
در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰؛
مجلس به دولت برای برداشت از منابع 

حساب ذخیره ارزی مجوز داد
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، شرایط برداشت دولت از منابع 
حســاب ذخیره ارزی را تعیین کردند.، نمایندگان در جلســه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی، در جریان بررسی بخش درآمدی 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند )ج( تبصره )۱( ماده واحده موافقت 
کردند.بر اســاس این مصوبه، چنانچه منابع دولت از محل صادرات 
نفت، میعانــات گازی و خالص صادرات گاز در ســال ۱۴۰۰ کمتر 
از ســقف مقرر در بند )ب( این تبصره گردد، بــه دولت اجازه داده 
می شــود با رعایت بند )پ( ماده )۱۷( و جزء )۴( بند )ح( ماده )۱۶( 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ /۱۱ /۱۳۹۵ 
با اصالحات و الحاقات بعدی نســبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از 

منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رزمایش های اخیر نیروهای مســلح گفت: این رزمایش ها در حوزه های مختلف موشکی، هواپیما های 
بدون سرنشین، دریایی و پدافند هوایی برگزار و سبب شد که دشمن با خفت منطقه را ترک کند. سردار سرلشکر پاسدار  محمد باقری   صبح دیروز 
 در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی  اظهار داشت: همان طور که مستحضرید نیرو های مسلح در دو سال اخیر با فشار هایی از سوی دشمن و مواردی 
چون خروج از برجام، تشــدید تحریم ها و به تناوب، تشــدید فشار های نظامی و دفاعی مواجه شــد که بحمداهلل با فرماندهی رهبر معظم انقالب 

اسالمی و تالش های صورت گرفته و عنایت پروردگار در نهایت دشمن با خفت منطقه را ترک کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

سرلشکر باقری در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی:

 رزمایش های نیرو های مسلح موجب شکست خفت بار دشمنان شد
info@sobh-eqtesad.ir

پروتکل الحاقی، آدرس انقالبی است
در ایــن دو هفته که کاخ ســفید در یک ســر در گمی ذاتی برای 
تصمیم گیری در خصوص برگشتن به برجام و تمکین از خواست 
رهبری معظم انقالب اسالمی تلو تلو میخورد، هم رئیس جمهور و 
هم ســخنگوی وزارت خارجه تصمیمات نظام را مبنی بر خروج از 
پروتکل الحاقی که داو طلبانه بدان پیوسته بودیم را اعالم نموده و 
چارچوب پادمانی را محور رابطه با آژانس دانســتند. هدف گذاری 
برای زمان عملی نسبت به موضوع هم روز گذشته یعنی یکشنبه ۳ 
اسفند بود و در نتیجه جمهوری اسالمی ایران امروز خروج رسمی 
خود را از پروتکل اعالم میکند. »ســعید خطیب زاده« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هفته پیش در نشست 
خبری با اصحاب رســانه درباره ضرب االجل ســوم اسفند براساس 
مصوبه مجلس شورای اسالمی اینگونه ابراز کرده بود که: »مسائل 
فنی باید از سازمان انرژی اتمی پرسیده شود ولی اگر طرف مقابل 
تعهداتــش را در آن روز ] ۳ اســفند [  اجــرا نکند، دولت موظف 
به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خواهد بود«. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه یادآور شده بود که: » این اقدام به  معنای توقف 
نظارت های فراپادمانی اســت و به  معنی پایــان تمامی نظارت ها 
نیســت، در واقع ایران عضو پادمان و ان  پی  تی است ولی پروتکل  
الحاقی که ایران خود داوطلبانه بدان پیوسته بود، متوقف می شود 
«. این امر از منظر جمهوری اسالمی البته پر واضح است که تمامی 
این اقدامات برگشــت  پذیر هستند، اما  شــرط برگشت پذیری آن 
خواهد بود که طرف های مقابل به تعهدات خود پایبند بوده باشند. 
این موضوع که موضع ایران مبتنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای تغییر نکرده است را باید بطور موکد تکرار کرد تا طرفهای 
۵+ ۱ زمینه را برای آژنس انرژی اتمی گل آلود ننمایند. اخیرا عباس 
عراقچی هم در یک اظهارنظر رسانه ای رسما اعالم کرد که: » برجام 
بدون برداشــتن تحریم ها به هیچ دردی نمیخورد«.  خطیب زاده 
بعنوان مسئول مرتبط و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امــور خارجه درباره اظهارات اخیــر وزیر اطالعات صراحتا 
اعالم کرد که:» موضع ایران نســبت به حرمت در تولید و انباشت 
ســالح های کشــتار جمعی تغییر نکرده و همه اقدامات جمهوری 
اسالمی ایران در این حوزه  مبتنی بر صلح  آمیز بودن فعالیت های 
هسته ای است و میتوان تاکید مجدد نمود که فتوای رهبری درباره 
حرمت سالح های کشتار جمعی و هسته ای باقی است«. خطیب زاده 
درباره  شــفافیت اقدامات جمهوری اسالمی ایران و همچنین نامه 
اخیر نمایندگی ایران در آژانــس تصریح کرد: » این اولین نامه ما 
نیست و ان شــاءاهلل آخرین نامه ما باشد. درباره همکاری با آژانس 
نهایت همکاری را داشتیم اما در گذشته شاهد درز اطالعات بودیم. 
آژانس مسئولیت حقوقی و قطعی نسبت به حفظ محرمانگی اسناد 
دارد. این اسناد ذاتاً محرمانه هستند وگرنه فعالیت های ایران شفاف 
است، متأسفیم سهل انگاری های جدی رخ داده است، این نامه برای 
یادآوری مسئولیت های آژانس بود«. اخیرا رهبر معظم انقالب در دو 
ســخنرانی  در خصوص برجام تاکید داشتند که: ] دیدار از راه دور 
با مردم تبریز [ »درباره برجام سیاست های نظام جمهوری اسالمی 
را مطلقا گفته ایم، امروز فقط همین یک کلمه را بگویم، ما حرف و 
وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل نقض شده و ضد آن عمل 
شده است. این بار فقط عمل. عمل ببینیم ما هم به تعهداتمان عمل 
خواهیم کرد این بار جمهوری اســالمی ایران با حرف قانع نخواهد 
شــد«. ] دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران [ »اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی 
برگردد آمریکا بایســتی تحریم ها را کال در عمل لغو کند و ما بعد 
راستی آزمایی کنیم و ببینیم که آیا تحریم ها لغو شده، در آن صورت 
بــه تعهدات برجامی برمی گردیم«. این دو تاکید موجب گردید که 
سر درگمی آمریکا بیشتر و بیشتر گردد. اخیرا برای سفر جو بایدن 
به مونیخ و سخنرانی در کنفرانس امنیتی پالس هایی شنیده میشود 
که گفته میشود آمریکا نامه های ورود به مکانیزم ماشه را پس گرفته 
اما سه شعار در دستور کار بایدن بود، رفاقت با اروپا، رقابت با چین 
و روســیه و تقابل با انقالب اسالمی ایران که معلوم شد تغییری در 
سیاست های کالن آمریکا بوجود نیامده است. تازه اگر به ظاهر هم 
باشیوه هایی عقب نشــینی میکردند که این تاکتیک تلقی میشد و 
فریبی بیش نبود حال تکلیف بسیار روشن است. دولت و مسئولین 
این شیوه عمل آمریکایی ها را  که با چماق و هویج در دستان خود 
تقاضای مذاکره میکنند را نخ نما شده می انگارند و تا با صراحت و در 
عمل لغو تحریم ها را مشاهده نکنند و این اقدامات در عمل توسط 
ایران راستی آزمایی عملی آنهم به مدت ۶ ماه مداوم نشود، در هیچ 

شرایطی حاضر به نشست با آمریکا نخواهند بود. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر خارجه ایران می گوید تهران دنبال ساخت تسلیحات اتمی نیست و به همین دلیل چیزی برای پنهان کردن ندارد حال آنکه بایدن به رغم همه ادعاها 
دنباله رو سیاست ترامپ است و اروپایی ها هم منفعل هستند. »محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی »پرس تی وی« 
با توجه به ضرب االجل ۲۳ فوریه )پنجم اسفند( که موعد توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران است، یادآوری کرد: طبق پاراگراف ۳۶ برجام، ایران 
حق دارد در صورت عدم پایبندی دیگر اعضای توافق به تعهداتشان، اقداماتی در راستای چاره اندیشی انجام دهد حال آنکه اکنون نه تنها آمریکا برجام را 
نقض کرده بلکه هر که را که از این توافق پیروی کرده را هم تنبیه کرده است.وزیر خارجه ایران ادامه داد: کشورهای اتحادیه اروپا نیز به تعهداتشان عمل 
نکرده اند حال آنکه ما این اقدامات )عقب نشینی از برخی تعهدات( را طبق برجام انجام داده ایم، ما آن را نقض نکرده ایم.وی یادآوری کرد: مجلس شورای 
اسالمی با جهان حرف نمی زند با ما به عنوان مجریان قانون حرف می زند و می گوید تا زمانی که نتوانید نشان دهید که طرف های برجام به تعهداتشان در 

