند :بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود
و ادب اسالمی گسترش یابد.ایشان با اشاره به دو خطبه طوفانی حضرت زهرا(س) پس
از رحلــت پیامبر اعظم(ص) که در عین مضامین مهم و اعتراضی و اعالم خطر درباره
انحراف از مفاهیم برجســته اسالمی ،با کلمات محکم و متین و بدون بیان حتی یک
کلمه توهینآمیز بیان شــده است ،افزودند :مکتب اهلبیت از مسائلی مانند قول بغیر
مبرا اســت و شما مداحان نیز باید این معارف
علم ،غیبت ،تهمت ،بدگویی و بدزبانی ّ
را در زبان و عمل به مردم تعلیم دهید.حضرت آیتاهلل خامنهای با ابراز خرســندی از
حرکت رو به رشد دستگاههای تبلیغی کشور از جمله بخش مداحی ،از ابتکارات خوب
مداحان در مناسبتهای ماه مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناسب با شرایط کرونا
انجام شــد ،تقدیر و در پایان خاطرنشان کردند :بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری
اســامی هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و اسالم و جمهوری اسالمی رو به قوت و اقتدار
روزافزون است.ایشــان افزودند :البته مشکالت و فراز و نشیبها همواره وجود داشته و
دارد .افرادی خدمت میکنند و افرادی هم ظرفیتها را از دست میدهند اما جمعبندی
همه اینها ،حرکت رو به جلو اســت.پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی ،هشت تن
از مداحان و شــاعران از استانهای مختلف کشور به قرائت اشعار و مدایحی در فضائل
حضرت فاطمهزهرا سالماهللعلیها پرداختند.

وزیر بهداشت اعالم کرد

تحویل  ۴.۲میلیون دوز واکسن آسترازنیکا در فوریه
کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور
وی با اشــاره به تقشه کشــور ادامه داد :نقشــه آتشین روزهای
قبل امروز بدل شــده به یک نقشــه بسیار فرحبخشتر نسبت به
روزهای گذشته و امیدوار کننده تر برای مردم و عزیزان مضطرب
در نظام ســامت .امیدوارم با رعایت پروتکلهــا این اضطراب را از
جامعه درمانی کمتر کنیم.وزیر بهداشت تاکید کرد :میزان رعایت
پروتکلهای بهداشــتی نیز متاسفانه هنوز هم به شدت زیر میزان
قابل قبول است.
مورد جدیدی از کرونا جهش یافته نداریم
وی با اشــاره به ویروس جهش یافته کرونا نیــز گفت :از ویروس
موتاسیون یافته در کشور خوشبختانه غیر از آن مواردی که پیش
از این گزارش کرده بودیم مورد جدیدی نداریم و تمام هم و غم ما
باز کردن چشمها در مرزها و گذرگاههای کشور است تا ورودیها
را چک کنیم و مورد جدید این ویروس جهش یافته رصد و ردیابی
شود .خوشبختانه نه در خیز استانهای داخلی و نه در ورودیها به
کشور ،موتاسیون جدیدی را هنوز دریافت نکرده ایم.وزیر بهداشت
ادامه داد :اقدامات سختگیرانهتری را شــروع کردیم .در ارتباط با
ترددها و گشــتن خانه به خانه و پیدا کردن خوشههای آلودگی و
شعلههای کوچک بیماری تا بتوانیم زودتر موارد را تشخیص دهیم
و از دامن گیر شدن آتش بیماری جلوگیری کنیم.
واکسن را سیاسی نکنید

وی افزود :الزم اســت برای مردم در رابطه با واکسن توضیح دهم؛
ســوالی که عدهای با خیر اندیشــی یا کج اندیشی در ذهن مردم
ایجاد کردند .مردم باور دارند وزارت بهداشــت و وزیر بهداشت نه
سیاسی هستند نه سیاست زده .از روز اول گفتم که وزیر بهداشت
همه مردم ایران هســتم و همکارانم خدمتگزار همه اقشار مردم؛
برای اصولگراها ،اصالح طلبها ،معتدل ،بدون خط ،شیعه ،سنی،
زرتشی ،کلیمی ،مســیحی و حتی زندانیان محکوم به اعدام خود
را مکلف به خدمت وحمایت از ســامت میبینیم .خواهشــم آن
است مواردی که دنبال می کنیم را سیاسی نکنند و واکسن هم از
جمله همین موارد اســت.وزیر بهداشت ادامه داد :اگر کسانی برای
صندلیهایی چــه در نظام صنفی و چه باالتــر از آن خوابهایی
دیدند؛ اگر ملت ایران آنها را پذیرفت که مبارک باشد ،اما خواهشم
آن است مسایل واکسن و سالمت را سیاسی نکنید.
آخرین وضعیت واکسنهای ایرانی کرونا
وی با اشــاره به تشــکیل کمیتهای در زمینه واکسن کرونا ،گفت:
بزرگترین هدفمان آن است که بتوانیم واکسن ایرانی بسازیم .در
این زمینه مطمئن بودیم در رزوهای سخت با تقاضاهای باالی دنیا،
ظرفیت واکسن ســازهای دنیا به اندازه واکسیناسیون  ۱۰درصد
مــردم جهان هم نخواهد بود .به همین دلیل از روز اول با تکیه بر
دانش داخلی سعی کردیم شرکتهای داخلی را گرد یکدیگر آوریم
و این حرکت با قدرت شــروع شــد و اولین گروه اجازه مطالعات
بالینی را گرفتند و هر روز هم نتایج آن را بررســی می کنم .اوایل

هفتــه آینده مجموعه رازی که اجازه تســت بالینی را گرفته ،نیز
فعالیتش را شروع خواهد کرد .مجموعه سوم نیز در دست پیگیری
است .واکسن مجموعه پاستور نیز با انتقال دانش فنی ،فاز سوم را
دارد دنبال می کند.
تحویل  ۴.۲میلیون دوز واکسن آسترازنیکا در فوریه
وزیر بهداشــت با اشاره به واکسنهایی که ایران قصد واردات آن را
دارد ،گفت :مجموعه آســترازنیکا تحویل  ۴.۲میلیون دوز واکسن
را در قالــب کووکس در فوریه شــروع می کنــد .در کنار آن قرار
بود از اســپوتنیک نیــز وارد کنیم که حرفهایی دربــاره آن زدند.
سیاســت ما آن بود واکســنی که می خواهیم ثبت کنیم در چند
کشــور موجه ثبت و مصرف شده باشد و کلینیکال ترایال در سه
فاز را گذرانده باشد .اسپوتنیک اکنون در کشورهایی نظیر برزیل،
ویتنام ،آرژانتین ،بولیوی ،مجارستان ،روسیه ،بالروس و  ...مصرف
می شود و مصرف شده است .واکسن چین نیز در امارات ،بحرین،
مصر ،مجارســتان ،عراق ،اردن ،مراکش ،پاکســتان ،اندونزی و ....
ثبت شده و دارد مصرف می شود.وی ادامه داد :واکسن دو کمپانی
هندی نیز در جاهای مختلف ثبت شــده و امیدواریم در بهمن ماه
با پیگیریهای مســتمر رییس جمهور و همراهی بانک مرکزی و
وزارت راه در حمــل ونقل واکســن ،بتوانیم هر چه زودتر از منابع
مورد تایید کشــور ،واکســن را وارد کرده و تزریق را به گروههای
آســیبپذیر با رعایت اولویتها شروع کنیم.وی در بخش دیگری
از صحبتهایش تاکید کرد :مردم وزارت بهداشت و وزیر بهداشت
را قبول دارند و بدانند که ما خدمتگزاران آمدیم برای فدا شــدن و
زحمت کشیدن ولیاقت این مردم فراتر از اینهاست.وزیر بهداشت
افزود :مطمئن باشید از مطمئنترین منابع واکسن را وارد خواهیم
کرد .واکسن ایرانی هم در بهار آینده با موفقیت تقدیم ملت بزرگوار
و شریف ایران خواهد شد.

با کشــمکشهای دو ماهه بین مجلس و دولت باالخره مجلس با یک
اکثریت قاطع  ۱۴۸نفری در مقابل  ۹۹نفر موافق بودجه تقدیمی دولت
کــه بیش از  ۸۰۰چکش هم نوش جام کرده بود را رد کرد .اینکه چه
عواملی باعث رد شــدن بود جه شد بخشی بگردن دولت و بخشی هم
به گردن کمســیون  ۴۵نفره تلفیق گذاشته شــد .به عبارتی یکی از
محورهایی که کمیســیون تلفیق بودجه روی آن تأکید داشت ،بحث
حذف ارز موســوم به جهانگیری با رقم یک دالر چهار هزار و دویست
تومان بود .حذف این رقم برای نرخ ارز عالوه بر اینکه از محل افزایش
نرخ تســعیر درآمدهای نفتی دولت را با وجود درج فروش روزانه کمتر
(از  ۳/۲میلیون بشــکه به  ۵/۱میلیون بشــکه نفت در روز) رقم قابل
توجهی در حــدود  ۴۰هزار میلیارد تومان افزایش میداد که حتی در
خود کمسیون تلفیق هم با نظرات متفاوتی مواجه بود .از سوی دیگر با
تغییر نرخ ارز مبنا درآمد  ۲۰هزار میلیارد تومانی نیز از محل افزایش
حقوق گمرکی عاید دولت میشد ،بههر حال برخی کارشناسان تأکید
داشتند این تغییرات تبعات تورمی جدی را نیز با خود ب ه همراه خواهد
داشت .اساسا در ایران با کسر بودجه و استقراض از بانک مرکزی اتفاقی
که به تورم دامن میزند بســیار سرسامآور است .باید بدانیم که به ازای
هــر  ۱۰هزار میلیارد تومان کســری در بودجه بطور عمومی مواجه با
رقمی در حد  ۲.۶درصد تورم خواهیم بود حال اگر کســر بودجهای را
کــه دولت با تمهیداتی غیر قابل بیان برای بودجه در نظر گرفته بود را
 ۳۶برابــر بدانیم باید رقم تورم را تــا  ۹۴درصد پیشبینی میکردیم.
رد شــدن بودجــه از طرف مجلس یک انقالب عظیم بــراه میاندازد.
امــروز در تاریخ قانونگذاری در جمهوری اســامی ایران بعنوان روزی
تاریخی محسوب میشود .چرا که با همه تمهیداتی که رئیس کمیسیون
تلفیق دربــاره مصوبات این کمیســیون و اظهارات پنــج نفر موافق
و پنج نفرمخالف الیحه بودجه و همچنین دفاع رئیس سازمان برنامه
و بودجه از الیحه ســال آینده به مجلس ارائه کردند هم وقتی کلیات
آن بهرأی نمایندگان گذاشــته شد ،با رأی قاطعی رد شد .این شرایط
خیلی قابل پیشبینی بود و حقیر به دوستان گفته بودم که این بودجه
را مجلس با همه وصله پینهها که توسط کمسیون تلفیق اجام میشود
نخواهد پذیرفت و همان شد که پیشبینی میشد .در گذشته هم طی
یک ســرمقاله توضیح داده بودم که هردولتی طبق قانون موظف است
ســه ماه مانده به آخرسال بودجه سال بعدی را طبق اسناد باالدستی
و مالحظه شــرایط هزینــه فایده برای دولت و ملــت تنظیم نموده و
در قالب یک لیســت روشــن « منابع و مصارف سال بعد » به مجلس
بفرستد .امسال اما شــرایط خیلی بهم ریخته بوده که بودجه ارسالی
به مجلس شرایط بررسی را هم نداشــته است .نمایندگان محترم در
کمســیون تلفیق همه سعی خود را بکار بســتند تا با صد جور وصله
پینه که انجام شد ،بتوانند از شاکله این بودجه قانونی بیرون بیاورند که
حداقل نیاز کشــور در  ۶ماهه اول این دولت را پاسخ گو باشد اما چرا
الیاس نادران میگفت که « :وقتی الیحه بودجه  ۱۴۰۰دولت به مجلس
تقدیم شــد ،برآوردهای اولیه این بود که این الیحه قابل دفاع نیست و
[ روز تقدیــم بودجه ] هم من در جمعهای کارشناســانه از هیچکس
نشــنیدم از آنچه که دولت تقدیم مجلس کرده اســت ،دفاع کند لذا
بــه همین دلیل تعبیر اولیه بر این بود که این الیحه برای فروپاشــی
[ اقتصاد ] تنظیم شــده است نه برای اداره کشور .این هنر کمیسیون
تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به
نحــوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند ،که
البته مجلس با همه تمهیدات کمســیون این مرده را به نجات نبرد و
جســد بیجان بودجه را تحویل دولت داد تا شاید با دستکاری برگردد
و یا اساســا بدون دستکاری مجلس بسمت تهیه بودجه  ۳از  ۱۲ماه را
برای اداره کشور تصویب کند .کارشناسان به مجلس هشدارهایی از این
جنس کــه تورمهای دو رقمی کمترین اثر الیحه بودجه  ۱۴۰۰دولت
خواهد بود داده بودند .برخی معتقد بودند این الیحه نه بر مبنای شرایط
جنگ اقتصادی ،بلکه با پیشفرض مذاکره تدوین شــده و نوعی پیغام
ضعف را به کشــورهای طرف مذاکره مخابره میکرد را در روح و نهاد
خود داشت .برخی هم معتقد بودند که انسان به تعجب میافتد که نکند
این بودجه در لندن تهیه شــده و دولت ممکن نیست به چنین الیحه
بودجهنویسی حتی فکر هم میکرد چه برسد به اینکه الیحه را اینگونه
تدوین کند .با توجه به اینکه بخش عمده منابع پیشبینی شده ،قابل
تحقق نبود ،از همان ابتدا برخی پیشنهاد داشتند کمیسیون تلفیق بهتر
است کلیات بودجه را رد کند تا دولت برخی اصالحات را در آن لحاظ
کند ،الیحهای رد شده که حتی نمایندگان کلیات آن را هم نپذیرفتند
اکنــون و در حال حاضر نیازمند اصالحــات جدی و عمیقی از طرف
ارائهدهنده یعنی خود دولت است که خدا کند در جهت ایجاد آرامش
در اقتصاد فضا را تلطیف نموده و احتالفات را در اتاقهای در بســته و
بدون رسانهها حل و فصل کنند.
والسالم

 ۷۹فوتی و  ۶۸۷۰مبتالی جدید کرونا
در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۶هزار و  ۸۷۰مورد جدید
کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد .دکتر سیماسادات
الری گفت :تا دیروز  ۱۵بهمن  ۱۳۹۹و بر اســاس معیارهای قطعی
تشــخیصی ۶ ،هزار و  ۸۷۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور
شناسایی شــد که  ۷۰۱نفر از آنها بستری شدند.وی افزود :مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشــور به یک میلیون و  ۴۳۸هزار و  ۲۸۶نفر
رسید.الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۷۹ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۵۸هزار و  ۱۸۹نفر رســید.به گفته وی ،خوشــبختانه تا
کنون یک میلیون و  ۲۲۹هزار و  ۳۹۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
ظریف در دیدار با وزیر خارجه عراق:

پایان حضور آمریکا در منطقه بهترین واکنش
به ترور شهید سلیمانی است
وزیــر امور خارجه گفت :پایان دادن به حضور آمریکا در منطقه بهترین واکنش
به ترور شهید سلیمانی و همرزمانش است .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
دیروز (چهارشنبه) با «فواد حسین» وزیر امور خارجه عراق که در راس هیئتی
به کشورمان سفر کرده است پیرامون آخرین تحوالت روابط دوجانبه و موضوعات
منطقهای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.ظریف در این دیدار با قدردانی
از پیگیری روند قضایی ترور ســرداران شــهید سپهبد ســلیمانی و ابو مهدی
المهندس از ســوی دولت عراق ،ابراز امیدواری کــرد عامالن و آمران این اقدام
جنایتکارانه از طریق پیگیریهای قضایی به سزای اعمال جنایتکارانه و خسارت
بار خود برسند.وی افزود :پایان دادن به حضور نیروهای آمریکا در منطقه بهترین
واکنش به این اقدام تروریستی خواهد بود.وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از
برگزاری کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی دو کشور ،ابراز امیدواری
کرد :توافقات ســفر رئیس جمهور کشــورمان به عراق در حوزههای مختلف دو
جانبه در خصوص شــهرکهای صنعتی ،بازارچههای مرزی ،رفت و آمد تجار و
زوار ،حمل و نقل کاال و مطالبات و موضوعات بانکی در سریعترین زمان ممکن
به نتیجه برسد«.فواد حســین» وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار رفت و
آمدهای هیئتهای دو کشور را نشانگر اهتمام دو طرف به روابط فیمابین دانست
و با مرور بر موضوعات روابط دو کشور در حوزههای مختلف دیدگاه طرف عراقی
در ایــن موارد را تشــریح کرد.وزیر امور خارجه عــراق در این دیدار توجه ویژه
«الکاظمی» نخست وزیر عراق نسبت به پیگیری و سازماندهی روابط دو کشور
را مورد تاکید قرار داد.
آیت اهلل جنتی:

نباید گذاشت آثار امام(ره) به دست
فراموشی سپرده شود
دبیر شــورای نگهبان گفت :رســانهها به ویژه رسانه ملی ،علما ،خطبا و مبلغان
نباید بگذارند آثار و آرمانهای واالی امام خمینی(ره) به فراموشی سپرده شود،.
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان دیروز (چهارشنبه) در جلسه این شورا
با عرض تبریک به مناســبت والدت حضرت زهــرا (س) و روز زن و میالد امام
خمینی (ره) و ایام دهه فجر ،گفت :همانطور که پیامبر مکرم اســام فرمودند
فاطمه (س) نور اهلل است؛ هرچه از این بانوی نمونه بگوییم ،حق مطلب ادا نشده
و باید دعا کنیم که خداوند معرفت ما را نســبت به ایشــان زیاد کند.وی افزود:
حضرت زهرا (س) اســوهی همه زنان و مادران تاریخ اســت و ما باید فرهنگ
زهرایی را که هرگز کهنه نمیشود در جامعه ایرانی زنده نگه داریم.دبیر شورای
نگهبان در ادامه با اشــاره به تقارن میالد بنیانگذار انقالب اســامی ایران با روز
میالد حضرت زهرا (س) ،یادآور شــد :امام خمینی (ره) از نســل حضرت زهرا
(س) بود؛ بدون شــک باید ایشان را احیاگر اسالم سیاسی و ناب محمدی (ص)
در عصر حاضر دانست؛ کسی که پس از صدر اسالم مسأله شهادت ،جهاد ،ایثار،
فقه سیاســی ،اعمال صالحه را احیا و اســام را دوباره زنده کرد.آیتاهلل جنتی
تأکید کرد :رسانهها به ویژه رسانه ملی ،علما ،خطبا ،مبلغان نباید بگذارند آثار و
آرمانهای واالی امام (ره) به فراموشی سپرده شود؛ آثار ایشان نه تنها برای امروز
ما کارگشاست بلکه متعلق به فردای ما هم هست البته رسانه ملی در این زمینه
کارهای بسیار خوب و قابل تقدیری داشته که باید ادامه پیدا کند.
محسن رضایی:

شهید سلیمانی را چراغ راهنمای جوانان
قرار دهیم
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :شهید سلیمانی یک گذشته و
یک آینده داشت؛ با شهادتش چراغ راه آینده جوانان شد.محسن رضایی در
«همایش بینالمللی گام دوم انقالب اسالمی ،مکتب شهید سلیمانی ،الکوی
تربیت مدیران جهادی تمدن ســاز » با تبریک میالد حضرت فاطمه(س)
اظهار کرد :شــهادت برادر عزیزم قاسم ســلیمانی در ماههای اولیه گام دوم
انقالب دارای راز و رمزی است .توجه به این امر بسیار مهم و موثر است .من
این حکمت را به شــهادت آیتاهلل مطهری در ماههای اول انقالب اسالمی
تشــبیه می کنم.وی ادامه داد :منافقین در ماههای اول انقالب دســت به
اقداماتی زدند و اولین شــهید آیتاهلل مطهری بود .بیشترین حرکتها هم
در راســتایی بود که انقالب را در جهت خواسته های خود تغییر دهند.وی
ســپس به نقش گروهکهای فعال در اوایل انقالب اشاره کرد و گفت :همه
به میدان آمده بودند که به انقالب سمت و سو بدهند؛ اینجا یک شهید الزم
بود که پرچمش برافراشــته شــود تا جوانان در آن راستا حرکت کنند .این
فرد شــهید مطهری شــد؛ که حضرت امام(ره) گفتند آثار ایشان بدون کم
و کاست درست اســت و مورد مطالعه قرار دهید.رضایی تصریح کرد :اوایل
گام دوم ؛ انقالب یک پرچم برای آینده الزم داشــت این قرعه به نام قاسم
سلیمانی افتاد .او یک گذشــته دارد و یک آینده .اثری در گذشته گذاشت
و اثری بر آینده گذاشــت .جوانان انقالب پرچم و چراغ می خواســتند .به
همین علت است در دانشگاه امام حسین(ع) این موضوع را جدی گرفتیم و
خواستیم این شخصیت را به درستی معرفی کنیم .رفتار اندیشه ها و جهاد
او را به همراه سیر و سلوکشان با پدر و مادر ،همرزمانش ،با مردم  ،کودکان
و خانواده شــهدا بسیار مهم است .شهید سلیمانی را چراغ راهنمای جوانان
قرار دهیم.دبیر علمی مجمع تشخیص مصلحت نظلم گفت :تفسیر ایشان از
والیت خاص است هم نوشته است هم به آن عمل کرده است.وی ادامه داد:
خود مقام معظم رهبری می فرمایند والیت یعنی یکی شدن .قاسم سلیمانی
هم خودش با رهبری پیوند داشــت و هم با کسانی که با او بودند ،همراهی
داشت .در مکتب های مختلف ممکن است انگیزه های مالی به همراه داشته
باشــد اما در مســئله والیت همراهی عقالنی ،والیی و عاطفی است.رضایی
گفت :مردمی بودن اصل دیگر مکتب قاسم سلیمانی است .ایشان در عراق،
ســوریه و لبنان با مردم خود آنجا قیام می کرد.وی افزود :عنصر مردمی را
فقط انقالب اســامی ایران به میدان آورده است و به همین دلیل است که
یک فرد گمنام فرمانده مهمی می شــود.رضایی گفت :سردار سلیمانی در
کنار ایمان و اعتقاد بــه ذات مقدس پروردگار و والیت پذیری آدم خالق و
نوآوری بود .در تمام عملیاتهایی که توفیق همراهی ایشان را داشتیم ایشان
آدم فعــال و خالقی بود .با فکر و خالقیت به پیش میرفت.رضایی والیت ،
خالقیت و مردم داری ســه اصل مهم مکتب شهید قاسم سلیمانی دانست.
وی تصریــح کرد :رهبر انقالب جامعه را هدایت میکند ،چراغی هم جلوی
رویمان به نام مکتب قاســم سلیمانی است که ایجاد شده از راهنماییهای
مقام معظم رهبری است .دهه پنجم که متفاوت از دهههای گذشته است و
شبیه دهه اول انقالب است و بسیار سرنوشت ساز است .باید خونی داده می
شد .همان طور که خود شهدای انقالب  ،انقالب را پیش برد ان شاءاهلل خون
شهید سلیمانی هم انقالب را یاری می کند.
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هیچ بندی و فردی به برجام اضافه نخواهد شد