قبال ایران پایبند بوده اند، بنابراین دیگر نمی توانید به تعهدات اختیاری خود ذیل برجام پایبند باشید. این یک ضرب االجل نیست بلکه اولتیماتوم است.
ظریف در رابطه با سفر »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران افزود: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، ایران یک حقیقت ژئوپولتیکی 
است که هرگز به دنبال ساخت تسلیحات اتمی نبوده و نیست.رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ادامه داد: آژانس نماینده ما است و ما با آن درباره احترام گذاشتن به 
قوانین کشور خود که اجرای مصوبات مجلس شورای اسالمی است، گفتگو می کنیم حال آنکه برای گروسی هم در راستای انجام تعهداتش در زمینه نشان دادن 
اهداف صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مانع تراشی نمی کنیم چون برنامه ما صلح آمیز است و قرار نیست در ماهیت آن تغییر کند. ما با نظارت های بیشتر موافقت 
کردیم.وی در خصوص ریاکاری و دورویی کشورهای غربی در قبال برنامه تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی و برنامه هسته ای ایران گفت: هیچ جدیتی درباره این 
موضع نیست. من دیروز توئیتی را منتشر کردم. گزارشی در گاردین در خصوص گسترش دیمونا منتشر شد. دیمونا تنها کارخانه بمب سازی در خاورمیانه است. 
این یک راز آشکار است. آیا در این خصوص، ابراز نگرانی از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یا آنگال مرکل صدر اعظم آلمان یا امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه شنیده ایم؟ با این حساب، هرگونه ابراز نگرانی درباره برنامه هسته ای ایران امری نابجا است. این ریاکاری آنها است.ظریف ادامه داد: قرار بود در قبال اقدامات 
ایران در خصوص برنامه هسته ای، عادی سازی در روابط ایران و جهان ایجاد شود اما شرایط فعلی نشان می دهد که تغییری در این خصوص ایجاد نشد و ما نیز 
تعهدات خود را در قبال برجام کاهش دادیم. کشورهای اروپایی نه به تعهداتشان قبل از خروج آمریکا از برجام عمل کردند و نه به تعهداتشان در قبال این توافق 
بعد از خروج آمریکا پایبند بودند و آنها مجبورند برای هرگونه تصمیم گیری منتظر تأییدیه واشــنگتن باقی بمانند.وزیر خارجه ایران در خصوص آغاز مذاکرات 
احتمالی با آمریکا افزود: ایران تضمین می خواهد که رفتار قبلی واشنگتن مجدداً تکرار نمی شود. آنها در موقعیتی هستند که باید تضمین بدهند چرا که ما کار 
خود را انجام داده ایم. هیچ چیز تغییر نکرده است، بایدن مدعی شد که سیاست فشار حداکثری ترامپ، شکست حداکثری بوده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا هم اخیراً تأکید کرد که آن سیاست شکست خورده است اما عماًل آنها همان سیاست را در پیش گرفته اند. حقیقت این است که آمریکا به تحریم، فشار 
و قلدری اعتیاد پیدا کرده است. آنها باید بدانند در مقابل ایران فقط احترام جواب می دهد. تمامی تحریم ها باید لغو شود، آمریکا باید به برجام بازگردد.ظریف در 
خصوص پیامدهای خروج ایران از پروتکل الحاقی افزود: ما با گروسی درباره همه مسائل مهم و اقدامات بعدی ایران برای کاهش تعهدات برجامی مذاکره می کنیم 
ولی آنها اجازه نخواهند داشت تا زمانی که آمریکا به پایبندی کامل به تعهدات برجامی بازگردد، تصاویر دوربین های مراکز هسته ای ایران را دریافت کنند. اقدامات 

دیگری را نیز در دست بررسی داریم.

نمایندگان مجلس در بیانیه ای خطاب به دولتی ها، آورده اند: در صورت عدم 
رفــع تحریم ها، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ۵ اســفند ۹۹ متوقف و 
بازرســی های آژانس صرفا محدود به نظارت های پادمان شود. سیدمحسن 
دهنوی در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اســالمی بیانیه نمایندگان 
مجلــس مبنی بر ضرورت اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را 

که به امضای ۲۲۶ نفر از نمایندگان رسیده است، قرائت کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: 
بعد از توافق برجام در ســال ۱۳۹۴ امید می رفت طرف های غربی از جمله 
آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه با صداقت با ملت بزرگ 
ایران برخورد کرده و به تعهدات خود عمل نمایند.علیرغم اینکه آژانس بین 
المللی انــرژی اتمی در فواصل مختلف ۱۵ بار تائید کرده اســت که ایران 
به تعهدات برجامی خود به صورت کامل عمل کرده اســت اما متاســفانه 
شاهد بوده ایم که دشمنان ملت عزیز ایران به هیچیک از تعهدات اساسی و 
مهــم خود عمل نکرده و با اینکه قرار بود در روز اجرا یعنی ۲۷ دی ۱۳۹۴ 
تحریم های بانکی و نفتی برداشته شود متاسفانه بر مقدار این تحریم ها افزوده 
شده است، روند آسیب به منافع ملت ایران و افزایش تحریم ها به بهانه های 
مختلف که از زمان اوباما دموکراتیک آغاز شــده بود منجر به خروج ترامپ 
جمهوری خواه از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ شد.متاسفانه روند اجرای 

تعهدات یک طرفه از سوی مسئولین دولتی ایران به مدت ۵ سال ادامه یافت 
تا اینکه مجلس انقالبی در دفاع از منافع ملت ایران تصمیم گرفت طرح مهم 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم هــا را با ۲۵۱ رأی مثبت در ۱۱ آذرماه ۹۹ 
به تصویب برساند.در راستای دفاع از حقوق هسته ای و وادار کردن دشمنان 
ملت به برداشــتن تحریم های ظالمانه به تبع آن گشــایش اقتصادی مقرر 
شده است غنی ســازی ۲۰ درصدی آغاز و نیز با اعطای مهلت دو ماهه به 
آمریکا و سه کشور اروپایی برای برداشتن تحریم های ظالمانه در صورت عدم 
صداقت و عدم انجام تعهدات ملت ایران نیز اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
در راســتای اجرای بندهــای ۲۶ و ۳۶ و بند ۱۳ قطعنامه ۲۲۳۱ را متوقف 
کنند از این رو همه مســئولین نظام از جمله مدیران دولتی موظف هستند 
که در صــورت عدم رفع تحریم ها، اجرای داوطلبانــه پروتکل الحاقی را به 
صورت کامل از ۵ اسفند ۹۹ متوقف و بازرسی های آژانس را صرفاً محدود به 
نظارت های پادمان نمایند.ما نمایندگان مجلس به مردم عزیز ایران اطمینان 
می دهیم که در دفاع از حقوق آنها به هیچ وجه کوتاه نیامده و به دشــمنان 
ملت ایران نیز اعالم می کنیم همچنان که مقام معظم رهبری فرموده اند رفع 
عملی و کامل تحریم های بانکی و نفتی از شــرایط اساسی ملت ایران برای 
برگشت آمریکا به برجام بوده و بدون رفع تحریم های ظالمانه که قابل راستی 
آزمایی از ســوی ملت ایران باشد، ایران ســربلند و قوی گام های پیشرفت 

صنعتی و هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد.

بیانیه نمایندگان:

 لزوم توقف اجرای پروتکل الحاقی

زنگ هشدار ارزهای دیجیتال در ایران

 مالباخته های بورس خریدار بیت کوین شدند!
کارشناس اقتصادی:

 »خلق پول« سفره مردم 
را کوچک کرده است

جزئیات سود و زیان 9 ماهه خودروسازان

شرکت هایی که هم با رشد تولید زیانده 
هستند و هم با افت تولید

کارشناســان اقتصادی معتقدند ریشه تورم در ایران ناشی از کاهش بهره وری تولید، خلق پول توسط دولت 
و حمایت از بخش خصوصی ناکارآمد و تحریم است.به گزارش صدا و سیما، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران 
گفت: عمده افزایش قیمت ها در دی گذشته مربوط به میوه و تره بار، دخانیات، حمل و نقل و مسافرت ها بوده 
است.ایوب فرامرزی افزود: عمده تورم ماهانه در گروه خوراکی ها بوده است و در ماه گذشته شاهد ۵.۲ درصد 
تورم در بخش خوراکی ها بودیم.وی تورم نقطه به نقطه را مربوط به خوراکی های وابسته به واردات اعالم کرد 
و افزود: تورم نقطه ای در بهمن ۹۹ معادل ۴۸.۲ درصد و بیشترین تورم نقطه ای مربوط به موز با ۲۰۰ درصد 

)دو برابر( افزایش و کمترین آن....

تورم مسکن ۱۱۱ درصد شد

افزایش ابتالی جوانان به کرونا
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران با هشدار نسبت به شکل گیری پیک جدید کرونا 
در اسفندماه از افزایش ابتالی جوانان به این بیماری خبر داد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، دکتر علیرضا زالی دیروز شنبه درباره وضعیت کرونا در کالنشهر تهران اظهار کرد: در طول 
۲۴ ساعت گذشته ۳۶۲ بیمار جدید در استان تهران با تشخیص کووید ۱۹ بستری شدند که سهم مراکز 
مراقبتی ویژه حدود ۱۰۰ بیمار بوده اســت. وی با بیان اینکه مجموع بیماران بســتری در استان تهران با 
تشخیص کرونا در ۱۰۸ بیمارستان به دو هزار و ۶۲ بیمار می رسد، گفت: از مجموع این تعداد حدود ۸۶۰ 
بیمار در بخش های مراقبت های ویژه بســتری هستند و ۱۷۳ بیمار نیز در ۲۴ ساعت گذشته ترخیص 
شده اند.وی تعداد مراجعان سرپایی استان تهران را در ۲۴ ساعت گذشته ۵۸۰۰ بیمار عنوان کرد  و گفت: 
در روزهای تعطیل تعداد مراجعان بخش های بهداشــتی کاهش می یابد و بنابر این با کاهش مراجعان 
سرپایی رو به رو هستیم.دکتر زالی با اشاره به مقایسه آمار ابتدای هفته جاری با هفته گذشته یادآور شد: 
از اواسط هفته دوم بهمن ماه به بعد شاهد افزایش شیب نسبتا مالیمی هستیم و تغییری در کاهش آمار 
مبتالیان، مراجعان بســتری و موارد مراجعه سرپایی وجود ندارد و این مسئله نشان می دهد که احتماال 
باید در انتظار شکل گیری پیک های جدیدی در استان تهران باشیم.وی با بیان اینکه احتماال افزایش آمار 
استان تهران نسبت به استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی و استان های غربی با 
تاخیر خود را نشان می دهد، افزود: هفته جاری برای ما هفته مهمی است برای اینکه ممکن است شاهد 
شکل گیری امواج جدید بیماری در استان های مرکزی از جمله تهران باشیم و بیش از هر زمان نیازمند 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی شهروندان هستیم.دکتر زالی با بیان اینکه بازتوزیع سنی مبتالیان 
در استان تهران مانند استان های دیگر در حال تغییر است، گفت: مراجعه گروه سنی جوانان هم در حوزه 
بستری و هم سرپایی در طول هفته های اخیر افزایش یافته است و با توجه به رشد مرگ و میر در گروه 
سنی مبتالیان باالی ۷۰ سال از اواسط بهمن ماه به بعد، گروه های پرخطر و به ویژه گروه های مسن تر 
از ۶۵ ســال و افراد دارای بیماری های زمینه ای  جز گروه های پرخطر در مرگ و میر تلقی می شــوند و 
باید توجه بیشتری به در منزل ماندن و اجتناب از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر داشته باشند.دکتر 
زالی با تاکید بر ضرورت انجام مراقبت های بهداشتی در اسفندماه، وجود واریانت های جهش یافته ویروس 
را در کشور نیازمند رعایت جدی تر پروتکل های بهداشتی دانست.وی  در پایان با اشاره به گزارش های 
میدانی مبنی بر کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران، گفت: در ادارات دولتی نیز برخی از 
محدودیت هایی که در گذشته اعمال می شد کاهش یافته که موجب نگرانی است و روز دوشنبه در جلسه 
با استانداری تهران این موضوع بررسی خواهد شد.دکتر زالی تاکید کرد: هیچ چیز به اندازه تماس نزدیک 
بین فردی و فضاهای پر ازدحام موجب افزایش سرایت نمی شود اما کماکان سطوح آلوده به عنوان یکی 

از راه های انتقال ویروس های جهش یافته و غیر جهش یافته تلقی می شوند.

ظریف:

 بایدن سیاست ترامپ را دنبال می کند
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۷۴ فوتی و ۷۹۳۱ مبتالی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۷هزار و ۹۳۱ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشــته خبر داد. دکتر سیماسادات الری گفت: تا دیروز ۳ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۷ هزار و ۹۳۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۷۴ نفر از آنها 
بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۱۲ نفر رسید.

الری ادامه داد: متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۴۸۳ نفر رسید.ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: 
خوشــبختانه تا کنون یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۷۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شــده اند.وی افزود: ســه هزار و ۶۸۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.الری ادامه داد: تا کنون ۱۰ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۶۹۵ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.همچنین سخنگوی وزارت بهداشت، نسبت به 
افزایش شیب شیوع کرونا در کشور هشدار داد.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: با توجه به خطر جدی 
تجمعات در انتقال بیماری کرونا از زوج های محترم و خانواده های آنها می خواهیم از برگزاری جشــن 
عروســی خودداری کنند.وی افزود: بررسی آمار هفته های اخیر شیوع بیماری در کشور حاکی از ایجاد 
شیب صعودی در موارد ابتال و بستری روزانه دارد و متاسفانه علی رغم هشدارهای مکرر و جدی همکاران 
نظام سالمت شاهد عادی انگاری شرایط در میان هموطنان در عمل به توصیه های بهداشتی هستیم.

الری با تاکید بر لزوم تغییر سبک زندگی در دوران کرونا، گفت: لزوم همزیستی هوشمندانه با کووید ۱۹ 
شرط اساسی شکست بیماری است.وی ادامه داد: در ماه مبارک رجب قرار داریم و یکی از نگرانی های 

ما در این ایام برگزاری جشن های عروسی است. 
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لغو تحریم ها به مذاکره ای نیاز ندارد
معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: به نظر نمی آید تا پنجم اسفند اقدامی در جهت 
لغو تحریم ها از ســوی آمریکایی ها صورت بگیرد و مــا اجرای پروتکل الحاقی را متوقف 
خواهیم کرد.سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه اظهار داشت: یکی از 
شعارهای انتخاباتی بایدن بازگشت به برجام بود. برجام دستاورد دموکرات ها بود و طبیعی 
بود که انگیزه بازگشت به برجام در آنها وجود داشته باشد. سیاست فشار حداکثری ترامپ 
هم ناکام مانده بود و باید این سیاست عوض می شد.وی افزود: رژیم صهیونیستی همواره 
از مخالفین برجام بوده است و در منطقه کشورهای دیگری هم بودند که مخالف برجام 
بودند.وی با اشاره به سخنان شب گذشته جو بایدن گفت: به صراحت اعالم نکرد که به 
برجام بر می گردد اما اعالم آمادگی کرد که به گفت وگوها برگردد. به نظر می رســد آنها 
هنوز نتوانسته اند به تنش های داخلی شأن فائق آیند و به یک سیاست واحد در خصوص 
بازگشــت به برجام برگردند.معاون وزیر امور خارجه در خصوص سیاســت های ایران در 
حوزه کاهش تعهدات برجامی گفت: هیچ کســی حسن نیت ایران را در خصوص برجام 
نمی تواند زیر سوال ببرد. ما با حسن نیت مذاکره کردیم البته حسن نیت به معنی سادگی 
نیســت اما با نیت رسیدن به توافق مذاکره کردیم و با رسیدن به توافق به طور کامل به 
تعهدات خود پایبند بــوده و به آن عمل کردیم و حتی به خروج آمریکا از برجام تا یک 
سال در برجام باقی مانده ایم و به تعهدات خود عمل کردیم و ۱۵ گزارش آژانس پایبندی 
ایران به تعهدات را ثابت می کند.عراقچی با اشاره به خروج ترامپ از برجام گفت: اروپایی ها 
بعد از خروج ترامپ از برجام به ما اعالم کردند که ما در برجام بمانیم و آنها راه حل های 
عملی را برای رسیدن ایران به منافع ایجاد می کنند و یک سالی که ما منتظر ماندیم در 
واقع فرصتی به اروپایی ها و فرصتی به دموکراسی بود، اما اروپایی ها نسبت به آن ۱۱ قولی 
که به ما داده بودند و تعهداتی که داشتند ناتوان بودند البته این باور وجود دارد که اصاًل 

آنها اراده ای برای انجام این تعهداتشان نداشتند.

اقدامات ما در واقع اقدامی در برابر رفتار آمریکا و اروپایی ها بود
وی ادامه داد: بعد از گذر یک ســال اروپایی ها هیچ گونه اقدامی برای اجرای تعهداتشان 
نکردند و به همین دلیل راهی برای ما باقی نمانده بود و ما شــروع کردیم بر اساس حق 
مان در برجام کاهش تعهدات خود را پیش گرفتیم. کاهش تعهدات از ســوی ایران در 
واقع اســنپ بک ایران اســت و در واقع ایران اولین طرفی بود که از اسنپ بک استفاده 
کرد. ما گام به گام تعهدات خود را کاهش دادیم تا به نقطه ای رســیدیم که عماًل تمامی 
محدودیت های برجام را کنار گذاشــتیم به جز نظارت و بازرسی ها.معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ادامه داد: ما از حق خودمان در برجام اســتفاده کردیم و اقدامات ما در واقع 
اقدامی در برابر رفتار آمریکا و اروپایی ها بود. به محض اینکه آنها به تعهدات خودشــان 
بر گردند ما هم به تعهدات خود باز خواهیم گشت.وی در خصوص اظهارات بورل گفت: 
آقــای بورل اعالم کرده آمادگی دارد از اعضای فعلی برجام یعنی ۱+۴ و ایران برای یک 
جلسه غیررســمی و از آمریکا به عنوان مهمان برای تدوین نقشه راه آینده دعوت کند. 
چون با موضع ایران کاماًل آشناست. ما در حال بررسی این پیشنهاد بورل هستیم و با بقیه 
دوستان و شــرکای خود مثل چین و روسیه در حال مشورت هستیم ولی علی االصول 
تصور می کنیم بازگشت آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش و لغو تحریم ها به مذاکره ای 
نیاز ندارد. به صورت اصولی نیاز به گفت وگو نداریم. ممکن است برخی گفت وگوهای فنی 
و ترتیبات عملیاتی نیاز باشد و تشکیالت بورل می توانند ترتیبات آن را بدهند. به صورت 
اصولی احتیاجی به گفت وگو نیســت. ما در حال بررسی پیشنهاد بورل هستیم و بعد از 
بررسی اعالم خواهیم کرد.معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: اروپایی ها مدعی بودند 
ما تحریم های اتحادیه اروپا و اروپایی را برداشتیم و در عمل هم برداشته بودند ولی ایران 
نمی توانست از امتیازات آن استفاده کند آن هم به خاطر غلبه سیستم آمریکا.عراقچی با 
تاکید بر اینکه شرکت های اروپایی با تحریم های اروپا مواجه نبودند ولی از جریمه آمریکا 
نگــران بودند. بارها به اروپایی ها گفته ام باید به فکر نقض حاکمیت خود توســط آمریکا 
کنید، گفت: سیستم مالی آمریکا غلبه ای بر سیستم های مالی اروپا و سیستم بین المللی 
دارد. این ادعای اروپا پذیرفتنی نیست. ما اسنپ بک را تا االن دو بار فعال کردیم یک بار 
علیه آمریکا و یک بار علیه اروپا فعال کردیم و این دومی هنوز از نظر ما معتبر و در جریان 
قــرار دارد.وی درباره واکنش اروپایی ها به اقدامات جبرانی ایران و اینکه می گویند ایران 
دیپلماسی را به خطر انداخته است گفت: اروپایی ها اصاًل در جایگاهی نیستند که از این 
ادعاها داشته باشند و علیرغم بیانیه ها و حرف ها در رسانه ها وقتی در جلسات خصوصی 
با آنها صحبت می کنیم زبانشــان بسته است.عراقچی تصریح کرد: ایران یک سال به آنها 
فرصت داد آنها نتوانستند نبودن آمریکا در برجام را جبران کنند و بعد از آن فرصت های 
مکرر دادیم اما عملی از آنها ندیدیم.معاون سیاسی وزیر امور خارجه بابیان اینکه اروپایی ها 
در موضعی نیســتند که ادعا کنند ایران در اجرای برجام قصوری کرده اظهار داشت: اگر 
در چهار سال گذشته هنوز برجام زنده است به دلیل سیاست های ایران است و اروپایی ها 
ســهمی در این ندارند به غیر از اقدامی که در شــورای امنیت جلوی آمریکا برای اعمال 

اسنپ بک ایستادند.