رئیس جمهور در جلسه دیروز دولت گفت :هیچ بندی از برجام عوض و هیچ فردی
هم به آن اضافه نخواهد شد.حجتاالســام حسن روحانی رئیسجمهور در جلسه
دیــروز دولت درخصوص موضوع برجام و اظهرات آمریکایــی ها در این باره اظهار
داشت :به جامعه جهانی و کشورهایی که در برجام حضور داشتند و االن  1+4هستیم
و یا در آینده ممکن است  1+5شود ،میگویم که هیچ بندی از برجام عوض نخواهد
شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد .ممکن است  1+4دوباره  1+5شود
ولی کســی دیگر اضافه نخواهد شد و  2+5نمیشــود پس حرفهای ناروا بگویند.
این اظهارات روحانی خطاب به کشــورهایی نظیر فرانســه است که رئیس جمهور
آن گفته بود باید کشــورهای دیگری مثل عربســتان هم به گفتگوها اضافه شوند.
روحانی افزود :برجام محصول تالش زیادی بود و این توافق به سادگی بهدست نیامد؛
اگر میخواهند« ،اهال و ســهال» به توافق بیایند و اگر هم نمیخواهند که بهدنبال
زندگیشــان بروند و ما راه خود را برویم.روحانی ادامه داد :احساس ما این است که
سیاســتمداران جهان ،افکار عمومی دنیا و حتی سیاستمداران آمریکا معتقدند که
برجام میتواند برای صلح ،امنیت و تعامل جامعه جهانی و کشورها مفید باشد و ما
هم بر این مبنا حرکت میکنیم.رئیس جمهور تصریح کرد :آمریکاییها باید بدانند
که آنها تا امروز ناقض قطعنامه  2231هستند پس بحث برجام را مطرح نکنند .من
به آمریکاییها قطعنامه  2231را یادآور می شــوم .بحث ایران نیست ،این قطعنامه
مورد اتفاق شــورای امنیت سازمان ملل است و شما هر لحظه که صبر کنید ،جرم
باالتری انجام دادهاید چون قطعنامه  2231را نقض کردید.روحانی ادامه داد :به آنها
میگویم که به قانون و این قطعنامه بازگردید .اگر برگشتید ،ما هم بهطور کامل به
تعهدات علم خود عمل خواهیم کرد .ما نقض برجام نکردیم که آن را اصالح کنیم.
ما از آن خارج نشیدم که به آن بازگردیم؛  7صندلی بوده و ما  6عضو بر صندلی خود
نشستهایم و یکی از اعضا جنون ادواری گرفته و بیرون رفته؛ حاال که مقداری عقل
پیدا کرده به صندلی خــود بازگردد.وی گفت :آمریکاییها باید به قطعنامه ،2231
به مقررات بین الملل و به مصوبه شــورای امنیت سازمان ملل بازگردند .اگر هرگونه
حسن نیت دیدیم ،پاسخش حسن نیت خواهد بود .امیدواریم همه کشورها آنچه که
به نفع جهان و منطقه است را انجام بدهند تا به هدفی که بهنفع همه است ،برسیم.
واکنش روحانی به رد بودجه  1400توسط مجلس
رئیس جمهور در ادامه سخنان درخصوص رد کلیات بودجه 1400از سوی مجلس
خاطرنشــان کرد :ما طبق زمان و قانون و حتی یکی-دور روز زودتر بودجه را تقدیم
مجلس کردیم .در ســتاد اقتصادی دولت چندین هفته جلســاتمان را به بودجه
اختصــاص دادیم و دولت در حد توان بهترین بودجهای که میتوانســت را تهیه و
تقدیم مجلس کرد .توقع ما این بود که بودجه روند خود را طی کند و تصویب شود
و مردم هم از آن بهرهمند شــوند .اینکه نمایندگان بودجهای را تصویب یا آن را رد
کنند حق آنهاست و نمیتوانیم بگوییم که آنها موظف به تصویب هستند و آنچه
نظر آنهاســت طبق آن عمل خواهد شد .در این بودجه دو ماه حرفهایی زده شد،
وعدههایی داده شد و تخریبهایی صورت گفت که مورد انتظار ما نبود.رئیسجمهور
گفت :ما در این بودجه زحمت کشــیدیم و البته میخواســتیم در کمیسیونها و
کمیسیون تلفیق و صحن کاملتر بشود و ممکن است که بودجه نقصی هم داشته
باشد .متأســفانه اهدافی که در بودجه داشــتیم مورد توجه نمایندگان محترم در
کمیســیون تلفیق قرار نگرفت .هدف مان این بود که ارزش پول ملی را باال ببریم و
میخواستیم کاری کنیم که اگر ســال آینده دالر به  15هزار تومان رسید ،بودجه
لَنگ نشــود .اگر بودجه بر مبنای ارز  17500تومان بسته شود ،اگر نرخ پایین آمد
چگونه کشــور را اداره میکنید؟ خدا را گواه میگیریم که از ماهها و یکسال گذشته
تالش ما این است که در پایان این دولت به دو آرزو برسیم؛ یکی اینکه کشور در برابر
کرونا از مشکالت اصلی عبور کرده باشد و کشور از تحریم و مشکالت اصلی تحریمها
عبور کند.روحانی اظهار داشــت :وقتی در بودجه به دنیــا عالمت میدهیم که ارز
 11500تومانی را در نظر میگیریم ،همه میفهمند و وقتی میگوییم ارز را متعادل
میکنیم یعنی درآمد ارزی بیشــتر از امسال را برای سال آینده پیش بینی کردیم
و وقتی میگوییم باید فروش نفت  2.3میلیون در روز باشــد ،این پیام به دنیا داده
میشــود .پیامهای مهمی در بودجه داده شد و متأسفانه برخی به آن توجه نکردند.
ما میخواستیم مردم آینده بهتری داشته باشند و تولید حرکت بهتری داشته باشد
و جهش تولید را سال آینده هم ادامه بدهیم.وی گفت :ما نمیخواستیم کاری کنیم
که معادن با گرفتن مالیاتهای سنگین تعطیل شود و نمیخواستیم کاری کنیم که
محصوالت پتروشیمی و فوالد دچار مشکل بشوند تا بازار سرمایه دچار مشکل شود
و ما نمیخواستیم قیمت سوخت را برای صنایع مهم کشور  5برابر کنیم؛ این یعنی
گران کردن و تورم و مســئله روشنی اســت؛ روشن است که تصمیمات کمیسیون
تلفیق چه پیامدهایی دارد.رئیسجمهور خاطرنشــان کرد :نگرانی من از این بود و

میترســیدیم و همان هم به سرمان آمد که صدا و سیما مصوبات کمیسیون تلفیق
را تبلیغ کند و به مردم بگوید و بازار و اقتصاد را خراب کند و آخر هم تصویب نشود
که همین رخ داد .مجلس مصوبهی کمیســیون تلفیق را تصویب نکرد و دولت هم
این مصوبه را رد میکرد .هر چه ما نوشــتیم ،چیز دیگری نوشتند ولی اگر تصویب
میشد ،آثار خطرناکی میداشت .اینکه ماشین لوکس را از مناطق آزاد وارد سرزمین
اصلی کنیم ،رانت بزرگی برای عدهای درســت میشود و ما این را نمیخواستیم؛ ما
بلد بودیم  17هزار میلیارد مالیات از خودروهای لوکس را بنویسیم ولی نمیخواستیم
رانت بهوجود بیاید.روحانی با تأکید بر اینکه معیشت مردم برای ما مهم است ،تصریح
کرد :معتقدیم ارز  4200تومانی ممکن است زمانی تغییر کند و این تغییر هم باید
بهتدریج باشــد و نباید گفت قیمت ارز  4200تومان اســت و برخی هم در اینباره
مصاحبه و حساب و کتاب میکنند؛ میگویند این کاال در بازار گرانتر است و شما
میدانید که نقل و انتقال ارز ،حمل و نقل ،عوارض و گمرک چقدر هزینه دارد .البته
برخی کاالها در بازار گران است و بهغلط هم گران شده ولی حرف درست است اما
اینکه بگوییم بهیکباره میخواهیم این را تغییر دهید ،مردم با مشکلی روبرو میشوند.
این بخش از سخنان روحانی درباره حذف ارز  4200برای برخی کاالهاست و برخی
نمایندگان قصد حذف این ارز را داشتند و معتقد بودند که این ارز ،باعث ایجاد رانت
شده است.وی در ادامه گفت :میگویند که پولی بهعنوان به یارانه به مردم بدهیم .ما
در ستاد اقتصادی دولت و هم در حضور سران قوا در اینباره بحث و محاسبه کردیم
و دیدیم که مشکل حل نمیشود و و راهحلرا در این دیدیم که ارز  4200تومانی را
بهتدریج تغییر بدهیم .برخی کاالها هم مانند برنج ،شکر و حبوبات را از این ارز خارج
کردیم و این بهتدریج انجام گرفت و نباید یکمرتبه باشــد .ما نگران معیشت مردم
هستیم.رئیسجمهور خاطر نشان کرد :آنچه کمیسیون تلفیق تهیه کرده بود ،نه با
واقعیت منطبق بود و نه برای معیشت مردم متناسب و نه منطبق با شکست تحریمها
بــود؛ البته مجلس آن را رد کرد و اگر در دولت میآمد اینجا هم با رأی باالتری رد
میشد و اگر به شــورای نگهان هم میرفت به دلیل برهم خوردن شاکله اصلی رد
میشد.این قسمت از ســخنان روحانی در اینباره بود که کمیسیون تلفیق بودجه
 1400تصویب کرده بود که یارانههای نقدی برای افراد تحت پوشــش دستگاههای
حمایتی و سایر دریافتکنندگان افزایش یابد.روحانی در اینباره که سراجام بودجه
بعد از رد شــدن توسط مجلس چه میشــود ،اظهار داشت :مانند این ماجرا را سال
گذشــته هم داشتیم و بودجه در سال  98به کمیسیون تلفیق رفت و در صحن رد
شد و رئیس مجلس و نمایندگان مجلس گفتند حاال که صحن این را رد کرده ،چون
گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرده ،پس به کمیسیون بازگردد و آنجا اصالح شود
و این هم انجام شد و سرانجام الیحه به تصویب رسید.وی افزود :چرا اینکار امسال
انجام نگرفت؟ اینکه «دولت دوباره اصالحیه بنویسد» از کجا آمده؟ این در آیین نامه
مجلس نیســت .از پارسال تا االن رویه عوض شده و رنگ آسمان عوض شده است؟
رئیس مجلس پارســال اینکار را انجام داد و الیحه به کمیسیون تلفیق رفت و االن
هم مجلس همین کار را انجام بدهد؛ اسم مجلس تغییر کرده و آن مجلس دهم بود
و االن مجلس یازدهم اســت.رئیسجمهور گفت :دولت امروز به مجلس رسما اعالم
میکند که طبق رویه و روال و اســتنباط ما از آیین نامه ،آنچه بوده به کمیسیون
تلفیق بگردد و بررسی مجدد و تصویب بشود.کلیات الیحه بودجه سال  ،1400روز
گذشته در مجلس شورای اسالمی رد شد و این سخنان رئیسجمهور در همینباره
اســت.روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :االن شرایطی نیست
که سردارانی در برابر دشمن و در میدان جنگ باشند و خدای ناکرده عدهای پشت
دشمن علیه سردارانی که در میدان جنگ مبارزه میکنند ،سنگر بگیرند .همه باید
ما را کمک کنند .ما روزهای ســختی را میگذرانیم و االن در جنگ هســتیم و اگر
کسی این را باور نکرده ،باید در افکار خود تجدید نظر کند و مگر میشود که جنگ
و جنون ترامپ را انکار کرد؟ برخی از ســرنگونی ترامپ ناراحت هستند و میگویند
اگر این مجنون میماند بهتر بود؛ قانونشکنی و جنگ تحمیلی اقتصادی را نمیشود
انکار کرد .انکار دشــمن ننگ است و انکار دشمن بهضرر کشور است.رئیس جمهور
اظهار داشت :برخی مشــکالت را میبینند و میدانند که بخش بزرگ آن بهخاطر
برای تحریم است ولی یک جمله علیه آمریکا حرف نمیزنند ،برخی مدعی هستند
که ضدآمریکا هستند و یک فحش هم به آمریکا نمیدهند چون فحش ویژه دولت
و شــخص رئیسجمهور است.وی اظهار داشت :ما همه در یک کشور هستیم و یک
هدف ،یک ملت و یک دولت داریم و باید به اهداف کشــور برسیم و باید از تحریم،
فرصت بسازیم و البته که تحریم مشکلساز هم بوده است .شرکتهای دانش بنیان
در حال تالش هســتند و از فرصت تحریم اســتفاده میکنند؛ کرونا یک معضل و
مشــکل بود ولی توانست برای ما فرصت ایجاد کند.رئیسجمهور بیان داشت :افراد
بســیاری در ساخت واکســن ،دارو و تجهیزات در فرصت کرونا تالش میکنند .کار
عظیمی در کشــور صورت گرفته و مردم میبینند که وقتی یکساعت برق میرود،

در پاسخ به تذکری انجام شد

رفع ابهام قالیباف از رأیگیری مجلس
درباره کلیات بودجه
رییس مجلس شــورای اســامی تاکید کرد که بنده روز گذشته قبل از آغاز رای گیری
درباره کلیات بودجه صراحتا اعالم کردم که کلیات الیحه بودجه به رای گذاشته میشود
و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد ،.محمد تقی نقدعلی در جلسه علنی صبح دیروز
(چهارشنبه) مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در
تذکری با استناد به ماده  ۲۲آییننامه خطاب به رییس مجلس شورای اسالمی بیان کرد:
رییس کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته مطالب ارزندهای را در خصوص بودجه ارائه کردند ،اما نمایندگان در حالی به کلیات
رای ندادند که وقتی از آنها ســوال کردم که الیحه دولت به رای گذاشته شده بود یا گزارش کمیسیون تلفیق ،در این خصوص
اختالف نظر داشــتتند و نمیدانســتند که به چه رای دادهاند و چرا آن را رد کردهاند؟ .دیروز نیز این مطلب در مجلس شورای
اسالمی جاری است.وی در ادامه اظهار کرد :جایگاه مجلس شورای اسالمی از این صحبتها به دور است شما که دیروز الیحه
را به دولت بازگرداندید براساس کدام بند از آییننامه این کار را انجام دادید؟ .آییننامه مجلس در این خصوص مسکوت است.
دیروز نیز هیات رییســه همین روند را طی میکند.نقدعلی خطاب به رییس مجلس گفت :آقای قالیباف ،این روزها مطالبی به
گوش نمایندگان میرسد که دور از جایگاه مجلس شورای اسالمی است .شنیده میشود که قرار است شما به عنوان کاندیدای
ریاست جمهوری حضور یابید و برخی از اقداماتی که انجام میدهید به ویژه بحث شفافیت هم یک ابزاری برای انتخابات ریاست
جمهوری است که از شأن مجلس به دور است.قالیباف؛ رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد :بنده چند
ی گیری در خصوص کلیات الیحه
نکته را در خصوص صحبتهای شما و آقای نادران الزم به ذکر میدانم ،دیروز قبل از آغاز را 
بودجه که صدای ضبط شده آن موجود است و میتوان آن را مجددا پخش کرد بنده تاکید کردم که کلیات الیحه بودجه به رای
گذاشته میشود و اگر رای بیاورد وارد جزییات میشویم و براساس گزارش کمیسیون تلفیق جزییات را بررسی میکنیم و اگر
کلیات رای نیاورد الیحه رد میشود .کامال این موضوع روشن و شفاف است و شما در حق مجلس شورای اسالمی و نمایندگان
ظلم میکنید.رییس مجلس در ادامه تاکید کرد :بحث دیگری که آقای نادران نیز به آن اشاره کردند این بود که دیروز ایشان و
حدود  ۱۰تن دیگر از نمایندگان که برخی از آنان از اعضای هیات رییســه بودند تقاضا داشتند تا رای گیری به صورت ورقهای
انجام شود .بنده با آقای امیرآبادی صحبت کردم که دوستان را قانع کنند که در نهایت از  ۱۰نفر نیز کاسته شد .اگر  ۱۰امضاء
هم باقی میماند ما این کار را انجام نمیدادیم چرا که ما برای انتخاب اعضای شوراهای استانی که براساس آییننامه باید رای
گیری آنها ورقهای باشــد به خاطر کرونا رای گیری را الکترونیکی را برگزار کردیم و نمیتوانیم در جایی که هیچ لزومی وجود
ندارد پروتکلها را زیرپا بگذاریم .نمایندگان نباید نظرات شــخصی خود را به کل مجلس شورای اسالمی نسبت دهند و حقوق
سایر نمایندگان را زیرپا بگذارند.

چه چیزی رخ میدهد؛ وقتی نعمت از دست میرود آن را لمس میکنیم و برق در
طول سال هست و یک روز و یک نیمروز دچار مشکل شده است.
در روزهای اخیر در شهرهای بزرگ ،برق مناطق مختلف یک و یا چند ساعت قطع
شده بود و وزارت نیرو نیز در اینباره حدول قطعی برق را منتشر کرده و اکنون نیز در
برخی مناطق تهران ،شبها برق برخی بزرگراهها قطع میشود.روحانی گفت:کاری
که در اقتصاد دیجیتال انجام گرفته و کاری که در توسعه پهنای باند ایجاد شده ،مهم
اســت و امروزه بسیاری از کارها از طریق فضای مجازی صورت میگیرد .در دنیای
امروز تصور نشود که پیشــرفت اقتصادی بدون اقتصاد دیجیتال امکانپذیر است و
اگر میخواهیم پیشــرفت کنیم باید بخش اقتصاد دیجیتال و شبکه ملی اطالعات
پیشرفت کند .االن برخی کسب و کارها از طریق فضای مجازی انجام میشود؛ اگر
فضای مجازی در دوران کرونا نبود ،مردم به سختی میافتادند و باید از این فرصت
اســتفاده کنیم.وی اظهار داشت :به مردم میگویم که با همه توان برای اینکه فشار
اقتصادی مضاعف نشود تالش میکنیم و وقتی به آمار اقتصادی مراحعه کنید ،روند
در رشد تورم کاهنده و در رشد اقتصادی نیز افزاینده است .دو ماه وقت برای بودجه
صرف شــد و آخر نیز ازبین رفت و نتیجه جمع و تفریقها صفر شــد و باید دقت و
تالش کنیم تا در این فرصت کاری کنیم که بتوانیم اقتصادمان را به حرکت در آوریم.
روحانی همچنین با اشاره به خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) اظهار داشت :عظمت،
علم و بالغت را در این خطبه مشاهده میکنید و اگر این خطبه را کنار نهجالبالغه
بگذارید ،گویی امیرالمومنین(ع) سخن میگویند و اگر این کالم را کنار سخن پیامبر
(ص) بگذارید ،گویی ایشــان ســخن میگویند؛ اینهااین بزرگواران شاگردان رسول
خدا(ص) بودند.وی همچنین گفت :نهضت اسالمی را یکی از افتخارات تاریخ ایران
است و انقالبهای زیادی را در تاریخ داشتیم ولی نهضت اسالمی چیز دیگری بود.
امــام راحل باالترین هدف را در این انقالب مدنظــر قرار داد؛همه بهدنبال رفع یک
مشکل بودند اما کسی به اینکه نظام غیرمعقول و غلط شاهنشاهی را از بین برده و
یک نظام مردمســاالر را در چارچوب اسالم ایجاد کنیم ،فکر نمیکرد .اگر در سال
 55و  56این ســخن را به کسی میگفتیم؛ تعجب میکرد .کسی فکر نمیکرد در
سال  57بهویژه بعد از نماز عید فطر این موج شکل بگیرد .سرعت انقالب آنچنان
بود که به شــاه و رژیم مهلت تصمیمگیری نــداد .تا او میآمد در موردی فکر کند،
موج دیگر شکل میگرفت.رئیسجمهور گفت :ســاح امام(ره) منطق بود و امام با
کالم و منطق بر شمشــیر و قدرت نظامی پیروز شد و کار بزرگی انجام داد؛ امام از
درون رژیم ســربازگیری کرد و کسی که در شورای سلطنت بود به خدمت امام آمد
و استعفا داد .وقتی امام دستور داد که سربازها از پادگانها فرار کنند ،نیروی نظامی
شاه از درون بهم ریخت .شاه نمیخواست از کشور فرار کند و فرار سربازان و تزلزل
در درون دولت خود را دید و امام قدرتمندی بود که پایههای حکومت اســتبدادی
را لرزاند و طوفانی ایجاد کرد که دنیا فکر آن را نمیکرد .مقامات سیاســی آمریکا و
اروپا «انگشت به دهان» و حیرتزده ماندند و خارجیها نوشتند که «ما نمیدانستیم
که یک ســازماندهی در ایران بنام مسجد و حسینیهها و هیئتها وجود دارد و فکر
نمیکردیم یک نوار سخنرانی از پاریس با تلفن منتقل میشود و چند ساعت بعد در
سراسر ایران در مساجد پخش میشود و این پیام به مردم میرسد».روحانی تصریح
کرد :امام(ره) کار بزرگی انجام داد و مردم با خلوص و فداکاری در کنار امام به صحنه
آمدند و این انقالب را به ثمر نشــاندند؛ ما به ایران ،ملت ،فرهنگ اســامی ،انقالب
و اماممــان افتخار میکنیم .امام راحل به یک رهب ِر دنیا تلفن نزد که بگوید که «ما
بهحق هســتیم و به ما کمک کنید»؛ وقتی ایشــان در پاریس بودند ،زمانی که یک
خبرنگار پرســید که اگر به اسلحه نیاز داشته باشید چگونه تأمین میکنید؟ ،فرمود
که ما نیازی به اســلحه نداریم و مردم ما پیروز میشوند و اگر روزی نیازی به سالح
داشتیم از انبارهای شاه تأمین میکنیم .امام با این روح مطمئن و اراده آهنین آمد
و نظام مستبد ،کهنه ،پوسیده و متکی به قدرتهای بزرگ را بههم ریخت و مردم را
آزاد کرد .باید از انقالب مراقبت کرد تا در مسیر خود و امام باشد و نگذاریم تا افرادی
انقالب را منحرف کنند و باید تالش کنیم تا انقالب را به اهدافش برســانیم.وی به
حضور زنان در مدیریتهای دولتی اشــاره کرد و گفت :امروز در دولتی هستیم که
سفرای زن دارد که بیسابقه است؛ یک مدیر عالی زن در صنعت برق و پتروشیمی
داریم ،ما سفیر زن بلوچ اهل سنت داریم .قول ما مبنی بر حقوق اجتماعی مساوی
برای همه بود .مذهب و شیعه و سنی و زن و مرد ندارد و ما امروز در عمل این کار را
در دولت انجام دادیم .چند سال پیش مدیران زن در دولت یازده هزار نفر بودند و از
اول دولت دوازدهم این تعداد به بیش از  19هزار نفر رسیدهاند که رشد بسیار خوبی
در زمینه مدیریت اســت؛ زنها هرکجا وارد میشوند موفق هستند .زنان هنرمند و
فعال بســیاری در جامعه داریم؛ یکی از شاخصها برای انقالب اسالمی جایگاه زنان
اســت که حقانیت انقالب را نشــان میدهد در حالی دشــمنان ما این گونه تبلیغ
میکردند که انقالب زنستیز است.
آیتاهلل رئیسی در همایش گام دوم انقالب:

خون شهید سلیمانی از جاهلیت مدرن پردهبرداری خواهد کرد
رئیس قوه قضائیه گفت :شهادت شهید سلیمانی
دلها را متوجه والیت و حقیقت کرد و خون او
از دنیا و جاهلیت مدرن پردهبرداری خواهد کرد
و چهــره واقعی آنها را آشــکار میکند ،.آیتاهلل
ســید ابراهیم رئیســی رئیس قــوه قضاییه در
ارتباط تصویری بــا دومین همایش بین المللی
گام دوم انقالب اسالمی (مکتب شهید سلیمانی)
الگوی تربیت مدیران جهادی تمدنســاز که در
دانشــگاه جامع امام حســین (ع) برگزار شد ،با
تبریک میــاد حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل
علیها ،طی ســخنانی اظهار داشــت :شخصیت
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها الگویی برای
همه نســلها است و زنان و مردانی که میخواهد به پیشــرفت اخالقی برسند باید ظرفیت شخصیتی خود را
با توجه این شــخصیت عظیم گســترش دهند.وی در ادامه با اشــاره به ویژگیهای شخصیتی سپهبد شهید
ســلیمانی ،گفت :شهید سلیمانی ظرفیت شخصیتی عظیمی داشت ،او والیت را به خوبی شناخته بود و سخن
ولی را بر خواســت خود مقدم میدانســت.رئیس قوه قضائیه شناخت شــخصیت افراد مختلف را یکی دیگر از
ویژگیهای ســپهبد شهید سلیمانی دانست و گفت :سپهبد سلیمانی ظرفیتها و شخصیت افراد در کشورهای
مختلف را با درسهایی که از مکتب عاشورایی و مکتب امام خمینی (ره) فرا گرفته بود را به خوبی شناخت و
در جهت مسیر اسالم به کار گرفت.آیت اهلل رئیسی گفت :عمار و اویس قرنی پیش از اسالم هم وجود داشتند
اما پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) این افراد را شناختند و این گنجینهها را کشف کردند .اگر ابعاد شخصیت
شــهید سلیمانی شناخته شــود در جهت تحقق گام دوم انقالب اسالمی بســیار موثر است.وی ما میتوانیم و
اعتماد به نفس را از محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقالب اســامی دانســت و گفت :امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری به ما آموختند که با ایستادگی و مقاومت میتوانیم دشمن را عقب بزنیم ،امروز هم اگر خودباوری
و ایســتادگی را در هر حوزهای داشته باشــیم موفق خواهیم بود.رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :شهادت شهید
ســلیمانی دلها را متوجه والیت و حقیقت کرد و خون او از دنیا و جاهلیت مدرن پرده برداری خواهد کرد و
چهره واقعی آنها را آشکار میکند.
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مهمترین نگرانی مجلس درباره الیحه بودجه ۱۴۰۰