گروسی خودش ابراز عالقه کرد که به ایران بیاید
معاون وزیر امور خارجه با اشــاره به ســفر مدیرکل آژانس گفت: وقتی از پنجم اسفند 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف شــود وضعیت جدیــدی در روابط ما با آژانس 
ایجاد می شود. با توقف این دو قسمت یعنی نظارت های بیشتر و پروتکل الحاقی وضعیت 
جدیدی ایجاد خواهد شــد.وی افزود: گروسی خودش ابراز عالقه کرد که به ایران بیاید 
کــه در این وضعیت جدید نوع جدیدی از همکاری بین ایران و آژانس برقرار شــود که 
همکاری های ایران و آژانس کمترین آسیب را ببیند. در نامه ای که نوشت و هم در توئیت 
خود گفته است در چارچوب قانون مجلس این کار را صورت دهد و قبول کرده که قانون 
مجلس اجرا خواهد شد. سفر گروسی هیچ ارتباطی به تصمیم ایران ندارد و تصمیم ایران 
اجرا خواهد شد. آمده که نظم جدیدی در روابط ایران و آژانس ایجاد شود.معاون وزیر امور 
خارجه درباره اجرای مصوبه مجلس از ۵ اسفند افزود: ما زمانی که به ان. پی. تی ملحق 
شدیم موافقتنامه پادمان را امضا کردیم و براساس آن به آژانس دسترسی ها را می دهیم 
و بازرسان آژانس اخراج نمی شوند.وی بابیان اینکه ما در برجام قبول کردیم نظارت های 
بیشتر به بازرسان دهیم که از آن جمله قبول اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بود، افزود: 
براساس مصوبه مجلس این اقدامات فراتر از پروتکل الحاقی باید متوقف شود. این تعبیر 
که بازرسان باید از ایران خارج شوند تعبیر درستی نیست بلکه میزان بازرسی های بازرسان 
کاهش می یابد.عراقچی با بیان اینکه حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد توان نظارتی آژانس در اثر 
اجرای مصوبه مجلــس کاهش می یابد، گفت: باوجود اختالف نظر بین دولت و مجلس، 

دولت مجری قانون است و در اجرای قانون نمی تواند تعلل کند.

ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد
وی افزود: ایران در کاهش گام به گام تعهدات خود و در قدم اول غنی سازی ۲۰ درصد 
را شــروع کرد و در قدم دوم اجرای پروتکل الحاقی و نظارت های فراتر که در برجام بوده 
متوقف می شــود.معاون سیاســی وزیر امور خارجه تصریح کرد: به نظر نمی آید تا پنجم 
اســفند اقدامی در جهت لغو تحریم ها از ســوی آمریکایی ها صــورت بگیرد و ما اجرای 
پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد، البته این به معنای خروج ایران از برجام نیست.

عراقچی ادامه داد: توقف اجرای پروتکل الحاقی برگشــت پذیر اســت و به محض اینکه 
خواســته های ما در برجام و خواسته های مجلس تأمین شود ما دوباره بازخواهیم گشت 
و هــم اجرای پروتکل الحاقی و هم نظارت ها و هم بقیه تعهدات را انجام می دهیم.وی با 
تاکید بر اینکه پنجم اسفند از برجام خارج نخواهیم شد و بازرسی ها متوقف نخواهد شد 
افزود: توافق ایران و آژانس سر جایش است. راه برای بازگشت طرف های مقابل باز است 

و راه حل مشــکل از سوی ما بیان شده است و مقامات ما از جمله مقام معظم رهبری به 
صراحت فرمودند برای ما عمل مهم است اگر عمل کرده و ما راستی آزمایی کنند ما به 
تعهداتمان برمی گردیم.عراقچی با اشــاره به اقدامات ایران در چند سال گذشته گفت: ما 
در چند سال گذشته هوشمندانه و مدبرانه حرکت کردیم. هم تعهداتمان را کاهش دادیم 
و هم برجام را در کلیت خود حفظ کردیم.معاون وزیر امور خارجه گفت: اگر تعهدات را 
آنقدر کاهش می دادیم که برجام اهمیت خود را برای طرف ها از دست می داد برجام کاًل 
از بین می رفت. برای ما برجام هم ارزش اقتصادی از بعد رفع تحریم ها داشته و هم ارزش 
راهبردی و سیاسی دارد. اگر چه دستاورد اقتصادی با کارشکنی آمریکا برای ایران ایجاد 
نداشت اما امکانات سیاسی و راهبردی برای ما کماکان وجود دارد. اینکه در برجام مانده 

بودیم به خاطر مزایایی سیاسی و راهبردی آن بود.

در اهداف دولت دموکرات و جمهوری خواه هیچ فرقی ندارند
وی در پاســخ به ســؤالی درباره مباحث موشکی و منطقه ای خاطرشنان کرد: در اهداف 
دولــت دموکرات و جمهوری خواه هیچ فرقی ندارند. در مهار قدرت ایران هیچ تفاوتی با 
هم ندارند و دعوا سر شیوه های انجام این کار است. دولت فعلی آمریکا معتقد است شیوه 
آقای ترامپ و فشــار حداکثری کاری نکرده و نتوانســته آمریکا را به اهدافش در مقابل 
ایران برساند ولی در آن طرف تکرار می کنند تمدید دوره های برجام، منطقه و موشک و 
… باید به آقای بلینکن گفت که آیا فکر می کند چیزهایی که ایران زیر فشار حداکثری 
قبول نکرد، با سیاســت مذاکراتی آقایان قبول می کند.معاون ظریف گفت: بایدن دیشب 
گفت ما با مذاکره با ایران از طریق ۱+۵ برمی گردیم، آیا تصور می کنند ما چیزهایی که 
تحت فشــار حداکثری قبول نکردیم حاال با مذاکره قبول می کنیم. ما اگر می خواستیم 
به این خواســته های غیرقانونی و غیرمشــروع آمریکا تن دهیم، در دوران ترامپ چنین 
می کردیم. ترامپ آرزو داشــت فقط یک عکس با آقای روحانی بگیرد و آماده بود توافق 
جدیدتری با دو کلمه با ما امضا کند. ما زیر بار آنها نرفتیم و االن هم زیر بار این مسائل 
نمی رویم.عراقچی افزو د: ما یک توافقی را با آمریکایی ها منعقد کردیم به نام برجام و اگر 
آمریکایی ها می خواهند همین برجام نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد نه یک جمله کم 
نه یک جمله زیاد همین را باید بچسبند و اجرا کنند و قطعاً چیزی فراتر از این نخواهند 

گرفت. کما اینکه آقای ترامپ با فشار حداکثری نتوانست بگیرد.

لغو تحریم ها به مذاکره ای نیاز ندارد
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در خصوص سخنان مسؤول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا گفت: آقای بورل اعالم کرده آمادگی دارد از اعضای فعلی برجام یعنی ۱+۴ و ایران 
برای یک جلســه غیررســمی و از آمریکا به عنوان مهمان برای تدوین نقشه راه آینده 
دعوت کند. چون با موضع ایران کاماًل آشناست. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم 
و با بقیه دوســتان و شرکای خود مثل چین و روسیه در حال مشورت هستیم ولی علی 
االصول تصور می کنیم بازگشــت آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش و لغو تحریم ها به 
مذاکره ای نیاز ندارد.عراقچی با تاکید بر اینکه ما به صورت اصولی نیاز به گفت وگو نداریم 
گفت: ممکن اســت برخی گفت وگوهای فنی و ترتیبات عملیاتی نیاز باشد اما به صورت 
اصولی احتیاجی به گفت وگو نیست. اروپایی ها مدعی بودند ما تحریم های اتحادیه اروپا و 
اروپایی را برداشــتیم و در عمل هم برداشته بودند ولی ایران نمی توانست از امتیازات آن 
استفاده کند آن هم به خاطر غلبه سیستم آمریکا.وی با بیان اینکه شرکت های اروپایی با 
تحریم های اروپا مواجه نبودند ولی از جریمه آمریکا نگران بودند گفت: بارها به اروپایی ها 
گفته ام باید به فکری به نقض حاکمیت خود توسط آمریکا داشته باشند.وی با بیان اینکه 
سیســتم مالی آمریکا غلبه ای بر سیستم های مالی اروپا و سیستم بین المللی دارد گفت: 
ما اسنپ بک را تا کنون دو بار فعال کردیم یک بار علیه آمریکا و یک بار علیه اروپا فعال 
کردیم و این دومی هنوز از نظر ما معتبر و در جریان است.عراقچی درباره اقدامات ایران 
برای جلوگیــری از بدعهدی مکرر گفت: تدبیر ما همان اســت که مقام معظم رهبری 
فرمودند که ما نگاه به عمل کرده و بعد عمل آنها را راســتی آزمایی می کنیم. مثاًل اگر 
تحریم نفتی برداشته می شود باید ببینیم نفت ما قابلیت فروش داشته باشد و امکان حمل 
و نقل آن وجود داشته باشد. باید امکان بیمه کردن آن وجود داشته باشد و امکان بازگشت 
پول حاصل از صادرات هم وجود داشته باشد و این چرخه کار کند که مطمئن شویم واقعاً 
تحریم نفتی واقعاً برداشته شود.وی ادامه داد: آقای روحانی رئیس جمهور به بیان دیگری 
فرمودند امضا در مقابل امضا، بیانیه در مقابل بیانیه، عمل در مقابل عمل. آمریکا اگر بیانیه 
صــادر کنند ما هم بیانیه صادر می کنیم. اما زمانی به تعهداتمان برمی گردیم که آنها به 
تعهداتشان برگردند این قسمت هم می تواند در چند قسمت صورت بگیرد. اگر آمادگی 
دارنــد کل تحریم ها را یک جا بردارنــد ما هم آمادگی داریم کل تعهدات را یک جا اجرا 