کسری بودجه  ۳۲۰هزار میلیاردی

محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره بــه رد کلیات الیحه بودجه در
مجلس گفت :مهمترین نگرانی ما موضوع کســری بودجه ۳۲۰
هزار میلیارد تومانی بود که کامال محرز شده بود و از نظر مجلس
باید برای آن چارهای میاندیشــیدیم.م ،محمدرضا پورابراهیمی
گفت :مبنایی در مجلس یازدهم قرار دادیم تا اصالح ســاختار را
در بودجــه  1400عملیاتی کنیم.وی ادامه داد :مهمترین نگرانی
مجلس ،موضوع کسری بودجه بود که این در زمان الیحه بودجه
کــه از طرف دولت ارائه شــد حدود  320هــزار میلیارد تومان
کامال محرز شــده بود که از نظر مجلس بایــد برای آن چارهای
میاندیشــیدیم .مبنایی کــه دولت در الیحه ارائه داده اســت و

 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی بــا بیان اینکــه از طریقخصوصیسازی ،مالیات و اوراق سعی کردیم تا نیازی به تامین
مالی از طریق بانک مرکزی نداشته باشیم ،گفت :هیچ برداشتی
از منابــع بانک مرکزی برای تامین بودجه نداشــتهایم«.فرهاد
دژپسند» دیروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران به عملکرد حوزه وزارت اقتصاد و دارایی اشاره
کرد و افزود :درآمد نفتی ایران به دلیل جنگ تحمیلی اقتصادی
دچار کاهش شده است ،به طور طبیعی با توجه به اینکه شرایط
کشــور به گونه ای است که نمی توان هزینه ها را کاهش داد؛
بنابراین باید به دنبال منابع جایگزین می رفتیم.دژپسند با بیان
اینکه یکی از این درآمدها که به عنوان سالم ترین درآمد تلقی
می شود بحث درآمد مالیاتی است ،اظهار داشت :سعی کرده ایم
تا در کنار جنگ تحمیلی اقتصادی و شیوع ویروس کرونا رعایت
حال مودیان هم داشته باشــیم؛ بنابراین نمی توان بسیاری از
مودیان مانند حوزه گردشگری و واحدهای صنفی را تحت فشار
قرار دهیم.وی خاطرنشان کرد :اکنون می توان این خبر خوش
را داد که درآمد مالیاتی در  ۱۰ماه امسال تا  ۱۰۱درصد تحقق
پیدا کرده است ،این موضوع نشاندهنده عملکرد خوبی است که
در پیش گرفته شــده است.دژپسند اظهار داشت :یکی دیگر از
فعالیت ها تامین مالی از طریق اوراق بوده است که سعی کردیم
تا اوراق را با جدول زمان بندی منظم و در دامنه مشــخص به
کار بگیریم.وزیــر امور اقتصاد و دارایی افزود :گاهی اوقات که از
تامین مالی در بازار ســرمایه صحبت می شود برخی به اشتباه
تصور می کنند که تامین ســرمایه فقط از طریق بازار سرمایه
انجام می شود در حالی که بازار بدهی یکی از منابع مهم برای
تامین مالی تلقی می شود.به گفته وی ،بنگاه های خصوصی هم

باوجود تالشــی که در کمیســیون تلفیق انجام شد موضوعاتی
اعم از مولدسازی داراییهای دولت ،تعیین تکلیف منابع ناشی از
شرکتها و بانکهای دولتی که بودجه آنها تقریباً دو ونیم برابر
بودجه عمومی کشور محســوب میشود و اصالحات در ساختار
مالیاتی کشور و موارد دیگر که مقرر شده بود ،ولی عملیاتی نشده
است.وی افزود :گزارشی که به عنوان الیحه دولت در صحن علنی
آمد؛ آنچه را که ما بعنوان مبانی اصالح ســاختار بودجه مدنظر
قــرار داده بودیــم و نگرانیهایی را در این خصوص داشــتیم به
شکلی پوشش داده نشد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
مهمترین نگرانی ما موضوع کســری بودجه بود که این کسری

در زمــان الیحه بودجه که از طرف دولت ارائه شــد حدود 320
هزار میلیارد تومان منابع کسری کامال محرز شده بود که از نظر
مجلس باید برای آن چارهای میاندیشیدیم.وی ادامه داد :گزارشی
که در کمیســیون تلفیق نســبت به آن ارائه شد تغییر چندانی
دراین عدد ایجاد نکرد و نگران هســتیم اگر برای کسری منابع
بودجه کشور تصمیم گیری دقیقی انجام ندهیم پیامدهای تورمی
آن به شــکلی آثار منفی در اقتصاد کشــور بگذارد .پورابراهیمی
درباره نظرمخالفان در رد کلیات بودجه  1400گفت :اولین نکته
تعیین تکلیف نشدن کسری  320هزار میلیارد تومان بود گرچه
تغییر عددی را در مجموع داشتیم ،ولی براساس نتیجه نهایی که

دژپسند:

هیچ برداشتی از منابع بانک مرکزی
برای تامین بودجه نداشتهای
در بازار بدهی برای تامین مالی اقدام به فروش اوراق می کنند.
دژپسند با تاکید بر اینکه تامین مالی از طریق بازار سرمایه تنوع
دارد و کمتــر از  ۱۰درصد از تامیــن مالی از طریق خصوصی
سازی انجام می شــود ،گفت :خصوصیسازیهایی که تاکنون
انجام شده از طریق واگذاری سهام بوده است.وزیر امور اقتصادی
و دارایی با بیان اینکه از طریق خصوصیسازی ،مالیات و اوراق
سعی کردیم تا دولت دیگر نیازی به تامین مالی از طریق بانک
مرکزی نداشته باشــد ،اضافه کرد :سیاستی که دولت یازدهم
و دوازدهم تاکنون داشــته ،به درســتی اجرا شده است و هیچ
برداشتی از بانک مرکزی برای تامین بودجه نداشته ایم.وی در
ادامه به انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رییس سازمان بورس
اشاره کرد و اظهار داشت :دهقان دهنوی که عهده دار معاونت
امور وزرات اقتصــاد و دارایی بود ،به زودی با اصحاب رســانه
نشست خبری خواهد داشــت و برنامه های خود را برای بازار
ســرمایه توضیح خواهد داد.وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید
کرد :برنامه ما حذف مسووالن قدیمی نیست؛ بنابراین همچنان
در حال اســتفاده از روسای ســابق و اسبق در قالب گروه های
مشاوره هستیم و یک هم جمعی برای تجربه را داریم.دژپسند
اظهار داشــت :تغییر در مدیریت بورس به دلیل اصرار قالیباف

اصل برای کناره گیری از مدیریت بوده است ،در استعفای آخر
هم به اســتعفای آذر ماه خود اشاره کرده بود.وی در پاسخ به
سوالی درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای عرضه سهام
استقالل و پرســپولیس ،گفت :در خصوص سهام استقالل و
پرسپولیس دو بحث مطرح شده اســت ،بارها اعالم کرده ایم
که اگر یک مقطعی شرایط فراهم شود آماده عرضه هستیم اما
باید بازار آمادگی عرضه را داشــته باشد.دژپسند اظهار داشت:
در این زمینه برنامه های مفصلی داریم ،حتی تبدیل اساسنامه
سهامی خاص به سهامی عام هم توسط مجمع امضا شده است
و در اولین فرصت اگر شــرایط فراهم باشد سهام سرخابی ها
به بورس عرضه می شــود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود:
تصمیم برای عرضه این دو باشــگاه به بورس جدی اســت اما
اگــر مســاله ای خاص رخ دهد که مانع از عرضه شــود آن را
اعالم خواهیم کرد.وی در باره عرضه سهام سرخابی ها در دهه
فجر گفت :اگر شــرایط فراهم شود شاید بتوان در زمان اعالم
شــده عرضه را انجام دهیم اما اکنــون آمادگی عرضه یکی از
باشگاه ها را داریم.وی در پاســخ به سوالی دیگر درباره اینکه
با تشــویق دولت ،مردم ســرمایه های خود را وارد بازار کرده
انــد آیا تدبیری برای بهبود وضعیت بازار وجود ندارد ،گفت :از

در گزارش صحن علنی آمده بود تعیین تکلیف نشدن منابع پایدار
برای کســری بودجه بود و منابع غیر پایدار هم موجب استمرار
تورم میشــد.وی دربــاره موضوع ارز  4200تومانــی هم افزود:
اقدامات الزم در قالب روشهای منطقی که بتواند جایگزین انجام
شــود هم اتفاق نیفتاده بود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
ادامه داد :موضوع افزایش منابعی که از محل حقوق ورودی کاالها
بود هم جزو نگرانی ماســت ،چون حــدود  85درصد ،مربوط به
کاالهای واسطهای هستند که در تولید اثرگذار است و آثار تورمی
دارد که اینها ســرفصلهای مهمی هســتند که نگرانی ما را در
ارتباط با آثار تورمی دربخش اقتصادی کشور بیشتر میکرد.

همان ابتدا و از زمانی که ترجیح بازار سرمایه را به سایر بازارها
مانند بازار سکه و ارز بیان می کردیم در ادامه اعالم کردیم که
بازار سرمایه یک بازار محاسباتی مبتنی بر عقالنیت و همراه با
ریســک است؛ بنابراین افرادی که وارد بازار می شوند باید این
موضوع را برای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند.دژپسند با بیان
اینکه افراد با امید دریافت ســود وارد بازار سرمایه می شوند و
یکی از شاخص هایی که مبنای تحلیل و انتخاب سهام شرکت
ها است شاخص  P/Eاست ،اظهار داشت :اکنون آمار سود  ۹ماه
امسال شرکت های بورسی نسبت به  ۹ماه مشابه سال گذشته
سه برابر شده است ،ما با این زبان سخن می گوییم اما در این
میان ممکن است شــاخص کل تابع شرایط دیگری باشد که
تحت مدیریت ما نیست.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر
اینکه اقداماتی که در بورس تحت مدیریت ما است را به خوبی
انجام داده ایم ،گفت :در ابتدای امسال یعنی فروردین ماه تعداد
کل شــرکت های بازارگردان ۱۷۵ ،شــرکت بود در حالی که
اکنون این تعداد به  ۵۳۱شــرکت رسیده است.وی ادامه داد:
تالش ما در بازار افزایش تعداد و تنوع بازگردان ،به کارگیری
اوراق اختیار تبعی و اسناد اوراق خزانه بوده است که انها را در
دستور کار قرار داده ایم.وی در پایان با تاکید بر اینکه شاخص
بورس نباید مالک ســهامداران قرار گیرد ،گفت :شاخص تابع
دو عنصر مدیریت بنگاه ها و شــرایط پیرامونی بنگاه است که
باید متناسب با آن بازار را مورد تحلیل قرار داد.دژپسند اظهار
داشت :تصمیم دیگری که پیگیر بودیم و در چند روز اخیر هم
رییس بانک مرکــزی آن را اعالم کرد تالش برای تعیین نرخ
بهره بین بانکی  ۱۸درصدی است که می توان آن را به عنوان
عالمتی مثبت در بازار تلقی کرد.

امیری در حاشیه جلسه هیات دولت؛

بودجه چند دوازدهم نمیدهیم
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت :الیحه بودجه باید برای بررسی مجدد به کمیسیون
تلفیق بودجه در مجلس ارجاع شــود ،.حسینعلی امیری معاون ارلمانی رئیس جمهور در
حاشیه جلســه هیئت دولت درباره رد کلیات الیحه بودجه سال  1400در مجلس گفت:
الیحه بودجه باید به کمیســیون تلفیق برگردد نه دولــت.وی افزود :دولت در موعد مقرر
الیحه بودجه  1400را به مجلس داد اما در کمیسیون تلفیق تغییرات اساسی پیدا کرد و
آنچه به صحن آمد مصوبات کمیسیون تلفیق بود نه الیحه دولت.وی ادامه داد :جایی که
کمیسیون تلفیق و مجلس هر دو رد کنند ،باید به دولت برگردد اما در جایی که کمیسیون
تلفیق کلیات بودجه را تایید کرده و در صحن رای نیاورده آیین نامه ســکوت کرده اما در
سال  98همین موضوع اتفاق افتاد و آقای الریجانی از رویه مقررات برنامه استفاده کرد و
موضوع را به کمیسیون تلفیق دادند.روز گذشته نمایندگان مجلس با  99رای موافق148 ،
رای مخالف و  12رای ممتنع ،به کلیات الیحه بودجه  1400رای منفی دادند بر اســاس
آیین نامه مجلس پس از رای منفی نمایندگان به کلیات الیحه بودجه ،این الیحه باید برای
بررسی مجدد به دولت ارجاع شود.
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گزیده خبر
کرونا چندنفر را بیکار کرد؟

بیکاری  1.2میلیون نفر در ایران
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که تا کنون
یک میلیون و ۲۵۱هزار و ۹۷۵نفربر اثر شــیوع کرونا ،مشمول بیمه بیکاری
شــده اند گفت :از این جمعیت ،یک میلیون و ۱۶۹هزار و ۵۳۴نفر در حال
دریافت بیمه بیکاری هســتند.کرونا باعث بیکاری بخشی زیادی از مشاغل
در سراسر دنیا شد که ایران هم از آن مستثنا نبود ,برخی آمارها حکایت از
بیکاری 6میلیون نفری در ایران دارد که بخشــی از آنها بیمه نداشتند و در
بخش خدمات به صورت غیررسمی فعالیت داشتند .با توجه به اینکه بخش
خدمات در حوزه کرونا بیشــترین آســیب را دیدند ,اکثر بیکاری ها نیز در
این بخش بوده اســت.این نرخ بیکاری تا قبل از شیوع ویروس کرونا بودهاما
بررســیها نشان میدهد بعد از شیوع ویروس کرونا اتفاقات متفاوتتری در
اقتصادهای مختلف رخ داده اســت ،بهطوری که نرخ بیکاری ایران در فصل
پاییز امســال به 9.4درصد رسیده و اقتصاد ایران کمترین نرخ بیکاری را در
 14فصل اخیر تجربه کرده است .اما علت این مسئله از آنجا ناشی می شود
به دلیل افزایش جمعیت غیرفعال در دوران کرونا نرخ بیکاری کاهش یافته
است.از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران باالست تأثیربحران
کرونا در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است.
نتایج محاســبات نشــان میدهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و
بیکار  1398که در بهار 1399غیرفعال شدهاند) همچنان در بازار کار باقی
میماندند نرخ بیکاری در بهار  1399به جای  9.8درصد اعالم شده توسط
مرکز آمار ایران به  24درصد میرسید.از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ
بیکاری در پاییز  99حدود  9.4درصد رســیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ
بیکاری در بهار  99ندارد .به عبارتی با اســتناد به این تحلیل مرکز پژوهش
های مجلس مــی توان گفت ,اگر جمعیت غیرفعــال در پاییز  99در بازار
کارباقی می ماندند و از کار دلســرد نمی شدند ,نرخ بیکاری که مرکز آمار
 9.4درصد اعالم کرده اســت نزدیک به  24درصد می شد.آمارها به صورت
رســمی حکایت از این دارد که در یک سال گذشته عالالدین ازوجی ،مدیر
کل دفتر سیاســت گذاری و اشتغال وزارت کار چندی پیش گفت :در یک
سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شدهاند730 ،هزار نفر از این تعداد بیمه
بیکاری گرفتهاند.
بیکاری  1.2میلیون نفر در ایران بر اثر کرونا
مهدی شکوری؛ مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت
تا کنون یک میلیون و 251هزار و 975نفربر اثر شیوع کرونا ،مشمول بیمه
بیکاری تشــخیص داده شدهاند که از این جمعیت ،یک میلیون و 169هزار
و 534نفر در حال دریافت بیمه بیکاری هستند.وی گفت :اعتبار پیشبینی
شده در مصوبه ســتاد ملی کرونا برای حمایت از بیکاران در دوره پاندمی،
کمی بیش از 3هزار میلیارد تومان بوده اســت کــه تاکنون هزار میلیارد و
286میلیون تومان از این اعتبار تخصیص یافته و هزار میلیارد و 750میلیون
تومان باقی مانده است.مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی
گفت :ســازمان از اسفند  98تاکنون به دالیل مختلفی از جمله کاهش حق
بیمه کارگران ،امهال حق بیمه کارفرمایان و  ...کاهش درآمد بسیاری داشته
اســت .اگر تاخیر در شناســایی و وصول حق بیمه ناشی از توقف و تامین
اقدامات مطالبات ســازمان و مواردی چون کاهش درآمد ناشی از تعطیلی
و رکود فعالیتهای اقتصادی و به دنبال آن تعدیل و اخراج نیروی انســانی
شــاغل را هم که اضافه کنیم مبلغی بالغ بر 28هزار میلیارد و 669میلیون
تومان کاهش منابع وصول داشتهایم.شــکوری در ادامه گفت :هیات وزیران
مبلغ 32هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی بابت پرداخت بخشی از
مطالبات به سازمان واگذار کرد که از آن میزان سی درصد اعتبار تخصیص
یافتــه که معادل 9هزار و 600میلیارد تومان اســت .اما از آنجا که بار مالی
اجرای طرح ماهانه نزدیک به  1400میلیارد تومان اســت این مبلغ نهایتاً
کفاف  7ماه اجرا را خواهد داد.
هزینه خرید خانه در پایتخت چقدر باال رفت؟

گرانی  ۹۰درصدی

در حاشیه جلسه هیات دولت مطرح شد؛

نامه رهبر انقالب به قالیباف درباره الیحه
بودجه ۱۴۰۰
معاون اول رئیس جمهور گفت :از مهمترین کارهای مجلس در طول سال بررسی بودجه
اســت و وقتیکه رد میشود به این معناست که خوب نتوانســتند آن را مدیریت کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع
خبرنگاران در واکنش به رد الیحه بودجه توسط مجلس شورای اسالمی ،اظهار داشت :یکی
از مهمترین کارهای مجلس در طول ســال بررسی بودجه است و وقتیکه رد میشود به
این معناســت که خوب نتوانستند آن را مدیریت کنند.وی افزود :من  6بهمن ساعت 10
و  30صبح در مورد بودجه نامهای به حضرت آقا نوشــتم و ســاعت دو از دفتر ایشان با ما
تماس گرفتند که نامه آماده اســت و آقا پاسخ را دادند و این نامه خطاب به آقای قالیباف
بود برای اینکه به مسائل توجه کنند .اگر بعد از آن نامه یک جلسه با دولت میگذاشتند
مسائل حل میشد.
شهردار کرج عنوان کرد؛

دو ایستگاه متروی کرج در مرحله نازککاری
شــهردار کرج گفت :دو ایستگاه گلشــهر و آیتاهلل طالقانی در
مراحل پایانی نازککاری و آمادهســازی جهت بهرهبرداری قرار
دارد.علی کمالی زاده در بازدید هفتگی از پروژههای عمرانی سطح
شــهر ،از متروی کرج بازدید کرد.شهردار کرج در صفحه رسمی
خود در اینستاگرام با هشتگ گزارش به مردم ،نوشت؛ «برگزاری
جلســات هفتگی و بررسی پیشرفت کار در پروژه مترو کرج باعث شده تا فعالیتها طبق
زمانبندی پیش برود».کمالی زاده در بخش دیگری نوشت؛ «دو ایستگاه گلشهر و آیتاهلل
طالقانی در مراحل پایانی نازککاری و آمادهســازی جهت بهرهبــرداری قرار دارد».پروژه
زیرگذر شــرق به غرب واقع در بلوار ماهان ،مقصد بعدی شــهردار کرج در بازدید هفته
گذشته بود ،وی در صفحه رسمی اینستاگرام خود در این خصوص نوشت؛ «با تکمیل این
پروژه ،ترافیک تقاطع بلوار ماهان با بلوار آزادی مدیریت خواهد شد».کمالی زاده همچنین
خبر داد؛ «هماکنون همکارانم با جدیت مشغول به کار هستند و به فضل خداوند پروژه را
در موعد مقرر به شــهروندان تقدیم خواهیم کرد».شهردار کرج در خصوص پروژه میدان
جمهوری گفته اســت؛ «درباره این پروژه بهزودی در یک پُســت مجزا ،توضیحات الزم و
اقدامات صورت گرفته را به خدمت همشهریان ارائه خواهم کرد».

متقاضیان خرید خانه در تهران باید نســبت به پارسال حداقل  ۹۰درصدی
بیشتر هزینه کنند ،روند قیمتی مسکن از دی ماه دوباره افزایشی شده است.
بررسی تازه ترین آمار مرکز آمار در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در دی ماه
امسال نشان می دهد هزینه خرید در هر سه شاخص افزایش داشته است.
رشد  ۱۶درصدی قیمت در فاصله آذر تا دی
نرخ تورم ماهانه در دی ماه به  ۸.۲درصد رسیده این در حالی است که تورم
ماهانه در آذرماه منفی  ۸.۵درصد اعالم شــده بود و بر این اســاس افزایش
قیمت در یک ماه حدود  ۱۶درصد بوده است.در حالی که تورم ماهانه طی
چند ماه اخیر روندی کاهشــی طی می کرد دوباره از دی ماه افزایشی شده
اســت؛ به طور ی که از  ۱۲.۴درصد در مرداد مــاه تا منفی  ۸.۵درصد در
آذرماه ریزش داشته است ولی از دی روند برعکس می شود.
مسکن  ۹۰درصد گران شد
اما تغییرات قیمت مسکن نسبت به دی ماه پارسال از این حکایت دارد که
نرخ تورم نقطه ای به  ۹۰.۴درصد رســیده است ،بنابر این متقاضیان برای
خرید یک واحد مســکونی در شهر تهران باید بیش از  ۹۰درصد نسبت به
پارســال پر داخت کنند.تورم نقطهای در دی ماه نســبت به آذر ماه که ۸۳
درصد گزارش شده بود  ۷.۴درصد افزایش دارد ،در این حالت هزینه خرید
مسکن در فاصله بین آذر تا دی  ۷.۴درصد رشد دارد.از سال  ۱۳۹۶تا کنون
باالترین حد تورم نقطه به نقطه حدود  ۱۱۴درصد در آبان ماه امســال بوده
کــه به  ۸۳درصد در آذر کاهش پیدا می کنــد ولی از دی ماه مجددا روند
صعودی پیدا کرده است.
رشد  ۷۱درصدی ساالنه
اما وضعیت تورم ســاالنه که درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می
دهد  ۷۱.۸درصد اعالم شده که سه درصد در مقایسه با نرخ  ۶۸.۲درصدی
در آذرماه افزایش دارد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

در مقایسه با سال گذشته؛

ارتفاع بارشها  ۴۰درصد کاهش یافت
معاون امور آب وزارت نیرو گفت :وضعیت بارندگی کشور نسبت به سال گذشته
با  ۴۰درصد کاهش و نســبت به  ۵۲ســال گذشته با  ۲۰درصد کاهش مواجه
است .قاسم تقیزاده خامســی ،با اشاره به وجود  ۱۸۰پهنه آبی در کشورمان،
گفت :ایران با داشتن سه میلیون هکتار پهنه آبی شامل تاالب ،مرداب و دریاچه
دارای بیشترین پهنهبندی در این بخش است.وی با بیان اینکه  ۲۵پهنه از این
تاالبها در رامســر ثبت شده است ،ادامه داد :در ســال جاری ارتفاع بارشها
 ۴۰درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و سیالب اتفاق نیافتاده که این
موضوع سبب وضعیت نامساعد تاالبها شــده است .تاالب پریشان در استان
فارس ،تاالب گاوخونی در استان اصفهان و تاالب صالحیه در استان البرز از جمله
تاالبهای دارای مشــکل کم آبی هستند که البته با وجود کاهش بارندگیها،
وضعیت آنها نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.تقی زاده خامسی با
بیان اینکه این تاالبها فصلی هســتند و با یک سیالب دوباره پرآب میشوند،
افزود :دریاچه بختگان و هامون در استان سیستان و بلوچستان نسبت به سال
قبل از شــرایط بهتری برخوردار هستند.وی با اشاره به اینکه برای حفاظت از
تاالبها باید حریم و بستر آنها مشخص شود ،اظهار داشت :هم اکنون حریم و
بستر  ۴۸تاالب که  ۸۰درصد تاالبهای کشور را تشکیل میدهند ،در سالهای
اخیر مشخص شده اســت.معاون امور آب وزارت نیرو افزود :وضعیت بارندگی
کشور نسبت به سال گذشته با  ۴۰درصد کاهش و نسبت به  ۵۲سال گذشته
با  ۲۰درصد کاهش مواجه اســت که البته انتظار داریم اواخر اسفند و فروردین
با افزایش بارشها مواجه شویم.

استانها
با همکاری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد صورت گرفت؛

برپایی نمایشگاه عکس طلیعه انقالب در
شهرستان مرزی سرخس
همزمان با چهل و دومین فجر پیروزی انقالب اسالمی ،نمایشگاه عکس با عنوان
« طلیعه انقالب « در محل نگارخانه کمال الملک مجتمع مسکونی گاز شهید
مهاجر سرخس دایر شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد ،در این نمایشگاه که به مناسبت دهه مبارک فجر برپا شده ،آثار
عکاســی آقای سید جلیل حسینی زهرایی استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره
انجمن عکاسی خراسان رضوی به نمایش درآمده است.این خبر حاکیست :آثار
عکاســی سید جلیل زهرایی با مضمون رویدادهای  42ساله انقالب اسالمی با
محوریت دهه فجر ،سال های دفاع مقدس ،ورود اسرا به میهن اسالمی ،حضور
پرشور هموطنان در راهپیمایی های  22بهمن می باشد ،این هنرمند خراسانی
تاکنون در  100نمایشگاه داخلی و  10نمایشگاه گروهی خارجی حضور داشته
و همچنین موفق به کســب سه جایزه عکاسی بین المللی از کشورهای ژاپن،
آلمان ،مقدونیه شده است.گفتنی است :نمایشگاه عکاسی « طلیعه انقالب « با
همکاری شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،اداره فرهنگ و ارشاد سرخس
و انجمن عکاسان خراسان رضوی دایر گردیده و بازدید از این نمایشگاه در ایام
ا ...دهه فجر از ســاعت  17تا  21در محــل نگارخانه کمال الملک برای عموم
آزاد است.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای
به مناسبت روز زن
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بمناسبت فرارسیدن سالروز میالد
خجســته حضرت فاطمه زهــرا (س) ،روز زن و گرامیداشــت مقام مادر پیام
تبریکــی ،صادر نمود.حضرت زهرا (س) واالترین بانوی جهان در تمام قرون و
اعصار می باشد و تعالیم ایشان بهترین الگوی مطلوب زنان است.ضمن تبریک
فرارسیدن ایام اهلل مبارک دهه فجر و میالد باسعادت و سراسر نور و برکت سالله
پــاک نبوت «حضرت صدیقه ی کبری ،فاطمه زهرا (س)» که روز مبارک زن
بدان مزین شده است ،جا دارد این مناسبت خجسته ،روز زن و روز مقام شامخ
مــادر را به کلیه بانوان گرامی کــه در مکتب آن حضرت پرورش یافته اند و بر
بلندای قله های رفیع ایمان و معرفت زیباترین شکوفه های درخت انسانیت را
تجلی بخشــیده و با تالش و پشتکار خود موجبات ارتقاء جایگاه زن در صنعت
آب کشــور را فرهم آورده اند؛ سپاس و قدردانی نمایم .در سالروز والدت الگوی
ابرار ،مادر عشــق و آفتاب هســتی بخش عالم ،از آستان جالل الهی توفیقات
روزافزون شما را در احیاء بصیرت و معرفت قرآنی درسایه الطاف بی دریغ الهی
مسئلت می نمایم و خلعت صحت ،حسن عاقبت و شمول فیوضات ربانی را برای
کلیه بانوان سرزمین همیشه سربلند ایران اسالمی ،خصوصا همکاران مجموعه
شرکت آب منطقه ای کردستان ،آرزومندم.
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تداوم صعود نفت در بازار جهانی

گزیده خبر

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه
ســال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز  ١٣٩٩به  ٤٥,٥درصد رســید.
به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی توســط نیروگاههــای برق به ازای فروش
محصول خود به شــرکتهای توزیع برق ،در فصل پاییز  ١٣٩٩نسبت به فصل
پاییز  ٤٥.٥ ،١٣٩٨درصد افزایش داشــته است.درصد تغییرات شاخص قیمت
تولیدکننده کل بخش برق نســبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز
 ١٣٩٩به  ٧,٣درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع در فصل تابستان٣.٧ ،
واحد درصد کاهش دارد .در فصل مورد بررسی ،درصد تغییرات شاخص قیمت
تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار ،میانبار
و کمبار ،به ترتیب  ١٣.٠ ،٥.٤و  -٠.٩بوده است .درصد تغییرات شاخص قیمت
تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
در فصل پاییز  ١٣٩٩به  ٤٥,٥درصد رسید .به عبارتی ،میانگین قیمت دریافتی
توسط نیروگاههای برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق،
در فصل پاییز  ١٣٩٩نســبت به فصل پاییز  ٤٥.٥ ،١٣٩٨درصد افزایش داشته
اســت .تورم نقطه به نقطه کل بخش برق در فصل تابستان سال جاری ٤٣.٠
درصد بوده اســت .درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در
فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ،برای ساعات مختلف اوجبار،
میانبار و کمبــار ،به ترتیب  ٤٦.٩ ،٣٩.٧و  ٤٦.٩بوده اســت .درصد تغییرات
میانگین شــاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به
فصل پاییز  ١٣٩٩نسبت به مدت مشابه در سال قبل ( متوسط تورم ساالنه) به
 ٢٩,٣درصد رسید که نسبت به همین اطالع در فصل قبل  ١٠.٧واحد درصد
افزایش نشان میدهد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

نرخ تورم تولیدکننده بخش برق
 ۲۹.۳درصد شد

@sobheqtesad
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قیمت نفت پس از این که روز گذشــته بــه باالترین رکورد در حدود
یک سال اخیر صعود کرد ،در معامالت روز چهارشنبه آسیا تحت تاثیر
کاهش ذخایر نفت آمریکا به روند افزایشی خود ادامه داد.بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۲۴سنت معادل  ۰.۵درصد افزایش،
به  ۵۵دالر در هر بشکه رسید که سومین رشد روزانه متوالی بود .این
شــاخص روز سه شنبه تا رکورد  ۵۵دالر و  ۲۶سنت پیش رفته بود.
بهای معامالت نفت برنت با  ۲۶سنت معادل  ۰.۵درصد افزایش ،به ۵۷
دالر و  ۷۲ســنت در هر بشکه رسید که چهارمین رشد روزانه متوالی
این شاخص بود .نفت برنت روز سه شنبه تا مرز  ۵۸دالر صعود کرده
بود.شاخص نفت آمریکا شب گذشته با  ۲.۳درصد افزایش و نفت برنت
با دو درصد افزایش بســته شده بود.بازار نفت تحت تاثیر این خبر که
دموکراتها در کنگره نخستین گام را برای پیشبرد به تصویب رساندن
بســته کمک کرونایی  ۱.۹تریلیون دالری پیشنهاد شده از سوی جو
بایدن ،رییس جمهور آمریکا بدون حمایت جمهوریخواهان برداشــته
اند ،امیدواری بیشــتری پیدا کرد.همچنین تحلیلگران اظهار کردند
بــازار از جدیدترین ارزیابی اوپک پــاس از ذخایر نفت و پیش بینی
این گروه از کاهش ذخایر نفت به پایین متوســط پنج ساله تا ژوئن،
پشــتیبانی شد .ارزیابی مذکور نشان می دهد کاهش تولید این گروه
در بازگرداندن بازار به تعادل موفق عمل کرده است.الچالن شاو ،مدیر

تحقیقات کاال در بانک ملی اســترالیا در این باره گفت :این استراتژی
بســیار واضح بوده است .اوپک و متحدانش توافقی برای کاهش تولید
و کمک به عادی شدن سطح ذخایر جهانی نفت تا پایان سال ۲۰۲۱
منعقد کرده اند و در این مسیر قرار دارند.انتظار می رود کاهش تولید
اوپک پالس تا پایان امســال بازار را در کمبود عرضه نگه دارد که در
ماه مه به دو میلیون بشکه در روز می رسد این در حالی است که این
گروه دورنمای رشــد تقاضا را مورد تجدیدنظر نزولی قرار داده است.
نشست کمیته نظارتی مشــترک وزیران اوپک پالس روز چهارشنبه
برگزار می شود اما انتظار نمی رود در این نشست درباره تغییر سیاست
تولید توصیه ای مطرح شود.بر اساس گزارش رویترز ،عامل دیگری که
از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد ،گزارش موسسه امریکن پترولیوم بود
که نشان داد ذخایر نفت و بنزین آمریکا کاهش غیرمنتظره ای داشته
است.طبق گزارش موسســه امریکن پترولیوم ،ذخایر نفت آمریکا در
هفته منتهی به  ۲۹ژانویه ،به میزان  ۴.۳میلیون بشــکه کاهش یافت
در حالی که تحلیلگران رشد ذخایر به میزان  ۴۴۶هزار بشکه را پیش
بینی کرده بودند .ذخایر بنزین در همین مدت  ۲۴۰هزار بشکه کاهش
یافت که برخالف پیش بینی تحلیلگران از رشد ذخایر بنزین به میزان
 ۱.۱میلیون بشکه بود .آمار رسمی از سوی اداره اطالعات انرژی آمریکا
بعدازظهر روز جاری منتشر می شود.

کاهش صادرات نفت اوپک با وجود تسهیل محدودیتهای تولید
عربســتان ،عراق ،امارات و کویت روی
هم رفته  ۱۳.۵۹میلیون بشکه در روز
نفت و میعانات گازی در ماه گذشــته
میــادی صادر کردند کــه  ۴۳۰هزار
بشــکه در روز کمتر از ماه دسامبر بود.
به گــزارش بلومبرگ ،صــادرات نفت
تولیدکنندگان حاشــیه خلیج فارس
عضو اوپــک در ماه گذشــته میالدی
در شــرایطی کاهش یافــت که میزان
تولید این گروه افزایش یافته است .کل
صادرات نفــت خام و میعانات گازی از
عربســتان ،عراق ،امارات و کویت 430
هزار بشکه در روز کمتر از ماه دسامبر
بود .امارات تنها عضوی بود که صادرات
خود را در ژانویه افزایش داد.این چهار

کشور عضو اوپک روی هم رفته 13.59
میلیون بشــکه در روز نفت و میعانات
گازی در مــاه گذشــته میالدی صادر
کردند .بیشــترین کاهــش مربوط به
عربســتان بوده که صــادرات آن 688
هزار بشــکه در روز معادل  10درصد
پایین آمده و به پایین ترین رقم از ماه
اوت رسیده است .صادرات نفت کویت
 9درصد در ماه ژانویه پایین آمده است.
صــادرات نفت خام عــراق یک درصد
معادل  24هزار بشــکه در روز کاهش
یافته ولی این کاهش بســیار کمتر از
میزانی اســت که برای جبــران مازاد
تولید خود در ماههای گذشته الزم بوده
است .صادرات امارات  440هزار بشکه

در روز معادل  20درصد افزایش یافته
و با باالترین رقم طی پنج ماه گذشــته
رســیده اســت .صادرات این  4کشور
حاشیه خلیج فارس به چین  350هزار
بشــکه در روز معادل  9درصد کاهش
یافــت ،در حالــی که در ماه دســامبر
افزایش داشــت .کویت تنها کشــوری
بود که صــادرات آن به بزرگترین وارد
کننده نفت دنیا باال رفت.صادرات نفت
خــام و میعانات گازی بــه کره جنوبی
در ماه ژانویه بــه پایین ترین رقم طی
چهار سال گذشته رسید .صادرکنندگان
حاشــیه خلیج فارس با رقابت فزاینده
صادرکنندگان آمریکایی مواجه هستند
که در ماه گذشــته میالدی حداقل 12

میلیون بشــکه نفت خام به بنادر کره
جنوبی فرســتادهاند یعنی پنج میلیون
بشکه بیشتر از ماه دســامبر .صادرات
نفت خام و میعانــات گازی به ژاپن در
ماه ژانویه برای دومیــن بار پایین آمد
و  20درصــد کمتر از متوســط آن در
 2019بود.صادرات بــه آمریکا در ماه
گذشته افزایش یافت وبه باالترین رقم
از ماه مه رســید .صادرات عربستان به
آمریکا بیــش از  160هزار بشــکه در
روز معــادل  83درصد باال رفت.ارقامی
که در باال ارائه شــد شامل صادرات از
شمال عراق توسط بندر سیحان ترکیه و
صادرات امارات از ساحل اقیانوس هند و
عربستان از بنادر دریای سرخ می شود.

وزیر نفت مطرح کرد؛

حمایت از بخش خصوصی ،سیاست قطعی وزارت نفت

وزیر نفت گفت :وزارت نفت از توانمندسازی و توسعه
بخش خصوصی به عنوان یک سیاست قطعی حمایت
میکند.به گزارش صدا و ســیما ،در نشست مشترک
وزیر نفت با اعضای هیئتمدیره انجمن شــرکتهای
مهندسی و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشیمی (اَپک)،
اعضای هیئت مدیره اَپک ضمن ارائه مجموعه منتشر
شــدهای از ســوابق و تجربهها در زمینه نظام فنی و
اجرایی صنعت نفت به بیژن زنگنه ،وزیر نفت ،گزارشی
از مشکالت مبتالبه شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز
ناشی از شــیوع کرونا و همینطور خالصهای از نتایج
نشســتهای مشترکشان با ســازمان برنامه بودجه
را مطــرح کردند.آنها همچنین خواســتار حمایت
وزارت نفت از ایجاد کنسرســیومهایی از شرکتهای
پیمانــکاری بخش خصوصی بــرای حضور در فضای
رقابتــی طرحهــا و پروژههای صنعت نفت شــدند.
وزیر نفت در واکنش به مســائل مطرح شده ازسوی
اعضای هیئتمدیره اپک ،درباره هزینههای ناشــی از
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مقابله با کرونا گفت :اگر برای مقابله با کرونا و رعایت
پروتکلهای بهداشتی هزینهای به صورت منطقی به
پیمانکار تحمیل شود ،در قالب متن حقوقی روشن و
بهطور منصفانه قابل بررســی است؛ اما کرونا نباید به
ابزاری برای حل مشکالت قراردادی کارفرما و پیمانکار
بدل شود.زنگنه افزود :فراموش نکنیم شیوع کرونا به
یکی از واقعیتهای زندگی جاری تبدیل شده و باید
ضمن مقابله با آن ،فعالیتهــا را پیش ببریم.وی در
بخش دیگری از صحبتهای خود ،با بیان اینکه وزارت
نفت از توانمندســازی و توســعه بخش خصوصی به
عنوان یک سیاست قطعی حمایت میکند ،گفت :نفت
از حضور شرکتهای بخش خصوصی که در کنار هم
کار را درست تعریف و اجرا میکنند استقبال میکند.
وزیــر نفت درباره الزامهای توانمندســازی در عرصه
پیمانــکاری صنعت نفت ،بر اهمیت مواردی از جمله
رعایت اصل اخالق حرفهای ،کار با رویکرد حفظ منافع
ملی و تقویت حضور جوانترهــا تاکید کرد و اظهار

تولید انرژی پاک چقدر است؟
میزان برق تولید شده از منابع انرژی های تجدید پذیر تا پایان دی ماه به رقم پنج
میلیارد و  ۷۲۸میلیون کیلووات ســاعت رسید که در این بین سهم تولید انرژی
خورشیدی نسبت به سایر انرژی های تجدیدپذیر بیشتر بود .ایران کشوری است
که از لحاظ انرژیهای نو همچون خورشــیدی و بادی پتانسیلهای باالیی داشته
و پرونده استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از سوی دولت به صورت جدی درحال
پیگیری است در این بین ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران در
دی ماه به رقم  ۸۹۵.۱۷مگاوات رسید که در این بین انرژی خورشیدی با ۴۲۶.۱۷
مــگاوات انرژی تولیدی ســهمی  ۵۰درصدی از کل را به خــود اختصاص داد.
نیروگاههای بادی نیز با  ۳۰۳.۱۸مگاوات انرژی تولیدی و با ســهمی  ۳۵درصدی
در جایگاه دوم از ظرفیت کلی نیروگاههای تجدیدپذیر قرار گرفت.نیروگاههای برق
آبی کوچک نیز در دی ماه امسال با تولید  ۱۰۵.۶۵مگاوات سهمی  ۱۲درصدی از
مجموع ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشورمان را به خود اختصاص داده است.
بازیافت تلفات حرارتی با تولید  ۱۳.۶مگاوات دو درصد سهم از مجموع کل را دارد
و نیز نیروگاههای زیست توده با تولید  ۱۰.۵۶یک درصد سهم نیروگاههای انرژی
تجدیدپذیر و بهره وری برق را از آن خود کرده اســت.بر اساس آخرین آمار اعالم
شده از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر ،استفاده از انرژیهای پاک در کشور
از انتشــار سه میلیون و  ۸۶۵هزار تن گاز گلخانه ای تا پایان دی ماه جلوگیری
کرد.همچنین اســتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در دی ماه امسال صرفه جویی
 ۱۲۶۲میلیون لیتری آب را به همراه داشت ،عالوه بر این انرژیهای تجدیدپذیر
و بهره وری برق صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی به میزان یک میلیون
و  ۶۳۰هزار تن معادل میلیون مترمکعب گاز طبیعی معادل را در دی ماه محقق
کرد.روند ماهیانه ظرفیت های درحال بهره برداری انرژی های تجدید پذیر گویای
آن اســت که از اسفند ماه تا کنون توجه بیشتری به توسعه تجدیدپذیرها شده و
شاهد روند صعودی توسعه انرژی پاک در کشور هستیم؛ البته این موضوع در کل
دنیا صدق می کند و جهان به دنبال توسعه تجدیدپذیرهاست.

داشت :خوشبختانه به واسطه تقویت توان شرکتهای
داخلی ،هماکنون در زمینه ساخت و نصب هیچ نیازی
به شــرکتهای خارجی وجود ندارد.زنگنه در گفتگو
با اعضای هیئت مدیره انجمن شرکتهای مهندسی
و پیمانکاری نفت ،گاز و پتروشــیمی ،پیشنهاد داد،
انجمن نســبت بــه رتبهبندی حرفهای و مســتدل
خــارج از نظام دولتی اقدام کنــد و گفت :نتایج این
کار میتواند در بخشهای دولتی هم اســتفاده شود.
وزیر نفــت بر ضرورت گســترش مالکیت عمومی و
مردمی کردن اقتصاد در مســیر تحقق سیاستهای
اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و با بیان اینکه شرکتهای
مهندســی ،مشــاور و پیمانکاری نفت و گاز برای بقا
در این شــرایط ســخت هنر زیادی به خرج دادهاند،
یادآور شد :وزارت نفت وظیفه دارد تا حد امکان برای
اســتفاده از ظرفیت این شرکتها کار تعریف کرده و
فضا را برای رونق فعالیتهایشــان مساعد کند؛ این
مهم با جدیت در دستور کار قرار دارد.

بریتیش پترولیوم  ۵.۷میلیارد دالر در سال
 ۲۰۲۰زیان کرد
بریتیــش پترولیوم  ۵.۷میلیارد دالر خســارت در  ۲۰۲۰گزارش داد ،ارزش
ســرمایههای نفت و گاز خود را  ۶.۵میلیارد دالر پایین آورد و  ۱۰هزار نفر از
نیروی کار خود را در سراســر جهان اخراج کرد به گزارش گاردین ،بریتیش
پترولیوم برای اولین بار طی یک دهه گذشــته ضرر و زیان ســاالنه خود را
گزارش داد .همهگیری ویروس کرونا به صنعت نفت جهان در  2020آسیب
شدیدی رساند .این شرکت بزرگ نفتی  5.7میلیارد دالر خسارت در 2020
گزارش داد ،در حالی که  10میلیارد دالر در  2019سود کرده بود .همهگیری
ویروس کرونا تقاضا برای ســوخت حمل و نقل را پایین آورد و باعث سقوط
قیمت نفت در بازار جهانی شد .بریتیش پترولیوم مجبور شد در سال گذشته
میالدی به دنبال کاهش قیمت نفت ،ارزش ســرمایههای نفت و گاز خود را
 6.5میلیارد دالر پایین آورد .این شــرکت همچنیــن  10هزار نفر از نیروی
کار خود را در سراســر جهان اخراج کرد و سود سهام خود را برای اولین بار
کاهش داد .قیمت ســهام بریتیش پترولیوم به پایینترین رقم طی  26سال
گذشــته رسید .تمام شــرکتهای نفت بزرگ دنیا در سال گذشته میالدی
درگیــر محدودیتهای کرونایی بودند که مانع افزایش قیمت نفت میشــد.
قیمت نفت خام برنت از  20دالر در هر بشکه در آوریل  2020به بیش از 55
دالر در هر بشکه رسیده است .ولی بازار هنوز هم پایینتر از اوج  75دالر در
 2019قرار دارد .بریتیش پترولیوم پیشبینی خود از قیمت نفت طی دهههای
آینده را تا  55دالر در هر بشــکه بین  2021تا  2050پایین آورده است .این
رقم یک سوم قیمتی است که قبل از بحران کرونا پیشبینی شده بود.برنارد
لونی ،مدیر عامل این شرکت گفت سه ماهه پایانی  2020سختترین فصل
برای صنعت نفت طی  30سال گذشته بوده است ولی روزهای بهتری را در
 2021پیشبینی میکنیم.