کنیم. در حد و اندازه و متناسب اقدام آنها ما هم چنین خواهیم کرد.

برای ما آنچه مالک است رفع تحریم هاست
معاون وزیر خارجه با اشاره به اقدامی که آمریکا در شورای امنیت انجام داد و نامه ای به 
رئیس شورای امنیت نوشت و تمام نامه های قبلی دولت ترامپ را پس گرفت، گفت: اقدام 
اخیر آمریکا درســت اســت آثار عملیاتی در رفع تحریم ها ندارد ولی بیشتر از یک اقدام 
نمادین اســت. یک اقدام سیاســی قابل توجه است و هم بعد سیاسی و هم بعد حقوقی 
دارد.وی ادامه داد: اینکه آمریکا رسماً به اشتباه خود در رابطه با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
اقرار و آن را مکتوب و ارائه کند و به نوعی توبه از اقدامات گذشته کند ارزش سیاسی و 
حقوقی خود را دارد ولی وقتی به بحث تحریم ها می رسد ارزشی ندارد. آنچه برای ما مالک 
است رفع تحریم هاســت.وی افزود: آمریکا نباید این کار را می کرد ولی زمانی این کار را 
کرد به نوعی توبه از سیاست غلط گذشته است ولی برای ما تعهد برجامی آمریکا نیست. 
برای ما آنچه مالک است رفع تحریم هاست. اگر آمریکا از اقدامات نمادین انجام می دهند 
حداکثر می توانند انتظار اقدامات نمادین داشــته باشند. وقتی می گوئیم عمل در مقابل 
عمل، عمل آنها لغو تحریم است و عمل ما بازگشت به تعهدات است.عراقچی خاطرنشان 
کرد: از نظر ما مالک لغو تحریم هاست و اگر این اتفاق نیفتد که ظاهراً چنین است اقدام 
پنجم اسفند انجام و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می شود.وی گفت: منظور ما 
از لغو تحریم ها آن چیزی است که در برجام ذکر شده و باید برداشته شود و ترامپ دوباره 
اعمال کرده و همین طور تحریم های جدیدی که ترامپ در چهار ســال گذشــته اعمال 
کرد و همینطور تحریم هایی که در چهار سال برچسب آن را عوض کردند، باید برداشته 
شــود که ما به نقطه ای برســیم که بگوییم خواسته ما در برجام تأمین شده و به شرایط 
۲۰۱۵ برسیم.معاون سیاســی وزیر خارجه، اظهار داشت: در روزهای گذشته در ادبیات 
آمریکایی ها بعضاً به ۱+۵ اشاره شد و حتی بایدن در صحبت خود گفت ما آماده مذاکره 
با ایران در قالب ۱+۵ هســتیم. آنچه خطیب زاده تذکر داد و درســت بود این بود که ما 
االن چیزی به نام ۱+۵ نداریم و از می ۲۰۱۸ که آمریکا از برجام خارج شده وجود ندارد 
و االن ۱+۴ اســت و فعاًل آمریکایی ها حق ندارند به مفهوم ۱+۵ اشاره کنند چون چنین 
قالبی وجود ندارد و اینکه آیا می توانند به این قالب برگردند؟ بله می توانند به شرطی که 

تحریم ها را بردارند.

بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم ها موضوعیت ندارد
معاون وزیر خارجه ایران تصریح کرد: بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم ها 
موضوعیت ندارد. از نظر ما وقتی آمریکا دوباره عضو برجام می شود و ۱+۴ وقتی به ۵+۱ 
تبدیل می شود که آمریکا تحریم های خود را برداشته و ما به وضعیت قبل از خروج آمریکا 
از برجام برگردیم.عراقچی درباره جلوگیری از بدعهدی مداوم گفت: تدبیر ما همان است 
که مقام معظم رهبری فرمودند که ما نگاه به عمل کرده و بعد عمل آنها را راستی آزمایی 

می کنیم. مثاًل اگر تحریم نفتی برداشته می شود باید ببینیم نفت ما قابلیت فروش داشته 
باشد و امکان حمل و نقل آن وجود داشته باشد. باید امکان بیمه کردن آن وجود داشته 
باشــد و امکان بازگشــت پول حاصل از صادرات هم وجود داشته باشد و این چرخه کار 
کند که مطمئن شــویم واقعاً تحریم نفتی واقعاً برداشــته شود. اینها را در عمل می توان 
مالحظه کرد. از نظر ما عمل و راســتی آزمایی و بعد عمل متقابل ایران اســت. رئیس 
جمهــور هم به بیان دیگری فرمودند امضــا در مقابل امضا، بیانیه در مقابل بیانیه، عمل 
در مقابــل عمل. آمریکا اگر بیانیه صادر کنند مــا هم بیانیه صادر می کنیم. ما زمانی به 
تعهداتمان برمی گردیم که آنها به تعهداتشــان برگردند این قسمت هم می تواند در چند 
قســمت صورت بگیرد. اگر آمادگی دارند کل تحریم ها را یک جا بردارند ما هم آمادگی 
داریم کل تعهدات را یک جا اجرا کنیم. در حد و اندازه و متناسب اقدام آنها ما هم چنین 
خواهیم کرد.معاون وزیر خارجه درباره اظهارات ولی اهلل ســیف مدیرکل پیشــین بانک 
مرکزی تاکید کرد: برجام در ۲۶ دی ۱۳۹۴ اجرایی شد و گفته سیف به فرودین ۱۳۹۵ 
مربوط می شود و ایشان در صحبتی که در بانک جهانی داشت، در حاشیه آنجا خطاب به 
آمریکایی ها گفته بود در طول سه ماه گذشته منفعت ما از برجام در حوزه بانکی تقریباً 
هیچ بوده است. در آن مقطع به خاطر اینکه تحریم طوالنی را طی کرده بودیم بازگشت 
امورات بانکی ما به حالت معمولی خود به آسانی صورت نمی گیرد و اینکه بانک ها روابط 

کارگزاری ایجاد کنند زمانبر است.

وقتی تحریم ها لغو می شود بازگشت به حالت عادی زمانبر است
عراقچی با تاکید بر اینکه طبیعی است وقتی تحریم ها لغو می شود بازگشت به حالت عادی 
زمانبر است، افزود: اینها مشکالتی است که بعد از رفع تحریم ها در عمل پدید می آید و 
باید تدبیر کنیم که با سهولت بیشتری انجام شود. باید دید وقتی تحریم های مربوط به 
ســرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برداشته می شود باید فاصله معقولی وجود داشته 
باشــد که شرکت ها بررســی های خود را انجام دهند. مهم این است که مانعی بر سر راه 
اینها وجود نداشــته باشد. اینکه شرکت ها چه زمانی می خواهند وارد شود و مذاکراتشان 
چه زمانی انجام می شــود بحث دیگری اســت ولی ما باید مشــاهده کنیم که در عمل 
مانعی وجود ندارد و اگر چنین باشد می توانیم بگوییم راستی آزمایی کردیم که تحریم ها 
برداشــته شود.وی در ادامه افزود: آمریکایی ها به میزان زیادی به تحریم ها معتاد شده اند 
و دســت برداشتن از این ابزارها برایشان سخت است. در دوران اوباما با مشکالت زیادی 
مواجه بودیم ولی در یک ســالی که برجام اجرا شد از دی ۱۳۹۴ تا دی و بهمن ۱۳۹۵ 
که دولت جدید در آمریکا سر کار آمد گشایش های قابل توجهی در حوزه اقتصادی ایران 
پدید آمد. البته در حد انتظارت ما نبود و بعد هم مواجه شــد با خروج آمریکا از برجام و 
سر و صداهایی که ایجاد شد.معاون وزیر خارجه با اشاره به اینه آمریکا در برجام تعهداتی 
دارد که مربوط به رفع تحریم ها می شــود و یک امتیازی دارد که به اســنپ بک معروف 
است و تا زمانی آمریکا تحریم هایش را برنداشته نمی تواند عضو برجام شود و از آن امتیاز 
در برجام اســتفاده کند، تصریح کرد: ما به طرف های مقابل گفتیم سو استفاده آمریکا از 
مکانیسم اسنپ بک در دوران ترامپ موضوعی است که صالحیت آمریکا را در برجام زیر 
سوال برده و باید در مذاکرات بعدی مورد گفت وگو قرار بگیرد. خسارت های ما در چهار 
سال گذشته موضوعی است که از آن نخواهیم گذشت. حتی با بازگشت آمریکا به برجام 
و رفع تحریم ها موضوع ما با آمریکا تمام نشده.وی درباره خسارت های خروج آمریکا تاکید 
کرد: در طول ۴ سال گذشته و در سه سال گذشته خسارت هایی هم ما و هم شرکت ها و 
کشورهای دیگر دیده ایم و این خسارت ها در دستورکار ماست. آمریکا تحریم ها را بردارد و 
عضو برجام شود ولی این موضوع در دستورکار ما و کمیسیون مشترک برجام خواهد بود.