سیگنال آمریکا برای مذاکره درباره
تحریمهای پروژه گازی روسیه
دولت جدید آمریکا برای نخســتین بار اعالم کرد تمایل دارد با آلمان درباره لغو
تحریمهای آمریکایی علیه پروژه خط لوله نورد استریم  ۲گفت و گو کند.
نشریه هندلزبالت آلمان به نقل از مقامات آمریکایی آگاه نوشت :اگر آلمان
راهکارهایی را برای تضمین امنیت انرژی اروپا ارائه دهد ،ممکن است دولت
بایدن تمایل پیدا کند درباره تســهیل تحریمها علیه نورد استریم  ۲مذاکره
کند.به گفته مقامات آمریکایی ،آلمان باید بسته ای از راهکارها را ارائه کند
در غیر این صورت آمریکا ممکن اســت قادر نباشد مسئله نورد استریم  ۲را
حل کند.آلمان از نقطه نظر اقتصــادی به این پروژه نگاه می کند در حالی
که آمریکا و چندین کشــور اروپایی از جمله کشورهای حوزه بالتیک شامل
لهســتان و اتحادیه اروپا درباره استفاده روسیه از فروش گاز و انحصارطلبی
گازپروم به عنوان یک ابزار سیاســی ابراز نگرانی کرده اند.آمریکا در ماههای
اخیر تحریمها علیه فراهم کنندگان خدمات و حامیان کشتیهای مشارکت
کننده در ســاخت نورد استریم  ۲را تشدید کرده تا مانع از تکمیل ساخت
این خط لوله صادرات گاز شــود .هنوز بخشی از این شاه لوله باید در بستر
دریا احداث شود اما آمریکا اکنون هر کسی که به نحوی به ساخت این پروژه
کمک می کند را هدف گرفته اســت.حتی گازپروم که این پروژه را هدایت
می کند به سرمایه گذاران هشدار داده که این پروژه به دلیل شرایط خاص
از جمله فشــار سیاسی ،ممکن است معلق شود یا ادامه پیدا نکند.بر اساس
گزارش اویل پرایس ،در این بین فرانســه از آلمان خواسته است در اعتراض
به دستگیری الکســی ناوالنی ،منتقد برجسته پوتین و سرکوبی اعتراضات
طرفداران وی توسط مقامات روســی ،پروژه نورد استریم  ۲را به طور کلی
منحل کند.خط لوله گاز طبیعی نورد استریم  ۲برای دو برابر کردن ظرفیت
صادرات گاز روســیه به آلمان به  ۱۱۰میلیارد متر مکعب در سال طراحی
شده است و با دور زدن اوکراین و عبور از بستر دریای بالتیک ،این کشور را
از درآمد مربوط به ترانزیت گاز محروم می کند .این پروژه به نقطه اختالف
میان مسکو و واشنگتن تبدیل شده که در تالش برای جلوگیری از افزایش
وابستگی اروپا به انرژی روسیه است.
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زرندی مطرح کرد؛

تامین مالی  ۳۷۵واحد صنعتی و معدنی از بازار سرمایه

معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت ،معــدن و تجارت اعالم
کرد :به مناســبت دهه مبارک فجــر  ۶۷طرح بزرگ صنعتی
و معدنی در سراسر کشور با ســرمایه گذاری بالغ بر  60هزار
میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای  15هزار و  573نفر
به بهرهبرداری میرسند.به گزارش وزارت صمت ،سعید زرندی
گفت 29 :مــورد از واحدهای آماده افتتــاح در حوزه صنایع
معدنی فعال هستند 12 ،نیز در حوزه صنایع پایین دست نفت
و پتروشــیمی و مابقی در سایر حوزه ها به کار تولید مشغول
هستند.وی افزود :از این واحدهای آماده بهره برداری 8 ،واحد
در استان کرمان ۶ ،واحد در استان زنجان ۷ ،واحد در خراسان
رضوی و  6واحد در استانهای آذربایجان شرقی و یزد به عنوان
بیشترین ســهم از تعداد طرح های آماده بهرهبرداری هستند
که تعدادی از آنها با دســتور آقای دکتر حسن روحانی رئیس
جمهور کشــورمان ،تعدادی با حضور آقای رزم حسینی وزیر
صنعت ،معــدن و تجارت و برخی نیز با حضور معاونان وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و مســئوالن اســتانی به بهرهبرداری
خواهند رســید.زرندی ادامه داد :تامیــن مالی کلیدی ترین
موضوع برای تداوم فعالیت و توسعه سرمایهگذاری واحدهای
صنعتی و معدنی در کشور به شمار می آید و با توجه به دغدغه
های موجود برای فعال ســازی کامــل ظرفیتهای تولیدی
واحدهــا و همچنین ســرمایهگذاریهای جدید هر دو بخش
یک وابستگی به سیستم تامین شبکه بانکی کشور دارند.معاون
طــرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجــارت تصریح کرد:
رئیس کنفدراسیون صادرات:

شرایط برای تکنرخی کردن ارز
فراهم نیست
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه تک نرخی
کردن ارز در شــرایط فعلی امکانپذیر نیســت ،گفت :در
صورت اعالم یک شبه ارز تک نرخی ،دقیقا همان اتفاقی
میافتد که با ارز  ۴۲۰۰تومانی رخ داد.محمد الهوتی در
خصوص تک نرخی شــدن ارز که ایــن روزها در محافل
مختلف مطرح میشــود ،اظهار داشــت :حتی این روزها
در مجلس نیز بر ســر این موضوع چالش ایجاد شــده و
صحبتهای مختلفی مطرح میشود ،اما من فکر نمیکنم
که هیچیک از مسئولین اقتصادی کشور و حتی مجلسیها
به دنبال این باشند که بخواهند ارز را تک نرخی کنند چرا
که این مســئله نیازمند مقدماتی است که در حال حاضر
فراهم نیســت.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح
کرد :در حال حاضر فاصله نرخ ارز آزاد و ارز دولتی بسیار
زیاد است ،درآمدهای کشور با محدودیتهایی مواجه است
که در صورت افزایش تقاضا ،عرضه ارز با مشــکل مواجه
میشود.الهوتی گفت :تورم در کشور باال است و نقدینگی
به شــدت افزایش یافته و به نظر من تک نرخی کردن ارز
در این شرایط فع ًال امکانپذیر نیست.وی اظهار داشت :در
صورت اتخاذ چنین تصمیم اشتباهی و اعالم یک شبه آن،
دقیقاً همان اتفاقی میافتد که درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی رخ
داد؛ تک نرخی کردن ارز نیازمند شرایطی است که بتواند
ماندگاری داشــته باشــد و اگر به صورت دستوری انجام
شود ،برای مدت کوتاهی دوام خواهد داشت و به سرعت
نرخ فاصله خواهد گرفت.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت
اتاق بازرگانی تهران گفت :این تجربه قب ًال هم وجود داشته
کــه اگر نرخهای پایینتر از نــرخ معقول برای ارز تعیین
شــود ،حتی در آن هفتههای اول هم به نوعی محکوم به
شکست است زیرا دولت قادر نخواهد بود تمام تقاضاها را
پاسخ دهد و بالفاصله ،قیمت در بازار آزاد افزایش مییابد.
در  ۹ماه ابتدای امسال ثبت شد؛

رشد  ۴۲درصدی تولیدات انواع
صنایع لوازم خانگی
معاون امور صنایــع وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم
کرد :روند تولید در صنعت لــوازم خانگی طی  ۹ماهه با
رشــد  ۴۲درصدی همراه بوده اســت.به گزارش وزارت
صمت ،مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با اعضا
انجمن لوازم صوتی و تصویری ضمن بررســی چالشها و
دغدغههای پیش روی این صنعــت ،بر ضرورت طراحی
برنامه میان مدت در حوزه لوازم صوتی و تصویری تاکید
کرد و گفت :روند تولیــد در صنعت لوازم خانگی طی ۹
ماهه با رشــد  ۴۲درصدی همراه بوده است.وی ادامه داد:
تولیدکنندگان پیشــران در این صنعت باید با اســتفاده
از پتانســیلهای موجــود و بهره منــدی از ظرفیتهای
خالی واحدهای صنعتی کوچک و متوســط برنامه میان
مدتی بــرای ارتقای جایگاه این صنعــت طراحی کنند.
معاون امــور صنایع وزارت صنعت ،معــدن و تجارت در
خصــوص نگرانیهای تولیدکننــدگان از عرضه کاالهای
قاچاق لوازم خانگی در ســطح بازار افزود :باید در تعامل
با مراجع ذیربط جلســاتی موضوع با جدیت دنبال شود
تا آســیبی متوجه بخش تولید در این صنعت مهم نشود.
صادقی نیارکی همچنین در خصوص موارد مورد طرح از
سوی تولیدکنندگان از وجود برخی موانع پیش روی برای
واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم صوتی و تصویری
نیز از برگزاری جلســات هماهنگی با دســتگاههای ذی
ربط برای پیگیری و تســریع در ورود اجزا و قطعات مورد
نیاز این صنعت به کشــور خبر داد .گفتنی است؛ در این
نشست اعضا انجمن لوازم صوتی و تصویری نیز با اشاره
به مشــکالت و موانع پیش روی این صنعت از تدوین
طرحی برای حمایت از این صنعت استقبال کردند.

موضوع تامین نقدینگی و گردش مالی شــریان حیاتی بخش
تولید است؛ طبق برآورد انجام شده برای حفظ تولید به میزان
سال گذشته بالغ بر  ۶۰۰هزار میلیارد تومان تامین نقدینگی
مورد نیاز است و این غیر از سرمایهگذاریهای جدید می باشد
یک کارشــناس حوزه خودرو اظهار کرد :هر
میزان که به این شــرکتها پول تزریق شود
باز هم میتوانــد بدهیهای خود را پرداخت
کننــد و بحران را تعمیق میکند چراکه آنها
این پولها را پس نخواهند داد و هر میزان که
پول به بانک مرکزی پس داده نشــود تبدیل
به تورم در کشــور میشود.فربد زاوه در مورد
اختصاص اوراق گام به خودروســازان اظهار
داشــت ۱۵ :هزار میلیارد تومان تســهیالت
جدید به خودروســازان داده میشود که ۱۰
هزار میلیارد تومــان آن از طریق اوراق گام
و  ۵هزار میلیارد تومان از طریق تســهیالت
جدید .وی افزود :ساختار خودروسازی ایران
چه از نظر ســاختار سیاســی که در فضای
اقتصاد حاکم است و به این فکر نمیکند که
شــرکتها را از بین نبرد و در موضوع قیمت
تمام شــده به صورت سرکوبی عمل میکند
و چه از نظــر کارآمدی مدیریتی که آن هم
فشارهای بیرونی سازمانی و حاکمیتی دارد.
خودروسازی از هر دو این جهات تحت فشار
مالی مضاعف اســت.زاوه خاطرنشــان کرد:
بنابراین هر میزان که به این شــرکتها پول
تزریق شــود باز هم میتواند بدهیهای خود
را پرداخــت کنند و بحران را تعمیق میکند
چراکه آنها این پولها را پس نخواهند داد و
هر میزان که پول به بانک مرکزی پس داده
نشــود تبدیل به تورم در کشور میشود .هر
میزان از اوراقی که منشــا دولتــی ندارند و
منشــاء صندوقی و مردمی دارند بگیرند هم
نمیتواننــد آنها را پس دهنــد .بنابراین این
اوراق تبدیل به بحران اجتماعی میشــوند و
بانک مرکزی مجبور اســت از خزانه فضل و
بخشش کند تا مسائل سیاسی در کشور رخ

که از ملزومات توسعه اقتصادی کشور می باشد.زرندی گفت:
در باالترین میزان ،حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان تأمین مالی
توسط شبکه بانکی انجام میشود که یک فاصله بزرگ در این
بخش وجود دارد.وی افزود :جلب همکاری بیشتر و جهت دهی

مناسب به منابع تخصیصی بانک ها همواره در اولویت بوده که
از جمله آن تعیین صنایع پیشرو به عنوان مصداق اولویت در
دستور کار وزارت صمت بوده است.زرندی ادامه داد :کار مهمی
که طی یک ســال و نیم گذشته انجام شده و توفیقات خوبی
هم به دست آمده است وصل کردن بخش تولید به تامین مالی
از بازار ســرمایه می باشد که با توجه به عدم استقبال شرکت
هــا از این بــازار ،در طول این مدت عالوه بــر کار فرهنگی و
تعریف برخی مشوق ها ،تمرکز روی شرکتهای دارای بیش از
 ۱۰۰نفر نیروی کار فعال در دستور کار بود و خوشبختانه در
حال حاضر  ۳۷۵شــرکت در این فرآیند قرار گرفته اند که در
مقایسه با اعداد  ۲۰تا  ۳۰شرکت فعال در این حوزه در گذشته،
طی این مدت عدد بزرگ و قابل اعتنایی به شــمار میآید.وی
تصریح کرد :این امر با دو هدف اصلی ،معرفی شــرکت ها در
بورس و افزایش ســرمایه آنها از طریق سرمایه های مردمی و
همچنین انتشــار اوراق با اولویت شفاف سازی سرمایه گذاری
ها دنبال شده است.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ایران کرد :سال گذشته برای واحدهای بزرگ بالغ و
 ۲هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان انتشــار اوراق انجام شده بود که
امسال این رقم به عددی بیش از  ۸هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان
رســیده که جای امیدواری است به رقمی بیش از  ۲۰میلیارد
تومان تا پایان سال برسد ،میزان اوراق انتشار یافته چهار برابر
افزایــش یافته و می توانیم تا پایان  ۹۹رقم را به  ۸برابر میزان
سال قبل برسانیم.

برخورد بانک مرکزی شرایط را وخیمتر میکند

کمک مالی به خودروسازان
تورمزا است

ندهد .این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر
بحرانزا بودن اقدامات گفــت :لذا این نحوه
مدیریت خودرو و برخــورد بانک مرکزی با
آن فقط شــرایط بحرانی را به شدت وخیمتر
میکند و هیچ کمکی به رشــد ،بالندگی و
توســعه صنعت نخواهند کرد .وی در پاسخ
به ســوالی در مورد جایگزین مناســب برای
اوراق گام اظهــار کرد :جایگزین کردن اوراق
با روشهای دیگر مشــکلی را حل نمیکند
اتفاقا بهترین شــیوه تامین نقدینگی اوراق
است ،چراکه میتوان امیدوار بود که نقدینگی
جدیدی در کشور خلق نمیشود و نقدیندگی
که در کشور وجود دارد به سمت خودروسازی
هدایت شود تا مشــکلی را مرتفع کند اما از
آنجا که لباســی شــده که جیب آن سوراخ
اســت ،هر چیزی که باید اضافه شود از بین
میرود و لذا تبدیل به بحران میشــود .وی

افزود :خودروسازی بیش از هر چیز نیازمند
به افزایش ســرمایه نقدی است ،تا زمانی که
افزایش سرمایه از طریق سهامدار اتفاق نیافتد
شــرایط منفی صورتهای مالی بهبود پیدا
نمیکند .زاوه تصریح کرد :البته میزان منفی
االن به قدری است که هیچ توجیهی ندارد که
سهامدار به تامین آن ورود کند .فیلم کوتاهی
از صورتهای مالی خودروسازی ایران نشان
میدهد االن حدود  ۱۶۰تا  ۱۸۰هزار میلیارد
تومــان و  ۱۰برابر ارزش افزوده اســت .لذا
سرمایهدار به این افزایش سرمایه نقدی ورود
نخواهد کرد و بحران در کشــور با این روند
به شدت تشــدید خواهد شد.این کارشناس
حــوزه خودرو با اشــاره به راههای پیشــرو
برای بهبود بحرانهای مالی خودروســازان
گفت :در وهله اول در داخل خودروســازیها
باید کاهش ســریع هزینهها رخ دهد ،همه

هزینههای لجســتیکی و غیراقتصادی باید
کاهش داده شــود .در حالی که کارخانه در
تهران قــرار دارد ،خودروها با هزینه زیاد در
شهرستانها توزیع میشود ،آنجا مونتاژ شده
دوباره با هزینه دیگری در ســایتهای دیگر
توزیع میشــود .این کار اشــتباه است.وی
افزود :پروژههای غیراقتصادی که نه تنها در
خودروســازی بلکه در قطعهسازی و سطح
کالن کشور نیز وجود دارد باید متوقف شود.
برای مثال ساخت موتورهایی که هیچگاه به
هیچ معیار اقتصادی حتی نزدیک هم نشده
است یا ساخت خودروهای پالس یا غیره باید
متوقف شود .وی خاطرنشــان کرد :موضوع
دیگری که از نظر مالی برای خودروســازان
الزم اســت اصــاح قیمت فروش اســت و
تا زمانی که این اتفاق نیفتــاده باید تیراژ را
کاهش دهند .حکایت خودروسازان حکایت
فردی است که زخم خورده و به جای معالجه
و گذراندن دوره نقاهت در حال بازی فوتبال
اســت ،قطعا اتفاق خوبی برای آن نمیافتد.
لــذا از نظر قیمت فروش نیز باید قیمت آنها
شناور شــود و به قیمت بازار برسد تا میزان
زیان کاهش پیدا کند .زاوه خاطر نشان کرد:
هر دوی این اتفاقها باید به طور همزمان رخ
دهند یعنی اصالح مدیریتی یا اصالح قیمتی
در این شرکتها کافی نیست .در نهایت کنار
ایــن دو رویکرد حتماً باید افزایش ســرمایه
نقدی پــس از ثبت ســهامدار دهد اگر این
اتفاق نیفتد ،میتوان گفت هیچ راهکاری به
صنعت خودروی کشــور کمک نخواهد کرد.
البته افزایش سرمایه نقدی نیز کمک شایانی
نمیکند اما میتواند حجم بحران را کاهش
دهد.
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گزیده خبر
افت تولید دی ماه علیرغم افزایش آمار تولید
خودروسازان اصلی طی  ١٠ماهه امسال
آمار تولید انواع خودروهای دو خودروساز اصلی در دی ماه سال جاری و مقایسه
آن با دی ماه  ،۱۳۹۸نشــان می دهد که این دو خودروساز بزرگ علیرغم اینکه
توانستهاند از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه ،میزان تولید خود را افزایش دهند
اما میزان تولید در دی ماه  ۱۳۹۹نسبت به دی ماه  ۱۳۹۸نزولی بوده است .طبق
جدیدتریــن آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تولیــد انواع خودروها در گروه
صنعتی ایرانخودرو در دی ماه امســال نســبت به دی ماه  ،۱۳۹۸با افت ۱۱.۷
درصدی مواجه شــده و از  ۵۰هزار و  ۲۲۶دســتگاه به  ۴۴هزار و  ۳۳۱دستگاه
رسیده است.به تفکیک انواع خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایرانخودرو ،این
شرکت در دی ماه امسال ۴۳ ،هزار و  ۸۶۵دستگاه خودرو سواری تولید کرده است
که نســبت به  ۴۸هزار و  ۶۱۵دستگاه تولید شده در دی ماه سال گذشته۹.۸ ،
درصد کاهش یافته است.گروه صنعتی ایرانخودرو در دی ماه امسال هیچ تولید
خودروی ون نداشــته و این در حالی است که در دی ماه  ،۱۳۹۸چهار دستگاه
از این نوع خودرو تولید و روانه بازار کرده بود؛ لذا با کاهش  ۱۰۰درصدی تولید،
بیشترین کاهش را در مقایسه این دو ماه مشابه به خود اختصاص داده است.
پس از آن ،ایرانخودرو در تولید وانت نیز با افت  ۹۸.۵درصدی تولید ،در حالی که
در دی ماه سال گذشته ۱۴۷۷ ،دستگاه وانت تولید کرده بود ،در دی ماه امسال
توانســته تنها  ۲۲دستگاه تولید کند.در مقابل اما کامیونت ،کامیون و کشنده و
مینیبوس ،میدلباس و اتوبوسهای تولیدی این خودروســاز بزرگ به ترتیب با
رشــد  ۲۷۷.۶درصد و  ۷۳.۹درصدی در دی ماه امســال نسبت به مدت مشابه
ســال گذشته روبرو شدهاند .در دی ماه امسال به ترتیب  ۴۰۴دستگاه کامیونت،
س در گروه صنعتی
کامیون و کشنده و  ۴۰دستگاه مینیبوس ،میدلباس و اتوبو 
ایرانخودرو تولید شده است و این در حالی است که آمار تولید این خودروها در
دی ماه سال  ،۱۳۹۸به ترتیب  ۱۰۷و  ۲۳دستگاه بوده است .الزم به ذکر است
که در مجموع  ۱۰ماهه امسال ۴۱۸ ،هزار و  ۲۶۶دستگاه از انواع خودروها تولید
شده که نسبت به  ۲۹۳هزار و  ۷۸۶دستگاه تولید شده در  ۱۰ماهه نخست سال
گذشته با رشد  ۴۲.۴درصدی مواجه شده است.تولید انواع خودرو در گروه صنعتی
ســایپا نیز دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۷.۳درصد کاهش
یافته اســت .در حالی که در اولین ماه زمستان گذشته ۴۲ ،هزار و  ۳۵۱دستگاه
از انواع خودروها در گروه خودروسازی سایپا تولید شده بود ،میزان تولید در دی
ماه امســال به  ۳۹هزار و  ۲۶۵دستگاه رســیده است.براساس آمار منتشر شده،
همانطور که در دی ماه ســال گذشته ،گروه سایپا هیچ تولید وانت و مینیبوس،
میدلباس و اتوبوس نداشــته است ،دی ماه امسال نیز تولید وانت و ون در گروه
سایپا صفر بوده است.تولید کامیونت ،کامیون و کشنده در سایپا از  ۳۳دستگاه در
دی ماه سال گذشته به  ۳۶دستگاه در دی ماه امسال رسیده و  ۹.۱درصد رشد
کرده است .پس از آن با رشد  ۱۳.۹درصدی تولید وانتها از  ۵۱۵۵دستگاه در
دی ماه  ۱۳۹۸به  ۵۸۷۱دســتگاه در همین ماه در سال جاری رسیده است.طی
دی ماه امســال تنها تولید سواریها نسبت به دی ماه سال گذشته  ۱۰.۲درصد
کاهش یافته و از  ۳۷هزار و  ۱۶۳دستگاه به  ۳۳هزار و  ۳۵۸دستگاه رسیده است.
در نهایت نیز آمار تجمعی  ۱۰ماهه تولید انواع خودروها در گروه خودروســازی
ســایپا نشان میدهد که تولید انواع خودروها از  ۳۴۳هزار و  ۹۸دستگاه طی ۱۰
ماه نخست سال گذشته به  ۳۴۴هزار و  ۱۱دستگاه در مدت مشابه سال گذشته
رسیده و ۰.۳درصد رشد کرده است.

ذوب آهن بدون یارانه انرژی در جهت کاهش
هزینه و رقابت پذیری بیشتر حرکت می کند
منصور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان در
هفتمین کنفرانس بین المللی اســتیل پرایس  ،گفت :
این مجتمع عظیم صنعتی که تولید محصوالت فوالدی
آن مطابق با آخرین اســتانداردهای روز دنیا انجام می
گیرد از یارانه انرژی استفاده نمی کند ،برق را در نیروگاه
خود تولید می کند و با انجام اقدامات مختلف به سمت کاهش هزینه ها و رقابت
پذیری بیشــتر حرکت می کند .وی در بخشی از سخنان خود در این کنفرانس
به شــرایط تولید ذوب آهن اصفهان پرداخت و گفت :نقطه آغازین تولید ریل در
ایران از این شرکت آغاز شد و هم اکنون اولین تولید کننده فوالد کشور،تنها تولید
کننده ریل در غرب آسیا به شمار می رود.مدیرعامل ذوب آهن افزود  :تولید ریل
شامل دو مرحله تولید فوالد و سپس نورد می شود .در گذشته شمش مورد نیاز
وارد می شد اما هم اکنون این شمش با راه اندازی پروژه VDدر ذوب آهن اصفهان
تولید می شود و نیاز به واردات شمش نیست .منصور یزدی زاده خاطر نشان کرد:
هم اکنون انواع ریل شامل پرسرعت،مترو  ،درون شهری و ...در ذوب آهن تولید
می شــود.مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد :شرکت زیر ساخت و قرارگاه خاتم
االنبیاء مشــتریان اصلی ریل ذوب آهن اصفهان هستند و اولین قرارداد صادرات
این محصول استراتژیک با کشور افغانستان نیز منعقد شده است.این مقام مسئول
گفت  :اگــر ذوب آهن اصفهان بخواهد صرفاً به تولید ریل بپردازد توانایی تولید
 ۴۰۰هزار تن ریل را در ســال دارد.وی گفت :در زمینه تولید چرخ و محور برای
توسعه خطوط ریلی نیز ذوب آهن اصفهان برنامه ریزی نموده است تا با همکاری
بخش خصوصی  ،تولید این محصوالت نیز آغاز شود .

افزایش  5درصدی عرضه ورق قلع اندود
فوالد مبارکه در ده ماهه امسال
مدیــر فــروش داخلی فــوالد مبارکــه گفت :بــه نظر می رســد اســتفاده
شرکت های تولیدکننده روغن نباتی و سایر تولیدکنندگان مواد غذایی از بسته
بندی های دیگــر دلیلی به غیــر از عرضه ورق قلع انــدود دارد ،زیرا عرضه این
محصول نسبت به ســال قبل رو به افزایش بوده و حتی بخشی از تولیدات ورق
قلع اندود در انبار شرکت های تولیدکننده دپو گردیده است.محمد تاج میرریاحی
مدیــر فروش داخلی فوالد مبارکه در مورد عرضــه ورق قلع اندود به بازار گفت:
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ده ماهه سال جاری  88380تن ورق قلع اندود
به بازار عرضه نموده اســت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( 83770تن)5 ،
درصد رشد را نشان می دهد.وی افزود :از نظر قیمت نیز همواره قیمت ورق قلع
اندود داخلی کمتر از قیمت های جهانی این محصول بوده است و فوالد مبارکه
به منظور حمایت از تولیدکنندگان قوطی های بسته بندی مواد غذایی از جمله
حلب روغن و قوطی کنسرو و رب گوجه فرنگی ،محصوالت قلع اندود را همواره
با اعتبار اســنادی مدت دار عرضه نموده است.مدیر فروش داخلی مجتمع فوالاد
مبارکه با بیان این مطالب گفت :در دو عرضه اخیر فوالد مبارکه ،تناژ معامله شده
ورق قلع اندود در بورس کاال کمتر از تناژ عرضه بوده است ،به طوری که در تاریخ
 22/10/99فوالد مبارکه  3500تن ورق قلع اندود عرضه نمود که  1950تن از
آن معامله شد و در تاریخ  6/11/99نیز  4500تن ورق قلع اندود عرضه که 4150
تن خریداری گردید .بنابراین به نظر می رسد استفاده شرکت های تولیدکننده
روغن نباتی و سایر تولیدکنندگان مواد غذایی از بسته بندی های دیگر دلیلی به
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در هشتمین اتاق فکر شعب بانک توسعه صادرات ایران بررسی شد:

راهکارهای ارتقا اثربخشی بسته خدمات
مشتریان بانکداری شرکتی
مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توســعه صادرات ایران گفت :تالش داریم با
همفکری مدیران شعب چالش ها و موانع توسعه بانکداری شرکتی را شناسایی
کرده و در آینده ای نزدیک ،این خدمت را به حجم قابل توجهی از مشــتریان
اگزیــم بانک ارائه دهیم.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران،
حبیب احمدی در هشتمین اتاق فکر روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران
که با حضور مدیرعامل ،مدیران ارشــد و روســای شعب این بانک که سیزدهم
بهمن ماه به صورت مجازی برگزار شد ،با اشاره به اینکه بانکداری شرکتی یکی
از ارکان اصلی اســتراتژی کالن بانکداری است ،اظهار داشت :بانکداری شرکتی
امکان ارائه خدماتی چون بانکداری دیجیتال در بستر بانکداری باز ،ارائه خدمات
اعتباری با سقف و سرعت بیشتر از طریق اعطای اختیار به شعب عامل ،تسهیل
شــرائط تأمین اعتبار ،تخفیف در نرخ سود تســهیالت و همچنین تخفیف در
کارمزدهای پرداختی را به مشــتریان فراهم کنــد.وی بر ضرورت اتخاذ راهبرد
استراتژیک به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان تاکید کرد و گفت :ضروری
است با اســتخراج نیازها و شناسایی صحیح مشتریان مستعد و کلیدی ،امکان
ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات بانکداری شرکتی را برای ایشان فراهم کرد.وی
در ادامه به تشریح مدل شاخص های جدید بانک توسعه صادرات برای انتخاب
مشتری بانکداری پرداخت و گفت :به ترتیب اهمیت حجم صادرات ،مبلغ فروش،
ســود خالص ،عدم وجود مانده بدهی غیر جاری ،رتبه اعتباری ،ســود انباشته،
افتخارات شــرکت صادراتی ،میانگیین وزنی حســاب ها و مجموع تسهیالت و
تعهدات ســالیانه دریافتی از بانک ،عمده ترین شاخص های نوین بانک توسعه
صادرات برای انتخاب مشتریان بانکداری شرکتی به شمار می روند.
دیدار مدیرعامل بانک سینا با کادر درمان کلینیک فوق تخصصی سالمت و
دیابت تابان؛

تقدیر مدیرعامل بانک سینا از کادر درمان و
بانوان پرستار به مناسبت روز زن
مدیرعامل بانک سینا به مناسبت روز زن و والدت با سعادت حضرت زهرا (س)
با کادر پزشکی و درمان کلینیک فوق تخصصی سالمت و دیابت تابان ،دیدار و از
آنان قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،دکتر ایمانی در این دیدار
با اشــاره به از خودگذشــتگی ها و ایثارگری های مدافعان سالمت در ایام همه
گیری شــیوع کرونا گفت :کارکنان نظام سالمت کشور در این ایام و به واسطه
شیوع کرونا ،زحمات زیادی را متحمل شدند و فداکارانه در راه خدمت به تحقق
ارزشهای انسانی ،از جان مایه گذاشتند و ما قدردان تمامی این عزیزان هستیم.
همچنین شایســته است یاد و نام عزیزانی که در این راه به جمع شهدای نظام
سالمت پیوستند را گرامی بداریم.وی افزود :بی شک شرایط سخت فعلی با امید،
پشتکار ،همراهی و خود مراقبتی به ویژه رعایت دستورالعمل های بهداشتی پایان
خواهد یافت و روزهای نشاط و سالمتی با عبور از این بحران ،از راه خواهد رسید.
مدیرعامل بانک ســینا در ادامه با اشــاره به قابلیتها و پتانسیلهای این بانک،
ک سینا شفافیت ،چابکی ،تنوع و کیفیت باالی
اظهارداشت :از جمله امتیازات بان 
خدمات به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک است که کادر زحمتکش درمان و
پزشکان گرامی نیز می توانند از تسهیالت و خدمات این بانک به ویژه در حوزه
اعتباری استفاده کنند.در این دیدار که مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی
نیز حضور داشــت ،از تالش های کادر پزشکی خانم و پرستاران به مناسبت روز
زن و والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با هدایایی تقدیر شد.
مدیر عامل بانک مسکن

مشارکت در طرح اقدام ملی تولید مسکن از
مرز  5300میلیارد تومان گذشت
مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد میزان مشارکت مردم در طرح اقدام ملی تولید
و عرضه مسکن از مرز  5300میلیارد تومان گذشت.محمود شایان در گفت و گو
با پایگاه خبری بانک مســکن -هیبنا با بیان اینکه تا  12بهمن ماه امسال بیش
از  197هزار نفر از واجدین شــرایط صاحب خانه شدن در طرح حمایتی دولت،
نسبت به پرداخت آورده نقدی خود در این طرح (اقدام ملی تولید مسکن) اقدام
کردنــد افزود :مجموع آورده نقدی افراد ثبت نام کننده در بزرگترین طرح ملی
خانه سازی کشــور طی این دولت ،رقمی معادل  5هزار و  380میلیارد و 934
میلیون تومان است.شایان درباره جزئیات مشارکت ملی متقاضیان مسکن ملی
نیز گفت 90 :هزار نفر از خانوارهایی که در سراســر کشــور توسط وزارت راه و
شهرســازی از بین ســایر ثبت نام کننده های طرح اقدام ملی ،پاالیش شدند
تاکنون مبلغ میانگین  46میلیون تومان به حساب خود نزد شعب بانک مسکن
واریزی داشته اند .همچنین بیش از  28هزار نفر نیز میانگین واریزی نزدیک به
 40میلیون داشــته اند و بقیه افراد واجد شرایط نیز واریزی های کمتر از این را
انجام داده اند.مدیر عامل بانک مسکن در عین حال از  59هزار نفری که تاکنون
نسبت به پرداخت به موقع آورده نقدی خود اقدام نکرده اند خواست تا در اسرع
وقت واریزی های خود را انجام دهند.به گفته شــایان از واریزی ها در حســاب
های مربوط به طرح اقدام ملی مسکن تاکنون رقمی برابر با  460میلیارد تومان
از محل آورده نقدی متقاضیان فاقد مسکن ،پرداختی به پروژه هایی که زیرنظر
نهادهای متولی این طرح شامل ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ،شهرهای
جدید ،بنیاد مسکن و ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام در حال ساخت و ساز
هستند ،صورت گرفته است.

بازدید مدیرعامل بانک ملت
از شرکت چای دبش
مدیرعامــل بانک ملت همراه با چندتن از مدیران ارشــد این بانک از شــرکت
چای دبش بازدید کرد و با مســووالن این شــرکت دیــدار و گفت و گو کرد.به
گــزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی در این بازدید که بهمن
اســکندری نایب رییس هیات مدیره ،عباس جعفرلو و ســیدابوطالب دیبایی،
معاونان مدیرعامل ،حسن کمالوند و علی اکبر صابریان مدیران امور و اسکندری
مدیر مشــتری بانکداری شــرکتی ،وی را همراهی می کردند ،از خطوط تولید
شــرکت چای دبش دیدن کرد و از نزدیک با تولید محصوالت این شرکت آشنا
شــد.مدیرعامل بانک ملت همچنین در نشست با مسووالن شرکت چای دبش،
آمادگی این بانک را برای تامین مالی طرح های توسعه شرکت در زمینه سرمایه
ثابت و سرمایه در گردش اعالم کرد.وی با بیان این نکته که بانک ملت از لحاظ
نقدینگــی در وضعیت مطلوبی قرار دارد ،تاکید کرد :تامین مالی شــرکت های
تولیدی دارای توجیه اقتصادی در سال جهش تولید ،در دستور کار جدی بانک
ملت قرار دارد و شرکت چای دبش هم به دلیل جایگاه خود در صنعت تولید و
بسته بندی چای ،مورد حمایت مالی بانک خواهد بود.
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رشدبدهی بانکها به بانک مرکزی
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بدهی خارجی ایران  ۹.۳میلیارد دالر رسید

آمار حکایــت از افزایش تصاعدی بدهــی بانکها به بانک
مرکــزی دارد که این خود میتواند یکــی از عالیم تمایل
بانکها به بنگاهداری بیشــتر باشــد؛ بــه خصوص اینکه
واگذاری اموال مازاد هم تقریبا متوقف شــده اســت .آمار
رســمی بانک مرکزی از افزایش تصاعدی بدهی بانکها به
بانک مرکزی حکایت دارد؛ موضوعی که بیم تمایل بیشــتر
بانکها به بنگاهداری را نشــان داده و زنگ هشــداری برای
سیاستگذار اســت که باید این بدهی را مدیریت نماید .در
میان آمار منتشــر شــده ،تنها بانکهای تخصصی هستند
که از آمار بدهی آنها به بانک مرکزی کاســته شده و تقریباً
وضعیت بهتری را نســبت به بانکهای تجاری و غیردولتی
تجربه میکنند.بر اســاس آمار رسمی بانک مرکزی ،میزان
بدهی بانکها به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به ۱۲۷
هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم در اسفندماه
سال گذشته حدود  ۱۱۱هزار میلیارد تومان بوده است که
البته در آذرماه سال گذشته نیز همین عدد به ثبت رسیده و
نشان میدهد که در فاصله آذر تا اسفند سال گذشته بانکها
بدهی خود به بانک مرکزی را بدون تغییر نگاه داشته بودند؛
اما از ابتدای امسال  ۱۶هزار میلیارد تومان به بدهی بانکها
به بانک مرکزی افزوده شده است.افزایش بدهی بانکها به
بانک مرکزی میتواند زنگ خطــری برای ورود بانکها به
فاز جدید بنگاهداری باشــد؛ که البته این موضوع تلویحاً از
سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز در برنامه چند شب قبل
گفتگوی ویژه خبری مورد اشاره قرار گرفت .همتی در پاسخ
به انتقادات مطرح شده در خصوص بنگاهداری بانکها گفت
که بخشــی از این امر ،به دلیل خرید سهام از سوی بانکها
در حمایت از بازار سرمایه بوده است.همتی به این نکته هم
اشاره کرد که حمایت بانک مرکزی از بازار سرمایه ادامه دارد
و اکنون به موازات آن ،روند واگذاری اموال مازاد بانکها نیز
متوقف شده است چراکه اگر قرار بود بانکها به این موضوع
همچون گذشته سفت و ســخت ورود کنند ،حتماً به بازار
سرمایه آسیب وارد میشد؛ چراکه ممکن بود سطح عرضه
باالتر از تقاضا باشــد و این خود اثرگذاری منفی بر شاخص

داشته باشــد.نکته دیگر قابل توجه در آمار رسمی منتشر
شــده از ســوی بانک مرکزی ،افزایش سیالیت نقدینگی یا
همان نسبت پول به شبه پول است؛ به این معنا که شاخص
سیالیت نقدینگی در آذرماه امسال به  ۲۴.۶درصد رسیده که
این رقم در اســفندماه سال گذشته  ۲۰.۹و در مدت مشابه
ســال قبل  ۱۹.۱درصد بوده است..در واقع ،عامل مسلط در
رشــد  ۲۷درصدی حجم نقدینگی در آذر  ۱۳۹۹نسبت به
پایان سال  ۱۳۹۸همین افزایش پایه پولی بوده که به موازات
آن ،اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی را به  ۲۶.۶درصد در
آذرماه سال جاری رسانده است که در واقع ،سهم پایه پولی
از این رقم  ۱۶.۳درصد و و ســهم ضریب فزاینده نقدینگی
 ۱۰.۴درصد بوده است.

عبور نقدینگی از مرز  ۳هزار هزار میلیارد تومان
در ایــن میان مروری بر ترکیــب نقدینگی نیز حکایت از آن
دارد که در آذرماه امســال میزان نقدینگی به  ۳هزار و ۱۳۰
هزار میلیارد تومان رســیده که در مقایســه با  ۲هزار و ۴۷۲
هزار میلیارد تومان رقم عجیب و غریبی اســت که باید دولت
برای کنترل آن فکری صورت دهد.نکته حائز اهمیت دیگر در
گزارشات آماری مبتنی بر وضعیت بازار پول کشور در آذرماه
امسال ،افزایش  ۴۶درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در
آذرماه نسبت به پایان سال  ۹۸است که این خود عاملی نگران
کننده به شــمار میرود؛ اگرچه بانک مرکزی هم برای خود
استدالالتی در این حوزه دارد.آمارها حکایت از آن دارد که در
آذرماه سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به  ۱۱۱هزار

گزارش از بازار سرمایه؛

ریزش شاخص کل؛ بورس تهران قرمزپوش به تعطیالت رفت
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش  ۳۲هزار و  ۴۱۷واحدی معادل  ۲.۶۹درصد
به یک میلیون و  ۱۷۳هزار و  ۵۰واحد رســید .همچنین در فرابورس شاخص کل با
افت  ۲۳۴واحدی به  ۱۷هزار و  ۴۳۴واحد رســید .دیروز تاالر شیشهای ،در معامالت
پنجمین و آخرین روز هفته (چهارشــنبه پانزدهم بهمن ماه  ،)۹۹شاهد روند نزولی
شــاخصهای منتخب بود .به گونهای که شــاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با کاهش
 ۸۴۵۹واحدی معادل  ۲.۶۹درصد به رقم  ۳۰۶هزار و  ۱۲۳واحد رسید.شــاخص کل
هم وزن نیز ،با افت  ۴۴۰۲واحدی معادل  ۱.۰۳درصد ،عدد  ۴۲۳هزار و  ۱۶۲واحد را
به نمایش گذاشت.شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش  ۲۸۷۹واحدی به رقم ۲۷۶
هزار و  ۷۴۷واحد رسید .همچنین شاخص سهام آزاد شناور ۳۵۰۰۱ ،واحد کاهش را
رقم زد و به ســطح یک میلیون و  ۶۸۰هزار واحد رسید .همچنین شاخص بازار اول
با  ۲۷۱۶۵واحد کاهش به رقم  ۸۳۷هزار و  ۶۲۰واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز،
بــا  ۵۳۵۳۶واحد کاهش همراه بود و عــدد  ۲میلیون و  ۴۴۵هزار واحد را به نمایش
گذاشــت.بر اســاس این گزارش ،در معامالت دیروز بورس تهران ،نمادهای معامالتی
فارس ،فوالد ،شســتا ،فملی ،کگل ،کچاد و تاپیکو با بیشترین کاهش ،تاثیر منفی در
روند شاخص کل بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معامالتی کویر ،خگستر ،دعبید
و رکیش ،بیشــترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت
بازار ســرمایه در پنجمین و آخریــن روز کاری هفته ،معاملهگران بورس  ۸میلیارد و
 ۷۴۸میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب یک میلیون و  ۸۱هزار نوبت معامله و به
ارزش  ۸۵هزار و  ۸۴۲میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز ،بیشترین افزایش

معامله بیش از نیم میلیارد
دالر در بازار متشکل
مدیرعامــل بازار متشــکل معامــات ارز ایران
از معاملــه بیش از نیــم میلیــارد دالر در بازار
متشکل خبر داد.امیرعباس میرزایی در خصوص
کارگزاران این بــازار ،توضیح داد :کارگزاران بازار
متشــکل ارز محدود و شــامل بانک ها ،صرافی
های بانکی و شــرکت های تضامنی است .حدود
 ۷۰۰صرافــی و بانک مجوزهای الزم را دارند که
تاکنون نیمی از این تعداد طی یکسال گذشته در
بازار متشکل ارز در حال فعالیت مستمر هستند.
وی افزود :حجم معامالت در سال جاری بیش از
نیم میلیارد دالر در بازار متشکل ارزی معامالت
انجام شــد .از آنجایی که بســتر این معامالت،
الکترونیکی است و سامانه معامالتی این بازار به
صورت خوددکار انجام می شود ،هیچگونه امکان
تداخــل و اعمال نظری وجــود ندارد.مدیرعامل
بازار متشکل معامالت ارز ایران با تاکید بر اینکه
کارگزاران این بازار شناخته شده هستند و افراد
سودجو یا دالالن امکان دسترسی به این بازار را
ندارند و بازار عمده فروشــی و تعیین کننده نرخ
اسکناس در بازار ایران است .حدود صد کارگزار
بازار متشکل از ایران نیز در شهرستانها هستند
که می توانند از اولین بانک در دسترس اسکناس
مورد نیاز خود را تهیه کنند.به گفته میرزایی ،به
این ترتیب مشــکالتی که در حمل اسکناس و
ریســکهای موجود جل شده و در این سیستم
تســویه و پول رسانی در شرایطی امن انجام می
شود.

ک دا م پارس) با  ۵درصد رشد و پس از آن ،نمادهای
قیمت متعلق به نماد غدام (خورا 
پدرخش ،شــکربن ،کرازی ،سبجنو و فاما بود .همچنین نماد معامالتی کدما (معدن 
ی
دماوند) با  ۵درصد ،بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز ،نمادهای شکلر،
ختراک ،فرآور ،قشکر ،وبهمن و بموتو قرار گرفتند.
پُرتراکنشهای بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان میدهد که نمادهای معامالتی برکت ،خگستر،
خســاپا ،غزر ،کلوند ،خودرو و ولپارس به عنوان پرتراکنشترین نمادهای بازار معرفی
شدهاند.
بیشترین عرضه و تقاضا
بر اســاس این گزارش ،نمادهای معامالتی کویر ،پارند ،غنوش ،غدام ،نمرینو و فنورد
با بیشترین تقاضا مواجه شــدند و در مقابل نیز نمادهای شپنا ،شستا ،کدما ،شتران،
وتجارت ،پرداخت و شبندر بیشترین حجم عرضه را داشتند.
نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار ســرمایه ،شــاخص همه صنایع به رنگ قرمز درآمدند .بر این
اساس شاخص صنایع بانکها ،چند رشته ای ص ،شیمیایی ،کانه فلزی ،رادیویی ،فراورده
نفتی و فنی مهندسی با روند کاهش مواجه شدند.

جزئیاتی از وصول چکهای عادی و رمزدار
از  ۲۵۶هــزار و  ۷۰۰میلیارد تومان چک وصول
شــده در آذر ماه امســال  ۶۳.۳درصد آن مربوط
به چکهای عادی اســت که  ۳۶.۷درصد دیگر
آن را نیــز چکهای رمزدار تشــکیل میدهند.
مجموع چکهای مبادله شــده در آذر سالجاری
به  ۹میلیون و  ۵۰۰هزار فقره رسید که ترکیبی
از انواع چک از جمله عادی ،رمرزدار و ...را تشکیل
میدهد.جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این
است که از مجموع چکهای مبادله شده معادل
 ۹.۱هزار فقره وصول شــده که از این تعداد حدود  ۸.۶میلیون فقره عادی و حدود  ۰.۵میلیون فقره رمز دار بوده
اســت بنابراین ،در کل کشــور  ۹۴.۶درصد از کل چکهای وصولی را چکهای عادی و  ۵.۴درصد را چکهای رمز
دار تشــکیل میدهند.از نظر مبلغی نیز ،از  ۲۵۶هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان چکهای وصولی در کل کشــور معادل
 ۱۶۲هــزار و  ۶۰۰میلیــارد تومان برای چکهای عادی و  ۹۴هزار و  ۱۰۰میلیــارد تومان خاص چکهای رمزدار
بوده است .بر این اساس ،در کل کشور  ۶۳.۳درصد از کل مبلغ چکهای وصولی را چکهای عادی و  ۳۶.۷درصد
دیگر را چکهای رمزدار به خود اختصاص دادهاند.طبق این گزارش ،در آذرماه امسال در کـل کشـور حـدود ۴۸۷
هـــزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل  ۹۴هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از
نظر تعداد و مبلغ به ترتیب  ۸.۵و  ۱۷.۸درصد کاهش داشته است.در ماه مورد بررسی ،در استان تهران  ۱۵۴هزار
فقـــره چـک رمـزدار بـه ارزشـــی معادل  ۵۵هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان وصول شد که در این ماه ۴۸.۴ ،درصد از
تعداد چکهای رمزدار وصولی در سه استان تهـــران ( .۳۱درصـــد) ،اصفهان ( ۹.۹درصد) و خراسان رضوی (۷.۷
درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.همچنــــین  ۷۱درصــــد از
ارزش چــکهــای فــوق در اســتانهــای تهــران ( ۶۱.۱درصــد) ،اصفهان ( ۵.۵درصد) و خراسان رضوی (۴.۴
درصد) وصول شده است.گفتنی است؛ چکهای عادی به چکهایی گفته میشود که اشخاص به حساب جاری خود
صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد .گیرنده وجه چک ممکن اســت خود صادرکننده
و یا حامل آن بوده و یا چک در وجه شــخصی معین و یا به حواله کرد آن صادر شــده باشد.عالوه براین ،چکهای
رمزدار چکهایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان
بانک و یا شعب آن و همچنین میتوانند بر عهده سایر بانکها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود .این
قبیل چکها جهت تســهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک
صادرکننده تضمین میشود.