غربی ها نمی توانند بسیاری از اعمال خود را توجیه کنند
عراقچی با بیان اینکه ما خسارات مستقیم و غیرمستقیم دیدیم، گفت: محاسباتی انجام 
شــده و رقم هایی هم بعضاً اشاره می شــود ولی کامل تر خواهیم کرد و موضوع خسارات 
ایران در دســتورکار باقی خواهد ماند و آن را کنار نمی گذاریم.وی همچنین در خصوص 
واکنش ظریف به توسعه تاسیسأت اتمی رژیم صهیونیستی گفت: اروپایی ها و غربی ها کاًل 
گرفتار استانداردهای دوگانه هســتند و نمی توانند از آن فرار کنند. اگر صداقت دارند و 
راســت می گویند که نگران اشاعه سالح های هسته ای هستند متحد و دوست خودشان 
رژیم صهیونیســتی این ســالح ها را دارد و تولید کرده و همه دنیا را در ابهام نگهداشته 
و عضو معاهده ان.پی.تی هم نشــده و هیچ بازرســی هم صورت نمی گیرد و تاسیساتی 
دارند که سالح های هسته ای در آن وجود دارد و اقدام به تولید آنها می کنند.معاون وزیر 
خارجه تصریح کرد: آیا نگران رژیم عدم اشاعه سالح های هسته ای هستند و نگران اشاعه 
سالح های هسته ای هســتند. آنجا باید رسیدگی کنند. چطور آنجا چیزی آنها را نگران 
نمی کند ولی در مقابل یک مقدار افزایش غنی ســازی آن هم تحت بازرسی های آژانس 
و با ذکر اینکه اینها برگشت پذیر است و خودشان هم می دانند در مقابل بی عملی آنها 
انجام شــده شروع می کنند به شلوغ کردن و سر و صدا کردن و این برخوردهای دوگانه 
یک امر شناخته ای شده ای است در سیاست های غربی ها و اروپایی ها و گریزی از این هم 
ندارند و نمی توانند بسیاری از اعمال خود را توجیه کنند.عراقچی گفت: نگران موشک های 
ایران هستند در حالی که می دانند این موشک ها صرفاً برای دفاع و حالت بازدارندگی دارد 
ولی در عمل خودشان باالی ۱۰۰ میلیارد دالر در سال به کشورهای دیگر منطقه سالح 
می فروشــند. چطور از اینها نگران نمی شوند و چطور از یک رقابت تسلیحاتی در منطقه 
نگران نیســتند ولی از موشــک های ایران که فقط برای دفاع از این سرزمین است ابراز 
نگرانی می کنند. کاماًل روشن است که اهداف سیاسی پشت این است و اینها ترفندهای 
شناخته شده ای است. ظریف خیلی روشن این موضوع را به رخ آنها کشید که اگر نگران 
اجرای پروتکل الحاقی در ایران هســتید نگران برنامه هسته ای متحد خودتان که اصاًل 
ان.پی.تی و آژانس و … را کنار گذاشته نیستید و می دانید سالح هسته ای دارد و در عمل 
دیدید چه بر سر مردم فلسطین آورده است.معاون سیاسی وزارت خارجه در پاسخ به این 
سوال که اگر تأکید کنند باید در این زمینه مذاکره کنیم موضع ما چیست گفت: ما حتماً 
قبول نخواهیم کرد و موضع ما کاماًل روشن است. تنها تفاوت اینجاست که آقای ترامپ 
می گفت برجام را کنار می گذاریم و درباره توافق جدید که منطقه، موشــک و دوره های 
طوالنی برای محدودیت های ایران داشته باشد مذاکره کنیم که خوب به آن نرسید. آقایان 

می گویند اول برجام را اجرا کنیم و بعد به آن مسائل بپردازیم.

راجع اروپایی ها باید بگویم توانمندی بسیار پایین ادعاهای بسیار باال
عراقچی تصریح کرد: اگر قرار باشــد که در جلسات رسمی یا غیررسمی با ۱+۵ با حضور 
آمریــکا و یا بدون حضور آمریکا در مورد موضوعی گفت وگو کنیم آن موضوع فقط نحوه 
اجرای همین برجام است. درباره فراتر از برجام و موضوعات دیگر، تمدید برجام و برجام 
پالس و … هیــچ مذاکره ای نخواهیم کرد.وی در ادامه گفت: گفت وگو می کنیم که این 
را چگونه اجرا و چگونه بهتر اجرا شــود. آنها چگونه به تعهداتشــان برگردند و ما چگونه 
برگردیم و چه جدول زمانبندی باشد و نقشه راه چیست برای اجرای همین برجام و غیر 
از این نخواهد بود.معاون وزیر خارجه درباره اظهارات مکرون رئیس جمهور فرانسه و رفتار 
آنکه نقش پلیس بد را اجرا کند نیز بیان کرد: راجع اروپایی ها باید بگویم توانمندی بسیار 
پایین ادعاهای بســیار باال. شاید در این دو جمله بتوان اروپا را توصیف کرد. در جلسات 
خصوصی نیز روشــن تر و صریح تر از این بیان کرده ایم.عراقچــی تاکید کرد: اروپایی ها 
علیرغم همه ادعاها و حرف هایشــان حاال برخی مثل فرانسه بیشتر و برخی کمتر، ادعا 
زیاد دارند، ولی در صحنه عمل توانمندی ندارند و نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند. 
خیلی روشن اروپایی ها در این مدت به ما می گفتند ما تحریمی نداریم ولی مجبوریم به 

تحریم های آمریکا تن بدهیم.

سرلشکر باقری در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی:
 رزمایش های نیرو های مسلح موجب 

شکست خفت بار دشمنان شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رزمایش های اخیر نیروهای 
مسلح گفت: این رزمایش ها در حوزه های مختلف موشکی، هواپیما های 
بدون سرنشــین، دریایی و پدافند هوایی برگزار و سبب شد که دشمن 
با خفت منطقه را ترک کند. سردار سرلشکر پاسدار  محمد باقری   صبح 
دیــروز  در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی  اظهار داشــت: همان طور که 
مســتحضرید نیرو های مسلح در دو ســال اخیر با فشار هایی از سوی 
دشــمن و مواردی چون خروج از برجام، تشدید تحریم ها و به تناوب، 
تشــدید فشار های نظامی و دفاعی مواجه شد که بحمداهلل با فرماندهی 
رهبــر معظم انقــالب اســالمی و تالش های صورت گرفتــه و عنایت 
پروردگار در نهایت دشــمن با خفــت منطقه را ترک کرد و آرزوهایش 
به نتیجه نرســید.وی با اشاره به شکست سیاست های تمامیت خواهانه 
دشــمن در قبال جمهوری اســالمی ایران، افزود: بحمداهلل ملت ایران 
امروز همچون گذشــته به برکت خون شهیدان سربلند و سرافراز به راه 
و مســیر خود ادامه می دهند.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکه در یکی دو ماه آخر دولت ترامپ فشــار های دشــمن نســبت به 
گذشته سنگین تر شــد و در منطقه تحرکاتی انجام داد، گفت: در این 
بازه زمانی به امر فرماندهی معظم کل قوا، نیرو های مسلح ۱۰ رزمایش 
را در سراســر کشــور برگزار کردند که از قبل برنامه ای جهت برگزاری 
ایــن رزمایش ها نداشــتیم و به یکباره این رزمایش هــا پس از ابالغ با 

قدرت برگزار شدند.
سرلشکر باقری خاطرنشــان کرد: این رزمایش ها در حوزه های مختلف 
موشکی، هواپیما های بدون سرنشــین، دریایی و پدافند هوایی برگزار 
و ســبب شد تا شیطنت های دشــمن در منطقه پایان بگیرد و مجبور 
شــود که منطقه را ترک کنــد؛ در این مدت امنیت کشــور به خوبی 
حفظ شد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه اظهار داشت: امروز 
وارد دوره جدیدی شــده ایم که با مدیریت رهبر معظم انقالب اسالمی 
ان شــاءاهلل با کاهش تحریم ها و عقب نشــینی دشــمن مواجه خواهیم 
شــد.وی در این زمینه گفت: در سه روز گذشــته شواهدی از کاهش 
تحریم ها دیده می شــود؛ به طوری که آن ســه مــوردی که ترامپ در 
ســازمان ملل متحد مطرح کرده بود تا بتواند از عامل ایجاد فشار علیه 
ایران اســتفاده کند، رای نیاورد؛ دولت جدید آمریکا با مکاتبه رسمی 
آن ســه مورد را پس گرفت و به نحوی بابت مســیر انتخابی گذشته، 
عذرخواهی کرد و امروز تالش دارد که با حداقل امتیاز به برجام برگردد 
که این ها نشان از اقتدار چشمگیر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

است.
سرلشــکر باقری افزود: همچنین نیرو های مسلح در کنار دفاع و امنیت 
که مسئولیت اصلی شــان است در یک سال گذشته در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا حداکثر تالش را داشتند و توانستند با پذیرش بیماران در 
۵۸ بیمارستان و ایجاد قرنطینه مانع از شیوع بیشتر این بیماری شوند.