میلیارد تومان رســیده است .البته این میزان بدهی دولت به
بانک مرکزی در حالی است که سپرده دولت نزد بانک مرکزی
نیز از  ۹۴.۶هزار میلیارد تومان در اسفند سال  ۹۸به ۱۲۷.۵
هزار میلیارد تومان در آذرماه امسال رسیده است.
در واقــع بانک مرکزی مدعی اســت که افزایش بدهی دولت
به بانک مرکزی ،به واســطه انتقال بخشی از «بدهی بانکها
و مؤسســات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی» به «بدهی
دولت به بانک مرکزی» اســت؛ بنابراین میزان افزایش بدهی
دولت بــه بانک مرکزی به هیچ عنوان بــه معنای خلق پول
جدید و افزایش پایه پولی نبوده ،بلکه صرفاً به موجب قوانین
بودجه ،بدهــی بانکها به بانک مرکزی بــه بدهی دولت به
بانک مرکزی انتقال یافته است.بانک مرکزی مدعی است که
بخشــی از این افزایشها هم به دلیــل انتقال بدهی برخی از
شــرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک
مرکزی شــامل شــرکتهای مادر تخصصی توانیر ،بازرگانی
دولتی ،پشــتیبانی امور دام کشــور و سازمان هدفمندسازی
یارانهها براساس مصوبات هیأت وزیران ،مبتنی بر اصول ۱۲۷
و  ۱۳۸قانون اساسی است که در عمل تنها تغییر طبقهبندی
مطالبات بانک مرکزی محسوب شده و واجد آثار پولی نیست.
نکتــه حائز اهمیت دیگری که بانک مرکزی بر روی آن تکیه
دارد ،تبصره ( )۱قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت
اســت که به ماده  ۲۴قانون محاسبات عمومی کشور الحاق
گردیده و بر مبنای آن ،هر ســاله دولــت میتواند معادل ۳
درصد از بودجه عمومی را به صــورت تنخواهگردان از منابع
بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند؛
هر چند که میزان تعیین شــده  ۳درصدی در قانون همواره
ثابت اســت ،لیکن همراه با افزایــش رقم کل بودجه عمومی
کشور ،ظرفیت اســتفاده قانونی دولت از تنخواهگردان خزانه
نیز افزایش مییابد.
به هر حال اعــداد و ارقام در اقتصاد ایران کمی نگران کننده
است و باید سیاستگذار برای مدیریت تک تک آنها برنامههای
جدی داشــته باشــد تا لطمه آن بیش از این متوجه مردم و
اقتصاد خانوارها نگردد.
بانک مرکزی اعالم کرد؛

کارنامه پرداختی ارز  ۴٢٠٠تومانی
از ابتدای امسال
بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علیرغم فشار تحریمها ،ارز کاالهای اساسی را
به میزان  ۸میلیارد و  ۷۴۰میلیون دالر تامین کرده است ،.کارنامه بانک مرکزی
در حوزه اختصاص ارز به واردات کاالهای اساســی اعالم شــد که بر اساس آن،
این بانک طبق مصوبه ســتاد اقتصادی دولت برای تأمین ارز ،نسبت به تأمین ارز
کاالهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال
نیز افزایش خواهد یافت.گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی
دولت ،ســقف  ۸میلیارد دالر ارز با نــرخ  ۴,۲۰۰تومان به منظور تأمین کاالهای
اساسی به تفکیک  ۵.۵میلیارد دالر برای اقالم کاالی اساسی (ذرت ،دانه روغنی،
روغن خام ،کنجاله ،جو و گندم) و  ۱.۵میلیارد دالر برای دارو و یک میلیارد دالر
برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.میزان تأمین ارز کاالهای اساسی به نرخ
 ۴۲۰۰تومان ،از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ  ۱۲بهمن ماه  ۱۳۹۹بابت
واردات اقالم اساسی ،به شرح زیر است:
ذرت –  ۱۹۸۵میلیون دالر  -جو –  ۴۰۵میلیون دالر  -دانههای روغنی – ۹۱۰
میلیون دالر  -روغن خام –  ۱۲۰۰میلیون دالر  -کنجاله –  ۹۹۰میلیون دالر
 گندم –  ۶۷۷میلیون دالر  -کود –  ۴۰میلیون دالر  -کاغذ –  ۳۶میلیون دالر تجهیزات و ملزومات پزشکی –  ۱۱۰۷میلیون دالر  -دارو–  ۱۳۹۰میلیون دالربنابراین از ابتدای ســال جاری تاکنون جمعاً مبلغ  ۸میلیارد و  ۷۴۰میلیون دالر
توسط بانک مرکزی برای تأمین کاالهای اساسی در نظر گرفته شده وهمان گونه
که آمار فوق نشــان میدهد ،این بانک تأمین ارز کاالهای اساسی را طبق مصوبه
ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.

فروش سهام عدالت بیش از  12میلیون
متقاضی توسط کارگزاری بانک ملی ایران
کارگــزاری بانــک ملی ایران از ابتدای پروژه فروش ســهام عدالــت تا کنون به
درخواســت  12میلیــون و  355هزار نفر از متقاضیان ،ســهام آنها را به فروش
رســانده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،ثبت درخواست فروش
ســهام عدالت از طریق اپلیکیشن ایوا از دهم فروردین ماه سال جاری آغاز شد.بر
این اساس تا کنون طی  80مرحله ،بیش از  30.5هزار میلیارد ریال بابت فروش
سهام عدالت متقاضیان از طریق کارگزاری بانک ملی ایران به حساب سهامداران
واریز شــده یا در حال واریز است.کارگزاری بانک ملی ایران همچنین اعالم کرده
است با آن دسته از مشتریانی که اطالعات حساب آنها در دسترس نبوده یا صحت
نداشته است نیز پس از تماس مســتقیم و درخواست تصحیح اطالعات ،تسویه
حساب خواهد شد.

طرح دست به نقد بانک گردشگری ،حامی
کسب و کارهای کوچک
طرح دست به نقد بانک گردشگری ،حامی کسب و کارهای کوچکبانک گردشگری
از ابتدای تاســیس تاکنون طرحهای مهمی را در راســتای ارائه خدمات مطلوب
به مشــتریان ،اجرایی کرده که از جمله آنها طرح «دســت به نقد» اســت.بانک
گردشگری از ابتدای تاسیس تاکنون طرحهای مهمی را در راستای ارائه خدمات
مطلوب به مشتریان ،اجرایی کرده که از جمله آنها طرح «دست به نقد» است.به
گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری ،بر اساس طرح «دست به نقد» صاحبان
کسب و کارهای کوچک و متوسط میتوانند از تسهیالت  500میلیون ریالی بانک
بهره مند شــوند.نرخ سود تسهیالت طرح دســت به نقد  18درصد است و دوره
بازپرداخت آن یک تا چهار ماه است.متقاضیان پس از تسویه تسهیالت دریافتی
میتوانند مجددا از تسهیالت با همان شرایط بهرهمند شوند.این گزارش حاکیست:
طبق طرح «دســت به نقد» بانک گردشــگری ،امکان خرید دین اسناد تجاری
مشتریان تا میزان یک میلیارد ریال نیز وجود دارد.بانک گردشگری به عنوان یک
بانک خصوصی زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند.
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شمخانی:

خروج نظامیان آمریکا از عراق مقدمه خروج آنان از کل منطقه است

وزیرخارجه عراق در ادامه ســفر به تهران با دبیر شورای عالی
امنیت ملی کشورمان دیدار و گفتوگو کرد .دریابان شمخانی
در دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق با وی از اقدام دستگاه
قضایی عراق در زمینه صدور حکم بازداشــت ترامپ و پامپئو
تقدیر کــرد.در این دیدار که پیش از ظهر دیروز در دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی برگزار شد ،شمخانی با اشاره به روابط
خوب دو کشــور در حوزه های مختلف بر ضرورت تسریع در
اجرای کامل توافق نامه های مشترک در حوزه های مختلف
تاکید کرد.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به
در هــم تنیدگی امنیت ،ثبات و آرامش در عراق وایران گفت:
افزایش و تثبیت اقتدار و حاکمیــت دولت عراق در برقراری
نظم و اجرای قانون الزمه عبور از مشکالت سیاسی ،اقتصادی
و امنیتی در این کشور است.شمخانی تاکید کرد :عامل اصلی
بی ثباتی و بحران در منطقه ،حضور شرارت بار نیروهای بیگانه
به ویژه نیروهای آمریکایی است .اجرای هر چه سریعتر مصوبه
مجلس عراق برای خروج نظامیان بیگانه از عراق مقدمه خوبی
برای خروج آنان از کل منطقه است.دبیر شورای عالی امنیت

ملی کشــورمان با تقدیر از اقدام دســتگاه قضایی عراق برای
صدور حکم جلب ترامپ و پامپئو تاکید کرد؛ نباید اجازه دهیم
خون شــهیدان ابو مهدی مهندس و قاسم سلیمانی پایمال
شــود و باید آمران و مرتکبین این جنایت تروریســتی تحت
پیگرد حقوقی قرار گرفته به اشد مجازات برسند.شمخانی ،با
تاکید بر ضرورت احیای موقعیت سیاسی و تاریخی عراق در
جهان اســام و کشورهای عربی گفت :شکل گیری این مهم
فرصتی برای ایفای نقش فعال بغداد در مسیر رفع اختالفات و
پشتیبانی از ثبات پایدار در کشورهای عربی و اسالمی خواهد
بود.در این دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق نیز با اشاره به
نقش ممتاز جمهوری اســامی ایران در حفظ ثبات و امنیت
منطقه تصریح کرد؛ گسترش همکاری در همه زمینه ها بویژه
تسریع در اجرای پروژه های اقتصادی مشترک با کشور دوست
و برادر ایران از اولویتهای اصلی سیاســت خارجی عراق به
شمار می رود.وی افزود :ملت و دولت عراق هیچگاه حمایت و
کمک های حیاتی و نجات بخش برادران ایرانی در دفع فتنه
تروریستی داعش در عراق را فراموش نخواهند کرد.ش

در حاشیه نمایشگاه بینالمللی صنایع هوانوردی هند

سرتیپ حاتمی :به دنبال ارتقای فناوری
جنگندههای خود هستیم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای
مســلح گفــت :بــا تالشهــای
متخصصیــن صنعــت هوایی به
محصوالت بومــی مانند جنگنده
ســبک کوثر و جنگنده آموزشی
یاســین ،انواع بالگردها و پهپادها
دســت یافتهایم و به دنبال ارتقای
فناوریهای آن هستیم.به گزارش
روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر سرتیپ حاتمی در حاشیه نمایشگاه بینالمللی
صنایع هوانوردی هند گفت :نمایشــگاهبین المللی صنایع هوایی نشان میدهد
که کشور هند یک حرکت جدی و فناورانهای در حوزه صنعت هوایی آغاز کرده
اســت و از توانمندیهای خود و بخش خصوصی نیز در جهت پیشــرفتهای
چشمگیر استفاده میکند.سرتیپ حاتمی تصریح کرد :در صنعت هوایی علیرغم
تحریمهای ظالمانه نظام ســلطه به دستاوردهای بسیار خوبی در ایران اسالمی
رســیده ایم و طی ســالهای اخیر به محصوالت بومی خوبی با تالش جوانان
برومند ایران اســامی و متخصصین صنعت هوایی دســت پیــدا کردیم که از
نمونههای آن جنگنده ســبک کوثر و جنگنده پیشرفته آموزشی یاسین و انواع
بالگردها و پهپاد هاست که به دنبال ارتقای فناوریهای آن هستیم.وی افزود :افق و
چشم انداز خوبی را در صنعت هوایی ایران اسالمی با همت و پشتکار متخصصین
متعهد ایران اسالمی شاهد هستیم و امیدواریم با سرعت هرچه بیشتر به سمت
تکنولوژیهای پیشــرفته حرکت کنیم.وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح
به دعوت رســمی وزیــر دفاع هند و به منظور شــرکت در اجالس وزاری دفاع
کشورهای حاشیه اقیانوس هند روز سه شنبه به این کشور سفر کرده است.
در تدارک بدعهدی با طالبان؛

آلمان برای خروج نظامیان خارجی از افغانستان
شرط گذاشت

وزیر خارجه آلمان در تدارک پشــت پا زدن ناتو به توافقی که ســال گذشته
با طالبان حاصل شــد؛ خروج نظامیان خارجی از افغانســتان را به پیشرفت
مذاکرات صلح مشــروط کرد.به گزارش ز جمهور« ،هایکو ماس» وزیر خارجه
آلمان مدعی اســت که خروج نظامیان خارجی از افغانستان باید به پیشرفت
در مذاکرات صلح مشــروط شود.در حالیکه طبق توافق سال گذشته آمریکا-
طالبــان ،قرار بود نظامیان خارجی تا آخر ماه میــادی آوریل به طور کامل
خاک افغانســتان را ترک کنند؛ اکنون ماس مدعی است از آنجا که مذاکرات
صلح افغانستان تا پایان آوریل به پایان نخواهد رسید ،این نگرانی وجود دارد
که شــاید طالبان تا آن زمان میز مذاکره را ترک کرده و به راه حل نظامی رو
بیاورد.مــاس در ادامه افزود :به نظر برلین ،روند خــروج نیروهای خارجی از
افغانســتان و پیشرفت در مذاکرات صلح باید با هم پیوند داده شود.به ادعای
او ،پس از پایان موفق مذاکرات صلح افغانســتان ،روند خروج کامل نظامیان
خارجی از این کشــور آغاز می شود.پیش از این نیز منابع ناتو گفته بودند که
حضور قوای خارجی در افغانســتان باید شــرایط محور و منوط به پایبندی
طالبان به تعهداتش باشــد .با این حال ،طالبان هشدار داد ه که اگر نیروهای
خارجی بر اساس توافقنامه دوحه تا آغاز ماه می سال جاری افغانستان را ترک
نکنند ،حمالت طالبان علیه آنها از سر گرفته خواهد شد.این در حالی است که
مذاکرات بین االفغانی نیز در قطر متوقف شده است.
ظریف مطرح کرد؛

بورل نقش هماهنگ کننده برجام
را بازی کند

«محمد جواد ظریف» وزیر امــور خارجه ایران در پیامی در توییتر به مصاحبه
اخیرش با شــبکه خبری آمریکایی سیانان اشــاره کرد و گفت که وی در این
مصاحبــه بر لزوم پایبندی کامل آمریکا به برجام تأکید کرده اســت .ظریف در
این پیام توییتری نوشت« :به کریستین امانپور از شبکه سی ان ان گفتم :ایاالت
متحده از برجام خارج شــد و آن را نقض کرد .اما ایــران تنها اقدامات جبرانی
انجــام داد .آمریکا باید به پایبندی کامل بازگردد .ایران ســپس فورا از اقدامات
جبرانی خود بازخواهد گشــت».ظریف در ادامه نوشت« :جوزف بورل-به عنوان
هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک -میتواند قدمها را در مشورت با ایران و
آمریکا هماهنگ نماید».دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ ،اردیبهشتماه سال
 1397از «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» خارج شد و همه تحریمهای
رفعشده ذیل این توافق را علیه ایران بازگرداند.یکسال بعد که دولتهای اروپایی
نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد طبق مفاد
مندرج در توافق هســتهای طی چند گام تعهداتش در توافق هستهای را کاهش
خواهد داد.ایران از آن زمان به بعد تعهداتش به محدودیتهای مندرج در برجام
در زمینه غنیســازی ،میزان ذخائر اورانیوم و تحقیق بر روی ســانتریفیوژهای
پیشرفته کنار گذاشته اســت.جمهوری اسالمی ایران اعالم کرده که این گامها
بازگشتپذیر هستند و چنانچه واشنگتن به برجام برگردد ایران نیز این اقدامات
را به عقب برخواهد گرداند.

نخستین تماس مقامهای
ارشد ترکیه و آمریکا در
دولت بایدن

مقامهای ارشــد ترکیه و آمریکا برای نخستین بار
پس از روی کار آمــدن دولت دموکرات با یکدیگر
گفتوگو کرده و در مورد مســائل مهم منطقهای
رایزنی کردند.به گزارش رویترز دیروز چهارشــنبه
بــه نقل از خبرگزاری ترکیهای آناتولی خبر داد که
مشاوران ارشد آمریکا و ترکیه دیروز تلفنی و برای
نخســتین بار با یکدیگر گفتوگو کردند و در مورد
موضوعهایی از جمله سوریه ،لیبی ،شرق مدیترانه،
قبرس ،ناگورنو – قرهباغ رایزنی کردند.به نوشته این
خبرگزاری ،ابراهیم کالین مشاور سیاست خارجی
رجــب طیب اردوغان به جیک ســالیوان مشــاور
امنیت ملی جو بایدن گفت که یافتن راهحلی برای
اختالفهای کنونی دو کشــور مانند خرید سامانه
پدافند هوایی اس  ۴۰۰-روســیه و حمایت آمریکا
از گروههای شبهنظامی کرد سوریه مستلزم تالش
مشــترک طرفین است.به نوشته رویترز ،واشنگتن
اواخر سال  ۲۰۲۰تحریمهایی را علیه آنکارا بر سر
خرید ســامانه اس  ۴۰۰اعمال کرد که ترکیه آن
اقدام را اشــتباهی فاحش خواند .آمریکا همچنین
ترکیه را که از اعضای ناتو به شمار میرود از برنامه
ســاخت جنگنده اف  ۳۵کنار گذاشت.از محتوای
سخنان سالیوان خبری منتشر نشده است.

گزیده خبر
سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین مطرح کرد؛

نصب سانتریفیوژهای جدید
در نطنز و فردو

سفیر و نماینده دائم کشــورمان در وین از نصب سانتریفیوژهای جدید در
نطنز و فردو خبر داد.به گزارش صدا و ســیما ،کاظم غریب آبادی ،ســفیر
و نماینده دائم جمهوری اســامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
با انتشــار پیام توییتری ،نوشت :ضمن ســپاس از دانشمندان سخت کوش
هســتهای کشورمان ،دو زنجیره  ۳۴۸تایی از سانتریفیوژهای آی .آر .دو .ام
با ظرفیت تقریبی چهار برابر نســبت به نوع آی .آر .یک با موفقیت در نطنز
نصب شده و در حال کار با یو .اف .شش هستند.وی افزود :نصب دو زنجیره
سانتریفیوژهای آی .آر .شش هم در فردو آغاز شده است.سفیر و نماینده دائم
کشورمان در وین تاکید کرد :نصب تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای جدید،
در راه اســت .آژانس بین المللی انرژی اتمی هنوز قادر به انجام فعالیتهای
راستی آزمایی است و از پیشرفتهای برنامه ریزی شده در این زمینه ،مطلع
میشود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

چرا نشست اتحادیه عرب برگزار می شود؟

نشســت فوق العــاده اتحادیه عرب بــا موضوعیت
فلســطین به درخواست کشورهایی همچون مصر و
اردن و با هدف احیاء روند ســازش در خاورمیانه و
جلب توجه دولت جدید آمریکا برگزار می شود.
اتحادیــه عرب اعالم کرد که مصر و اردن مشــترکا
پیشنهاد برگزاری نشستی حضوری و فوق العاده در
سطح وزرای خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در
روز  ۸فوریه ( ۲۰بهمن) در قاهره را مطرح کرده اند.
قرار اســت در این نشست مســائل مهم عربی و در
راس آن مســئله فلسطین و آخرین تحوالت مربوط
به آن بررســی شود.به نوشته خبرگزاری فلسطینی
«معا»« ،حسام زکی» معاون دبیرکل اتحادیه عرب
در جمع خبرنگاران گفت :دبیرخانه اتحادیه عرب دو
درخواست از ســوی نمایندگان دایمی اردن و مصر
برای برگزاری این نشست در سایه تحوالت جاری در
منطقه دریافت کرده است .وی افزود که این نشست
قرار است در هشتم فوریه آتی ( ۲۰بهمن) در سطح
وزرای خارجه برگزار شــود .حال ســوال اصلی این
اســت که دالیل برگزاری نشست اضطراری اتحادیه
عرب با موضوع فلسطین چیست؟
در دوران چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ رویکرد
دولت آمریکا به نزاع فلسطینی-اسرائیلی یکجانبه و
یک طرفه کام ً
ال به ســود اسرائیل بود .دولت ترامپ
مجموع اقداماتی در پرونده فلســطین انجام داد که
همگی به ضرر فلسطینیان بود مثل:
به رســمیت شــناختن قدس یکپارچه به عنوانپایتخت رژیم صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا
از تل آویو به قدس
قانونی دانستن شهرک های صهیونیستی در کرانهباختری
ارائه طرح معامله قرناحیاء و تقویت فرایند عادی سازی روابط کشورهایاسالمی و عربی با اسرائیل
به نحوی کــه اخیرا ً احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه
عرب طی نطقی در جلسه مورخ سه شنبه  ۷بهمن
 ۲۶( ۹۹ژانویه) شورای امنیت درباره وضعیت منطقه
گفت :مســئله فلســطین مورد غفلت عمدی قرار
گرفته است و یک رویکرد نامتعادل نسبت به مسئله
فلسطین وجود دارد ،یعنی فقط با یک چشم آن هم
از زاویه طرف اسرائیلی به مناقشه فلسطین و اسرائیل
نگاه میشود ،گویی طرف دیگر که تحت اشغالگری
اســت ،اص ً
ال وجود ندارد یا گویی از فلســطینیها
خواســته میشــود با آنچه بر آنها تحمیل میشود،
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خود را وفق دهند.از طرف دیگر تاکید و توجه اصلی
دولت ترامپ طی چهار سال گذشته بر متحدینش
در حوزه خلیج فارس اعم از عربســتان ســعودی،
امــارات ،بحرین قرار گرفته بود و عم ً
ال فرایند عادی
سازی از این کشورها آغاز شد و پرونده فلسطین را
تحت الشعاع قرار داد و در این مدت دو کشور اردن و
مصر که همواره به علت همسایگی با فلسطین و نیز
تحوالت تاریخی اعم از جنگ های اعراب با اسرائیل
دارای نقش و اهمیت درجه اولی بودند به حاشــیه
رانده شدند.
حــال به نظر می رســد کــه مصر و اردن بــا ارائه
درخواســت مشترک برگزاری نشســت فوق العاده
اتحادیه عــرب در وهله اول درصــدد افزایش وزن
سیاســی خود در پرتو پرونده فلســطین در منطقه
هســتند و در وهله دوم در پی احیاء فرایند سازش
(فرایند صلح خاورمیانه) و اولویت دادن به مســاله
فلســطین نزد دولت جدید آمریــکا (دولت بایدن)
هســتند.الزم به ذکر است که در حال حاضر پرونده
فلســطین در اولویت اول دولــت جدید آمریکا قرار
ندارد و این دولت بیشــتر تاکیــد و توجه خود را به
مسائل داخلی معطوف کرده اســت .از طرف دیگر
احیاء فرایند ســازش مکمل فرایند عادی ســازی
روابط کشــور های اســامی و عربی با اسرائیل در
سطح منطقه خواهد بود و با بازگشت تشکیالت خود
گردان فلسطین به پای میز مذاکرات با اسرائیل عم ً
ال
طرف فلسطینی هم به فرایند عادی سازی پیوسته
و آن را تائید کرده است.الزم به ذکر است که احیاء
و تقویت فرایند عادی ســازی سبب تقویت جایگاه
محور ســنی -محافظه کار (سعودی-مصر-امارات-
اردن-بحرین) در منطقــه در مقابل محور مقاومت
(ایران-ســوریه-گروه های مقاومت عراق-حزب اهلل
لبنان-انصاراهلل یمن-جهاد اسالمی) و محور سنی-
اخوانی (ترکیه-قطر-حماس) خواهد شــد.الزم به
ذکر اســت که چهارشنبه  ۸بهمن ( ۲۷ژانویه) ،نیز
«گروه عربی» در سازمان ملل طی بیانیهای مکتوب
با اشــاره به تالش جامعه بینالملل طی دهها سال
برای حمایت از طرفین درگیر در قضیه فلســطین
به منظور دستیابی به راهکار مسالمتآمیز ،عادالنه
و فراگیر برای قضیه فلســطین تصریح کرد که این
تالشها بارها و بارها نــاکام مانده و به افزایش رنج
غیرنظامیان و تشــدید تنشها و خشونت در سایه
فقدان افقهایی برای پیشــرفت به سوی راه حل دو
دولتی در مرزهای  ۱۹۶۷انجامیده است.

در این بیانیه همچنین به امضای توافقنامههای اسلو
 ،۱۹۹۳کمیته چهارجانبه بینالمللی ،طرح ابتکاری
صلح عربــی  ۲۰۰۲و نیز تکیه به صدها قطعنامه و
مصوبه و برگزاری دهها نشست و کنفرانس بینالمللی
در چارچوب همین تالشهای بینتیجه برای تحقق
صلح اشاره شــد .گروه عربی در ادامه اعالم کرد :بر
اســاس موارد فوق الذکر ،جامعــه بینالملل باید به
صورت جدی در خصوص چگونگی ایجاد یک حرکت
بینالمللی جدید با هدف شکستن بن بست موجود
در روند سیاســی و راهاندازی مجدد یک روند صلح
معتبر بر اســاس مصوبات بینالمللی و مرجعهای
توافق شده بین المللی که نمیتوان از آنها صرفنظر
کرد ،اقدام کند .در ادامه این بیانیه بر ضرورت متوقف
کــردن اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیســتی که
تهدیدی جــدی برای راه حل دو دولتی در مرزهای
 ۱۹۶۷است ،ایجاد یک فضای مناسب برای بازگشت
به مذاکرات جدی در چارچوب زمانی مشخص برای
پایان دادن به اشــغالگری اسرائیل و تحقق صلحی
عادالنه فراگیر تاکید شد.

نتیجه گیری
رویکرد جدید دولت آمریکا به مســاله فلســطین
حمایــت از راه حل دو دولتــی خواهد بود و در این
راستا درصدد احیاء رابطه با فلسطینیان و بازگشت
آنهــا به پای میز مذاکره با اســرائیل با میانجیگری
دولت آمریکا است .از طرف دیگر دولت جدید آمریکا
در پی احیــاء روابط با متحدین ســنتی آمریکا در
منطقه مثل مصــر و اردن که در دوره دولت ترامپ
مورد بی توجهی عمدی قرار گرفتند است.
لذا درخواســت مشــترک مصر و اردن در خصوص
برگــزاری نشســت اضطــراری اتحادیه عــرب با
موضوعیت فلســطین و تحوالت منطقه در راستای
تالش این دو کشــور جهت افزایش وزن سیاســی
شان در منطقه ارزیابی می شود که همسو با رویکرد
دولت جدید آمریکا نیز خواهد بود .ضمناً مصر و اردن
درصدد احیاء فرایند سازش (فرایند صلح خاورمیانه)
و نیز جلــب توجه دولت جدید آمریــکا به پرونده
فلسطین در چهار چوب راه حل دو دولتی هستند.
الزم به ذکر اســت احیاء و تقویت فرایند سازش در
سطح فلسطینی ،مکمل و تقویت کننده فرایند عادی
ســازی در سطح منطقه است و فرایند عادی سازی
نیــز در چارچوب رقابت هــای منطقه ای ،مطلوب
محور سنی-محافظه کار محسوب می شود.

اتحادیه اروپا:

اولویت اول ما بازگشت آمریکا به برجام است

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبهای تاکید کرد که اولویت اول اروپا بازگشت آمریکا
به توافق هســتهای برجام است« .پیتر استانو» سخنگوی «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
تاکید کرد که اختالفات با ایران باید از طریق گفتوگو حل شود.وی که با شبکه خبری العربیه مصاحبه میکرد
در پاسخ به اصرار مجری این شبکه سعودی که مدعی شد ایران تنها چند هفته با دستیابی به سالح اتمی فاصله
دارد ،گفت« :ایران در حال حاضر به ســاح هسته ای دست نیافته و توافق هستهای نیز با هدف عدم دستیابی
ایران به این سالح حاصل شده است«».آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا مدعی شده که تهران ماهها
با توانایی تولید مواد شــکافپذیر مورد نیاز برای (ساخت) یک سالح هستهای فاصله دارد (اما) اگر به برداشتن
محدودیتها در توافق هستهای ادامه دهد این مسئله میتواند تنها ظرف چند هفته اتفاق بیفتد.استانو در ادامه
این مصاحبه اضافه کرد« :توافق هســته ای همچنان زنده و اســت و این آمریکا است که برجام را ترک کرد و
ایران و دیگر اعضا ،همچنان در برجام هستند».سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه گفت:
«ما نیازمند تســریع تالش ها برای متوقف کردن اقدامات ایران برای دور شدن از تعهداتش در برجام هستیم.
با همکاری ســه کشــور اروپایی به همراه روسیه و چین در تالش برای بازگرداندن آمریکا به برجام هستیم که
بازگشــت آمریکا بسیاری از مشکالت برای پایبندی ایران به برجام را حل خواهد کرد».این مقام اروپایی تاکید
کرد که موضع اتحادیه اروپا تالش برای بازگرداندن آمریکا به برجام است.وی اضافه کرد« :برجام همچنان موجود
است و هر کسی تعهداتی دارد .آمریکا از برجام خارج شد و باید به آن بازگردد .اتحادیه اروپا نیز نقش هماهنگ
کننده در برجام را بر عهده دارد و در حال حاضر اولویت بازگرداندن آمریکا به برجام بوده و اولویت دوم بازگشت
ایران به تعهداتش در این توافق است».اســتانو در ادامه این مصاحبه در پاسخ به سوال دیگر مجری العربیه که
مدعی شد ایران به طور گسترده تعهداتش در برجام را نقض کرده ،گفت« :موضوع مهم برای ما ارزیابی آژانس
بین المللی انرژی اتمی از برنامه اتمی ایران است و این آژانس دسترسی کامل به سایتهای هستهای ایران دارد
و هنوز توافق برجام به طور کامل از ســوی ایران نقض نشده و تالش ها در حال حاضر برای حل این مشکالت
است».سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه و در واکنش به ادعای مجریه العربیه که گفت به
نظر می رسد اتحادیه اروپا طرف ایران را گرفته ،گفت« :اتحادیه اروپا نه طرف ایران و نه طرف آمریکا قرار دارد
بلکه در طرف توافق قرار دارد و به دنبال ثبات و استقرار در منطقه است».

واشنگتن موضع خود را در قبال بازگشت
به برجام تغییر نمی دهد

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که این کشــور برای بازگشــت
«همزمان و هماهنگ» به برجام آمادگی ندارد و برای بازگشت واشنگتن به
این توافق ،ایران نخست باید به تعهدات خود ذیل برجام عمل کند.به گزارش
الجزیره« ،ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه موضع
مقامات واشنگتن در قبال بازگشت آمریکا به توافق هستهای  ۲۰۱۵با ایران
تغییری نکرده اســت ،در اظهاراتی قلدرمآبانه و حق به جانب مدعی شد که
پیش از اعالم آمادگی واشــنگتن برای پیوستن مجدد به این توافق ،تهران
باید نخستین گام را بردارد!این در حالی است که «محمد جواد ظریف» وزیر
خارجه ایران روز دوشــنبه پیشنهاد داد که یک مقام اتحادیه اروپا میتواند
اقدامات ایران و ایاالت متحده برای بازگشت کامل به توافق هستهای موسوم
به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را «همزمان» و «هماهنگ» کند.اما
ند پرایس در واکنش به این پیشنهاد وزیر خارجه ایران خطاب به خبرنگاران
مدعی شــد« :آمریکا آماده گام برداشتن در مسیر دیپلماسی است -اگر [یا
بهتر بگوییم به شرط آنکه] تهران پایبندی کامل خود به این توافق هستهای
را از ســر گیرد».وی با تکرار ادعاهای قلدرمآبانه مقامات کاخ ســفید گفت:
«هرگاه صحبت از پیشــنهادهایی میشــود که بر روی میز است ،من تنها
به پیشنهادهایی رجوع میکنم که ما [آمریکا] بر روی میز قرار دادهایم».
گفتنی است« ،دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا به رغم پایبندی
کامل ایران به تعهدات خود مندرج در برجام در ماه مه ( ۲۰۱۸اردیبهشت
 )۱۳۹۷به طور خودســرانه و یکجانبه از این توافق هستهای خارج شد و در
راستای اجرای کارزار فشار حداکثری بر تهران تحریمها علیه ایران را مجددا ً
برقرار کرد.ایران نیز در پی بدعهدی آشکار واشنگتن و انفعال و عدم همکاری
طرفهای اروپایی این توافق ،با کاهش تعهدات خود در برجام فرآیند غنی
سازی اورانیوم را دوباره آغاز کرد؛ اقدامی که غرب مدعی است «ایران را در
آســتانه دستیابی به یک بمب هستهای قرار داده است» .اما مقامات ایران با
رد اتهامات غرب بر صلحآمیز بودن فعالیت هستهای ایران تأکید میکنند.
با طرح ادعاهای واهی؛

آمریکا به پرتاب ماهوارهبر «ذوالجناح»
واکنش نشان داد

دولت واشنگتن مدعی شد پرتاب موفقیت آمیز ماهوارهبر ذوالجناح ،نگرانی از
بابت برنامه موشک های بالستیک ایران را افزایش می دهد.به گزارش فرانس
پرس ،دولت واشنگتن مدعی است پرتاب موشک ماهواره بر «ذوالجناح» از
ســوی ایران ،مایه نگرانی است.وزارت خارجه آمریکا در این باره مدعی شد:
نگران تالش های ایران برای توســعه وســایل پرتاب فضایی (اس ال وی)
هستیم چرا که قابلیت پیشبرد موشک های بالستیک ایران را دارند.آمریکا
در ادامه بهانه جویی های خود افزود :وسایل پرتاب فضایی مایه نگرانی قابل
توجه در زمینه اشاعه (تسلیحات هسته ای) هستند زیرا شامل فناوریهای
مشــابه و تبادلپذیر با آن دســته از فناوریهای موشکهای بالستیک می
شوند که شامل ســامانههای دوربرد نیز هســت ،.ایران روز دوشنبه اعالم
کرد که اولیــن پرتاب ماهوارهبر ترکیبی ذوالجنــاح را با موفقیت آزمایش
کرده -موشــکی که توانایی حمل باری  ۲۲۰کیلوگرمــی به مدار زمین را
دارد.ذوالجناح بر خالف ماهوارهبرهای ســفیر ،سیمرغ و قاصد که در مرحله
اول از سوخت مایع استفاده میکنند ،در مراحل اول و دوم از سوخت جامد
استفاده می کند.

وزیر دفاع آمریکا صدها تن از مشاوران
زمان ترامپ پنتاگون را اخراج کرد

پنتاگون روز سهشــنبه اعالم کــرد ،وزیر دفاع آمریــکا صدها تن اعضای
کمیتههای مشورتی این وزارتخانه را اخراج و انتصابهای دقیقه نودی دولت
ترامپ را لغو کرده است.به گزارش پایگاه خبری هیل ،لوید آستین ،وزیر دفاع
آمریکا تمام اعضای هیاتهای مشورتی پنتاگون را اخراج کرده و همچنین
دســتور داده از  ۱۶فوریه «فورا ً کلیه عملیاتهای کمیته مشــاوره تا زمان
بررســی کامل» به حالت تعلیق درآید .براساس اطالعیه پنتاگون ،فعالیت
دستکم  ۴۲کمیته مشــورتی دفاعی تا زمان بررسی کامل متوقف خواهد
شــد.یک مقام دفاعی ارشــد آمریکا در جمع خبرنگاران گفت ،این بررسی
شامل شورای سیاســتگذاری دفاعی ،هیئت علمی دفاعی و هیئت تجاری
دفاعی و همچنین چهار گزینه کریســتوفر میلر ،وزیر دفاع ســابق ایاالت
متحده برای خدمت در کمیســیون تحت نظارت کنگره میشود که وظیفه
تغییر نام پایگاههای نظامی از نام رهبران کنفدراسیون را بر عهده داشت.
براساس اطالعیه وزیر دفاع آمریکا ،ارزیابی هیاتهای مشورتی ادامه خواهد
یافت تا اطمینان حاصل شود که آنها امروز و در آینده ارزش مناسبی خواهند
داشــت.این اقدام چندین روز پس از آن انجام شــد که لوید آستین جلوی
انتصاب چندین شــخص وفادار به دونالد ترامپ را در هیاتهای مشــورتی
که مســوولیت ارائه مشــاوره به وزیر دفاع آمریکا را بر عهده دارند ،گرفت.
اندکی پس از انتخابات جنجالی نوامبر ،دولت ترامپ کارشناسان برجستهای
همچون هنری کیسینجر و مادلین آلبرایت ،از وزرای خارجه اسبق آمریکا را
از چندین هیات پنتاگون حذف کرد و به جای آنها اشخاص وفادار به ترامپ
معرفی شدند.جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت :تردیدی نیست
که تحرکات ناگهانی از نوامبر تا ژانویه عمیقا وزیر دفاع را نگران ســاخت و
موجب شد تا او چنین تصمیمی اتخاذ کند.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
حسن ریاحی
حسن ریاحی (زادهٔ  ۲۲بهمن  ۱۳۲۳در شیراز) چهره
ماندگار موسیقی ،آهنگساز ایرانی ،رئیس هیئت داوران
جشنواره موســیقی فجر ،مدیر سابق مرکز موسیقی
سازمان صدا و سیما و مدیر گروه موسیقی دانشکده
هنر و معماری دانشــگاه آزاد اسالمی است .موسیقی
سرود ملی فعلی ایران از آثار او است .او از کودکی نزد
پدر فراگیری پیانو را آغاز کرد و در ســن  ۱۲سالگی
وارد هنرســتان موسیقی شد و با ساز تخصصی ویلن
فارغالتحصیل گردیــد .وی پس از مدتی کار اجرایی
در دانشگاه شیراز ،جهت تکمیل تحصیالت به آمریکا
رفت .در ســال  ۱۳۵۶کارشناسی ارشد موسیقی را از
دانشگاه تمپل و کمبز فیالدلفیای آمریکا دریافت کرد
و در ســال  ۱۳۶۱موفق به دریافت مدرک دکترای موسیقی از همان دانشگاه گردید .وی پس از
بازگشت به ایران در واحد موسیقی سازمان صدا و سیما مشغول به کار شد و هماکنون مدیر گروه
موسیقی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است .سرود ملی فعلی ایران از ساختههای او است
که چند ســال بعد ٬انتقاداتی در مورد کپی برداری وی از سرود ملی کره جنوبی در تدوین سرود
ملی ایران در دوران جمهوری اسالمی مطرح شد .حسن ریاحی آلبومی با نام «بوی بهار» نیز دارد
که در آن آهنگهایی چون «بوی بهار» (آب زنید راه را…)(،میالد  -باصدای حسین سرشار) مدرس
و … به چشم میخورد.

پیشنهاد
فلسفه برای زندگی امروز
کتاب «چگونه مثل امپراتور روم فکر کنیم» نوشتهی
«دونالد رابرتســون» با ترجمهی «محدثه احمدی»
منتشــر شــد.کتاب «چگونه مثل امپراتور روم فکر
کنیم» که از آن به عنوان یکی از شــاخصترین آثار
فلسفی ســال  ۲۰۲۰یاد میشود ،به فلسفهی رواقی
مارکوس اورلیوس ،یکی از مشهورترین امپراتوران روم
و فیلســوف رواقی میپردازد.رابرتسون که بیشتر به
عنوان رواندرمانگر حوزهی رفتاردرمانی شــناختی
مطرح است ،در این کتاب بخشهای جذابی از زندگی
مارکوس اورلیوس را با افــکار او در هم آمیخته و به
آموزههای مفیدی دست یافته است .او در هشت فصل
تالش کرده است به پرسشهای مهم روانشناختی و
فلسفی انسان امروز پاسخ گوید .پرسشهایی نظیر «چگونه عاقالنه سخن بگوییم»« ،چگونه ترس
را رها کنیم»« ،چگونه بر خشــم مسلط شویم»« ،چگونه درد را تحمل کنیم» و…کتاب «چگونه
مثل امپراتور روم فکر کنیم»

فرهنگ
سانس های فوق العاده صبحگاهی
در جشنواره فیلم فجر

از هر دری خبری

جمعآوری الشه پرندگان از سطح تاالب میانکاله

ورزشی

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،درمان سادهای را برای بیماری
انسدادی مزمن ریه ارائه دادهاند .پژوهش جدیدی نشان میدهد که استنشاق
ترکیب موسوم به "هیالورونان"( )Hyaluronanمیتواند به بهبود عملکرد
ریه در بیماران مبتال به "بیماری انسدادی مزمن ریه"( )COPDکمک کند.
هیالورونان ،قندی است که توسط بافت زنده ترشح میشود و مانند داربست
ســلولها عمل میکند .از این ماده ،در محصوالت آرایشــی نیز ب ه عنوان
مرطوبکننده پوست و در اسپری بینی برای مرطوب کردن راههای هوایی
ریه استفاده میشود .هیالورونان در آزمایشها به عنوان یک روش درمانی،
مدت زمانی را که افراد مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریه به مراقبتهای
ویژه و حمایت تنفسی نیاز داشتند ،کاهش داد ،تعداد روزهای بستری شدن
در بیمارستان را کم کرد.

اقدام شائبهبرانگیز فدراسیون فوتبال در آستانه انتخابات
فدراسیون فوتبال با انتصاب عجوالنه و شبهه برانگیز رئیس هیات فوتبال کیش و برگزاری انتخابات برخی از هیاتهای فوتبال ،به شائبه
مهندسی انتخابات به سود برخی نامزدهای ریاست دامن زده است .انتخابات فدراسیون فوتبال  ۱۰اسفند برگزار میشود و بعد از پنج
سال ،رئیس و هیات رئیسه جدید سکان هدایت این مجموعه را در اختیار خواهند گرفت اما اقداماتی در حال انجام است که به شائبه
مهندســی انتخابات دامن میزند و حاشیه ها پیرامون انتخابات را بیشتر از قبل خواهد کرد .یکی از این اقدامات ،تغییر عجوالنه رئیس
هیات فوتبال کیش در آســتانه برگزاری انتخابات اســت که طبق اساسنامه ،رئیس هیات فوتبال این جزیره برخالف هیاتهای استانی
انتخابی نیست بلکه از سوی رئیس فدراسیون فوتبال و با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد معرفی و منصوب میشود .قضیه از این قرار است
که در تاریخ  ۲۷آذر  ۹۹مدیرعامل منطقه آزاد کیش درخواستی با شماره نامه  ۲۱۰۰۱۱۹۴۴/۹۹به فدراسیون فوتبال ارسال میکند و
درخواست تغییر رییس هیات فوتبال ابن جزیره را مطرح می کند .حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال نیز پس از نزدیک به  ۲ماه
و در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال در حکمی در تاریخ  ۱۳بهمن  ۹۹به شماره  ۹۹۵۳۵۳۷محمود پازوکی را به مدت چهار سال به
ریاست این هیات مهم و تاثیرگذار در انتخابات منصوب کرده است .این انتصاب در شرایطی است.

تخت گاز

مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر گفت :برای چند سینما در تهران در روزهای آخر هفته
سانس فوقالعاده در نظر گرفتیم .محمدرضا فرجی گفت :به واسطه تذکرات جدی که اداره امور
سینماهای جشــنواره به مدیران سینماها داده بود ،خوشبختانه در همه سینماها پروتکلهای
بهداشــتی به شــکل صحیح رعایت شــد و از این جهت هیچ تخلفی از سوی نمایندگان ما در
سینماها گزارش نشده است.او ادامه داد :با تأکید مجدد دبیر جشنواره امروز مقادیری تبسنج
در سینماهای اکران مردمی ذخیره شد تا بتوانیم بعد از این هم به شکل درستی پروتکلها را
اجرا کنیم.دیر امور سینماهای جشــنواره گفت :امروز نمایندگان وزارت بهداشت هم به شکل
ســر زده به تعدادی از سینماهای مردمی آمدند که از عملکرد مدیران رضایت داشتند و تأکید
کردند که مقررات مدنظر وزارت بهداشــت در این سینماها به درستی اعمال شده است.فرجی
با بیان این که ســه فیلم «شیشــلیک»« ،ابلق» و «بیهمهچیز» با استقبال مخاطبان مواجه
شــده است ،گفت :به دلیل این که تعداد سانسها برای فروش بلیت محدود بود ،به این نتیجه
رســیدیم که اگر تعداد درخواســتهای اضافه بر گنجایش برای تماشــای فیلم به تعداد هزار
نفر برســد ،برنامه سانس فوقالعاده را هم به برنامه جشنواره اضافه کنیم.او با اشاره به این که
ســانسهای فوقالعاده به احتمال زیاد برای روز پنجشــنبه و جمعه در نظر گرفته شده است،
گفت :به دلیل آن که ما از ساعت  21منع تردد داریم نمیتوانیم در ساعات بعد از هشت شب
اکران فوقالعاده داشته باشیم .به همین منظور سانس فوقالعاده را به ناچار باید در ساعات قبل
از ســانس اول اکران و وقت صبح در نظر بگیریم.مدیر امور سینماها عنوان کرد :این سانسها
ی آن از
بعد از بررســی و آمادهسازی سالنها به جدول نمایش اضافه خواهد شد و بلیت فروش 
طریق سامانههای فروش جشنواره صورت میگیرد.

کشف یک درمان ساده برای
بیماری انسدادی مزمن ریه

معرفی رسمی کادیالک  V-CT5بلکوینگ ،سوپرسدان  ۶۷۰اسبی
سرانجام پس از مدتها انتظار و وعدهووعید کادیالک رسماً سوپرسدان  V-CT5بلکوینگ را معرفی کرده که قویترین کادیالک
تاریخ محسوب میشود .بررسی این سوپرسدان آمریکایی را با مهمترین بخش آن یعنی زیر کاپوت آغاز میکنیم .در اینجا نسخهٔ
ارتقاءیافتهای از پیشــرانهٔ آشــنای  ۶.۲لیتری  V8سوپرشارژ قرار دارد که از  CTS-Vگرفته شده است .این موتور به سر سیلندر
آلومینیومی ،سوپاپهای ورودی تیتانیومی ،سیستم اگزوز اصالحشده و ورودی هوای بهبودیافته مجهز شده که  ۴۶درصد جریان
هوای بهتری را فراهم میکند .به لطف این تغییرات ،خروجی پیشرانهٔ دستساز  V-CT5بلکوینگ به اعداد چشمگیر  ۶۷۰اسب
بخار قدرت و  ۸۹۵نیوتن متر گشــتاور رســیده که  ۳۰اسب بخار و  ۴۰نیوتن متر از  CTS-Vبیشتر است؛ بنابراین ،سوپرسدان
جدید کادیالک درحالیکه قیمت بسیار مقرونبهصرفهتری دارد ،از لحاظ قدرت رقبای اصلی خود یعنی بامو  M5کامپتیشن
با  ۶۲۵اســب بخار قدرت و مرسدس  S AMG E63با  ۶۱۲اسب بخار قدرت را پشت سر گذاشته است .جنرال موتورز تخمین
میزند که  V-CT5بلکوینگ با گیربکس  ۱۰سرعتهٔ اتوماتیک سفارشی بتواند ظرف  ۳.۷ثانیه از صفر به سرعت  ۹۶کیلومتر بر
ساعت برسد و در ادامه نهایتاً به حداکثر سرعتی بیش از  ۳۲۰کیلومتر بر ساعت دست یابد.

کاهش مرگومیر ناشی از سرطان
روده بزرگ با مصرف آسپرین
نتایج تحقیق جدید نشان میدهد که استفاده طوالنیمدت از آسپرین
قبل از تشــخیص ســرطان روده بزرگ ( )CRCممکن است با میزان
مرگومیر این بیماری مرتبط باشد .استفاده از آسپرین قبل از تشخیص
سرطان متاستاتیک روده بزرگ ممکن است به کاهش مرگومیر CRC
در کل افراد کمک کند .جلوگیری از متاستازهای آینده (یا دگرنشینی
یا فرا ُگستری به گسترش و مهاجرت سلولهای سرطانی از یک بافت به
بافتهای دیگر گفته میشود) منجر به مرگ کمتر در اثر سرطان روده
بزرگ میشود .محقق ارشد این تحقیق ،دکتر پیتر ت .کمبل از انجمن
سرطان آمریکا ،اطالعات مردان و زنان ثبتنامشده دومین تحقیق گروه
پیشگیری از سرطان انجمن سرطان آمریکا ( )CPS-IIو گروه تغذیه که
در ابتدای مطالعه عاری از سرطان بودند.

کشف یک عامل امیدوارکننده
برای درمان مالنوما
پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود ،عامل موثری را برای
درمان مالنوما کشف کردهاند .طی پنج سال گذشته ،پیشرفتهای
بسیاری در زمینه درمان مالنوما حاصل شده است اما حتی با وجود
این پیشرفتها نیز بســیاری از بیماران به سرعت مقاومت دارویی
نشان میدهند و از دنیا میروند .پژوهش جدید "دانشکده پزشکی
دانشــگاه بوســتون"( )BUSMنشــان میدهد که دارویی موسوم
به " "279-4-YKکه پیشــتر برای هدف قــرار دادن یک پروتئین
خاص ســاخته شده اســت ،کاربرد گســتردهای دارد .دکتر "دبورا
لنگ"( ،)Deborah Langاز پژوهشــگران این پــروژه گفت :ما
دریافتیم که این دارو از تهاجمیتر شدن مالنوما در سلولهای انسان
پیشگیری میکند .ما همچنین یک مسیر خاص را یافتهایم.