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ادامه داد: همچنین با انجام »طرح 
غربالگری ســپهبد شهید قاسم سلیمانی« ۸۰ درصد مردم را غربالگری 
کردند که اجرای این طرح توسط بسیجیان موجب کنترل بیماری شد 
و اگر اجــرای این گونه فعالیت ها نبود، امروز میزان فوتی ها از ۵۰۰ نفر 
به کمتر از ۸۰ نفر نمی رســید و اگر این تالش ها نبود در همین مدت 
تعداد تلفات ما به ۱۰ هزار نفر می رسید.سرلشــکر باقری با بیان اینکه 
اقدامــات دیگر در کمــک مومنانه نیز وجود دارد کــه به برکت خون 
شــهیدان این اقدامات صورت گرفته و همچنان ادامه خواهد داشــت، 
تأکیــد کرد: تــالش می کنیم تا به برکت خون شــهیدان و لطف الهی 

بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم

آیت اهلل نوری همدانی:
ساخت سالح های مدرن داخلی دشمن را عصبانی کرده است

آیت اهلل حســین نوری همدانی از مراجع تقلید بابیان این که ســاخت 
ســالح های مدرن داخلی دشــمن را عصبانی کرده است گفت: امروز 
همچون هشت ســال دفاع مقدس مردم در میدان هستند و دشمنان 
هنوز قــدرت ما را درک نکردند و کینه مــا را در دل دارند.به گزارش 
مرکز خبر حوزه، این مرجع دیروز یکشــنبه در دیدار رئیس ســتادکل 
نیروهای مسلح با وی، با بیان اینکه آن چیزی که دشمن ما را به ذلت 
کشــانده، ترس از مرگ است،  افزود: در دین اســالم خداوند شهادت 
را قرار داده اســت و امروز ما عاشــقانه به دنبال شهادت هستیم.وی با 
اشــاره به اینکه حضرت امیرالمومنیــن )ع( در نهج البالغه آورده اند که 
ســتون دین اجتماع مسلمانان است، گفت: امام خمینی )ره( فرمودند، 
نتیجه به ثمر رســیدن انقالب اســالمی حضور مردم و گودنشینان در 
میدان اســت.آیت اهلل نوری همدانی بابیان این که امروز همچون هشت 
ســال دفاع مقدس مردم در میدان هســتند و دشمنان هنوز قدرت ما 
را درک نکردنــد و کینه ما را در دل دارند،تاکید کرد: مســئوالن باید 
قدر مردم را بدانند و در شــرایط امروز به مشکالت آنان رسیدگی شود.

وی با اشــاره به تفاوت نیروی مســلح ما با دیگر کشورها، گفت:  اینکه 
نیروهای مســلح ما از دو ویژگی مادیت و معنویت برخوردار هســتند، 
اما نیروهای مســلح سایر کشــورها فقط مادیت دارند.این مرجع تقلید 
افزود: نیروهای مسلح برخی کشورها سالح های مدرن را عامل پیشرفت 
خود می دانند؛ اما نیروهای مســلح ما عالوه بر برخورداری از سالح های 
مدرن؛ از اخالص، توکل به خدا، اعتمادبه نفس نیز برخوردار هســتند؛ 
یعنی وجود معنویت در بین نیروهای مســلح آن ها را با سایر نیروهای 
مسلح کشورها خاص کرده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز 
در ســفری به شهر مقدس قم ضمن شــرکت در آیین اختتامیه اولین 
جشــنواره ملی پرچم داران انقالب اســالمی، دفاع مقدس و مقاومت، 
تجلیل از پیشکســوتان روحانــی جهاد و مقاومت بــا برخی از علما و 

مراجع نیز دیدار کرد.
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گزیده خبر کارشناس اقتصادی:

»خلق پول« سفره مردم را کوچک کرده است
کارشناســان اقتصادی معتقدند ریشه تورم در ایران ناشی از کاهش بهره وری تولید، 
خلق پول توسط دولت و حمایت از بخش خصوصی ناکارآمد و تحریم است.به گزارش 
صدا و ســیما، معاون اقتصادی مرکز آمار ایران گفت: عمده افزایش قیمت ها در دی 
گذشــته مربوط به میوه و تره بار، دخانیات، حمل و نقل و مسافرت ها بوده است.ایوب 
فرامرزی افزود: عمده تورم ماهانه در گروه خوراکی ها بوده اســت و در ماه گذشــته 
شاهد ۵.۲ درصد تورم در بخش خوراکی ها بودیم.وی تورم نقطه به نقطه را مربوط به 
خوراکی های وابســته به واردات اعالم کرد و افزود: تورم نقطه ای در بهمن ۹۹ معادل 
۴۸.۲ درصد و بیشترین تورم نقطه ای مربوط به موز با ۲۰۰ درصد )دو برابر( افزایش و 
کمترین آن مربوط به تخم مرغ و تجهیزات رایانه ای با ۱۳۰ و ۱۰۰ درصد افزایش بوده 
و تورم نقطه ای گروه عمده خوراکی ها هم به ۶۶.۸ درصد رسیده است.معاون اقتصادی 
مرکز آمار ایران همچنین بیشــترین نرخ تورم ساالنه )۱۲ ماهه( را باز هم مربوط به 

گروه های خوراکی و مصرفی مردم اعالم کرد.

رقابت دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی در خلق پول!
تیمور رحمانی کارشناس اقتصادی، نرخ تورم را مرتبط با ارزش کاالی سبد خانواده ها 
اعالم کرد و گفت: نوع کاال و وزن آن ها نزدیک به ۳۶ درصد تورم را به خود اختصاص 
می دهد.وی با قرائت ســروده استاد ســخن حضرت سعدی »چو دخلت نیست خرج 
آهسته تر کن« افزود: پیش از این تنها دولت و بانک مرکزی با خلق پول سعی می کرد 
کســری بودجه را تأمین کند و موجب تورم می شد و هم اکنون بخش خصوصی نیز 

همین کار را می کند.این کارشناس اقتصادی حمایت بی مورد از برخی از شرکت ها و 
صنایع ناکارآمد و زیان ده از عوامل افزایش تورم است و همچنین بانک های خصوصی 
بعنوان یکــی از بخش های بخش خصوصی نیز خلق نقدینگی می کنند و در دریافت 

مالیات های تورمی با دولت شریکند.

مشکالت را با خلق پول رفع می کنند!

وی افزود: خلق پول توسط بخش خصوصی، حمایت از بخش ناکارآمد در اقتصاد بخش 
خصوصی است.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: متوسط تورم از سال ۶۸ تاکنون 
۲۲ درصد بوده است و اقتصاد کشور ما یادگرفته مشکل خود را با خلق پول رفع کند.

خلق پول« سفره مردم را کوچک کرده است
 صمد عزیزنژاد کارشــناس اقتصادی نیز با بیان اینکه بحث گرانی از تورم جداســت 
گفت: در تورم میانگین ارقامی اســتفاده می شود که در سبد غذایی اهمیت و ارزش 
دارد و می توان محاسبه تورم را برای دهک های مختلف، مجزا محاسبه کرد.وی افزود: 
در کشــور ما شناســایی درآمد سخت اســت و مرکز آمار ایران نرخ تورم را بر اساس 
سبد غذایی مشــترک برای تمام کشور محاسبه می کند.عزیزنژاد ریشه تورم را ناشی 
از دو مقوله تحریم و بهره وری تولید اعالم کرد و گفت: بین ۳۰ تا ۳۵ درصد ریشــه 
تورم مربوط به شــوک تحریم هاســت و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد هــم مربوط به بهره 
وری پایین تولید اســت.وی با بیان اینکه زمانی که تورم با خلق پول )چه خصوصی و 
چه دولتی( زیاد می شــود کل مردم هزینه اضافه پرداخت می کنند، اما بخش خاصی 
استفاده می کند.این کارشــناس اقتصادی افزود: علت اصلی تورم های ساختاری فارغ 
از شوک های مقطعی ناشــی از تحریم؛ حکمرانی نامناسب است یعنی کسی را بابت 
خلق پول مواخذه نمی کنند.وی با بیان اینکه »تورم یعنی پول از جیب مردم برداشتن 
اســت« گفت: »خلق پول« حل مشکل مقطعی است که موجب کوچک شدِن سفره 

مردم می شود.

عضو هیات رییسه مجلس؛
تعلل قالیباف سبب عدم اعالم وصول 

استیضاح وزیر اقتصاد شده است
حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ به چرایی عدم وصول طرح استیضاح 
فرهاد دژپســند توســط هیات رییســه، گفت: از آنجا که رییس مجلس 
همچنان در حال مطالعه و ارزیابی موضوع است، هنوز اجازه اعالم وصول 
صادر نشــده، اما به زودی این طرح در دســتور کار قــرار خواهد گرفت.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به در خواست طیف 
وسیعی از نمایندگان برای اســتیضاح فرهاد دژپسند گفت: در خصوص 
ســوءمدیریت های رخ داده در بورس، نزول شاخص های اقتصادی و به 
طور کلی اســتیضاح وزیر اقتصاد، حق با مردم و کارشناسان است. به هر 
حال دامنه وسیعی از سرمایه های مردم که با دعوت وزیر اقتصاد و سایر 
مسئوالن، راهی بازار سرمایه شده بود از میان رفته است. کمترین واکنش 
در این شرایط، طرح پرسش، احضار و استیضاح متولی رسمی این حوزه 
یعنی وزیر اقتصاد اســت.حاجی در ادامه، اما به مشکل دیگری اشاره می 
کند که بعد از سلب اعتماد مردم به بورس، سرمایه های عمومی را تهدید 
می کند. او خاطر نشــان کرد: اگر اعتماد مردم بــه بورس بازنگردد، دام 
دیگری ذیل عناوینی چون بیت کوین و رمز ارزها در کمین دارایی مردم 
نشســته است . از آنجا که هنوز ابعاد تخصصی و قانونی موضوع رمزارزها 
مشخص نشده، سوءمدیریت های رخ داده در بورس ممکن است مردم را 
به ســمت این بازارهای مبهم هدایت کند و بخشی دیگر از سرمایه های 
آنها را تلف کند.عضو هیات رییســه مجلس در تشریح دلیل یک چنین 
اقبالی به رمزارزها یادآور شد: به نظر می رسد در خصوص بورس، متولیان 
وزارت اقتصاد با مردم رو راســت نبودند، بنابراین اعتماد مردم را  خدشه 
دار کرده اند. در واقع سهامداران احساس می کنند که از آنها سوءاستفاده 
شده اســت. حتی امروز هم  مسئوالن وزارت اقتصاد اقدامات کارشناسی 
و ترمیمی که می تواند اثر بخش باشد و  باعث بهبود وضعیت بازار شوند 
را اجرایــی نمی کنند. این در حالی اســت که هر بــار تصمیم معقول و 
کارشناســی در خصوص بورس گرفته شــده، بالفاصله در بازار سرمایه 
اثرات مثبتی به دنبال داشته است.حاجی در پاسخ به این پرسش که این 
اقدامات ترمیمی که به آن اشــاره کردید، شامل چه مواردی می شوند؟ 
گفت: از جمله اقداماتی که برای بهبود وضعیت بورس، باید در دستور کار 
قرار بگیرند، یکی بحث اصالح نرخ سود بانکی و کاهش آن است. موضوعی 
کــه از خروج نقدینگی از بورس جلوگیری می کند و به مردم برای اتخاذ 
راهبردهای بلندمدت انگیزه می دهد. مساله بعدی ساماندهی بازارگردان 
ها اســت. از این طریق می توان نقدشوندگی بازار سهام را بهبود بخشید 
و بخشی از نوســانات را مهار کرد. نکته بعدی، تشویق و ترغیب صندوق 
ها اســت تا درصد خرید سهام خود را افزایش دهند.او افزود: در این میان 
یکی از کلیدی ترین تصمیماتی که هرچه سریعتر باید در دستور کار قرار 
بگیرد، تشکیل یک شورای ثبات در بخش های پولی، مالی و اعتباری بازار 
ســرمایه با اصالح قانون بورس است. شورایی متشکل از رییس کل بانک 
مرکزی، وزیر صمت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان 
برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس که 
بتوانند ابعاد مختلف موضوع را به طور جامع حالجی و پیشــنهادات الزم 

برای حل معضالت را ارائه کنند.
نماینده مردم شــاهین شهر در مجلس همچنین گفت: از سوی دیگر به 
نظر می رســد با توجه به اهمیت و فراگیری بورس در اقتصاد و معیشت 
کشــور، دیگر وقت آن رسیده که رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
جلسات هیات دولت حضور داشته باشد تا از نزدیک در جریان تصمیمات 
اجرایــی و برنامه ریزی های مرتبط با بازار ســرمایه، قرار بگیرد. عضویت 
رییس سازمان بورس در هیات دولت این ویژگی را دارد که تصمیم سازی 
های مخرب را می تواند از سرچشــمه، شناســایی و هشدارهای الزم در 
خصوص آنها را ارائه کند.حاجــی در بیان دیگر ضرورت ها گفت: تجربه 
خسارت های مردم کمتر برخودار در بورس، بحث بیمه سهام را جدی تر 
از همیشه مطرح کرده است. در واقع می توان ساختار حمایتی را طراحی 
کرد که از ســرمایه های عمومی در برابر نوسانات احتمالی صیانت کند. 
مساله بعدی خرید سهام خزانه است. به این معنا که آن دسته از شرکت 
هایی که سهام آنها در بورس عرضه شده با استفاده از منابع خود وارد بازار 
شــوند و بخشی از سهام را خریداری کنند تا اعتماد مردم برای مشارکت 

در معامالت بیشتر شود.

استفاده از ظرفیت های تقنینی برای حل مشکل بورس
عضو هیات رییسه مجلس گفت: در حوزه تقنینی نیز ضرورت دارد برخی 
قوانیــن مرتبط با فضای کســب و کار به خصوص قانون رفع موانع تولید 
اجرایی شوند. برخی مواد این قانون از جمله مواد ۱۶ تا ۲۵ بسیار کلیدی 
هســتند و چنانچه تا به امروز اجرایی می شــدند، بخش قابل توجهی از 
مشکالت بازار سرمایه اساسا ظهور و بروز پیدا نمی کردند. به عنوان نمونه، 
بر اساس قانون بنا بر این بود که موسسات اعتباری و بانک ها اموال فریز 
شــده خود را به فروش برسانند و نقد کنند و از آن برای رونق بازار بهره 
ببرند. اما به این ضرورت های قانونی بی توجهی شده است.او افزود: البته 
مجلس با اســتفاده از ابزارهای نظارتی خود تــالش خواهد کرد تا همه 
بخش های اجرایی و اقتصادی را ملزم به اجرای قانون کند. این الزام یا در 
قالب ماده ۲۳۴ یا تحقیق و تفحص از بازار سرمایه و یا ماده ۴۵ پیگیری 
خواهد شد. برای این منظور کمیســیون ویژه جهش تولید روند بررسی 
موضوع را با تمرکز پیگیری خواهد کرد.حاجی در پاســخ به این پرسش 
خبرنگار اقتصادآنالین که علی رغم درخواست چند باره نمایندگان برای 
اســتیضاح وزیر اقتصاد، چرا این روند قانونی هنوز به ســرانجام نرسیده؟ 
گفت: در خصوص نامه درخواســت استیضاح دژپسند که امضای بیش از 
۱۰۰ نماینــده را پای خود دارد، رییــس مجلس هنوز در حال مطالعه و 
ارزیابی موضوع اســت و همچنان اجازه اعالم وصول را صادر نکرده است. 
من شخصا با ایشان صحبت و استدالل کردم که این استیضاح در شرایط 
امروز کشور یک ضرورت است که هم توقع مردم است، هم کارشناسان بر 
روی آن اتفاق نظر دارند و هم اکثریت مجلس موافق انجام آن اســت. اما 

هنوز پاسخی به این استدالل ها داده نشده است.
این نماینده افزود: در کنار بحث استیضاح، بحث سوال از وزیر اقتصاد نیز 
بارها مطرح شــده اما با تعللی که شخص رییس مجلس در این خصوص 
دارند در نوبت طرح قرار نگرفته اســت. اما به مردم شریف قول می دهیم 
که مجلس در این زمینه محکم ایستاده است و موضوع را پیگیری خواهد 
کرد تا ســرانجام استیضاح در دستور کار قرار بگیرد. برای مجلس تفاوتی 
نمی کند، چند ماه به پایان عمر دولت زمان باقی مانده باشد یا چند روز. 
هر زمان که نمایندگان احســاس کنند، سوال، احضار و استیضاح وزیر به 
نفع منافع عمومی کشــور است، روند عملیاتی ساختن آنرا در دستور کار 

قرار خواهند داد.

سرنوشت نرخ تورم در سال ۱۴۰۰
در حالیکه نرخ تورم در بهمن سالجاری نشان از افزایش قابل مالحظه ای دارد، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند که این متغیر کالن اقتصادی در سال آینده 
روند نزولی به خود بگیرد و این روند تا اوایل سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشته باشد. جدیدترین آمار از وضعیت تورم در بهمن سالجاری بیانگر این است که هر سه شاخص 
تورم شــامل تورم ماهانه، ســاالنه و نقطه به نقطه رشد داشته اند و به ترتیب به ارقامی چون ۲.۵، ۳۴.۲ و ۴۸.۲ درصد رسیده اند. این در حالی است که طبق گفته 
کارشناسان اقتصادی در ماه های پیش به خصوص آذرماه با کاهش انتظارات تورمی به دلیل انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا برای مدتی ثبات یا کاهش 
قیمتی در بازارهای مختلف به ویژه بازار مسکن تجربه شد. در این زمینه، برخی از پیش بینی ها نشان از تداوم روند نزولی تورم و حتی تحقق تورم منفی داشتند 
اینگونه که صادق الحسینی معتقد بود روند کاهشی نرخ تورم در آذرماه تا پایان سالجاری ادامه دارد و با کاهش نرخ ارز در این زمان، انتظارات تورمی و تورم کاالهای 
وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد که این موارد موجب می شود تا در برخی از ماه های پیش رو تورم منفی هم تجربه کنیم.اما برخی دیگر از پیش بینی ها خبر از روند 
صعودی تورم در سه ماهه سوم و چهارم سال جاری داشتند.به گونه ای که یکی از پیش بینی ها از این متغیر کالن اقتصادی بیانگر این است که نرخ تورم متوسط 
ساالنه در سه ماهه سوم و چهارم امسال روند صعودی به خود می گیرد و باالترین رقم نرخ تورم یعنی حدود ۴۵.۳ درصد در سه ماهه چهارم رخ می دهد که بنابر 
آمارها نرخ تورم در دومین ماه از سه ماهه چهارم سالجاری رشد قابل مالحظه ای داشته است.در این بین، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم برای اولین بار سیاست 
تعیین تورم هدف را مدنظر قرار داده و سطح تورم هدف ۲۲ درصدی با یک بازه ۲ ± درصدی تا اردیبهشت سال آینده تعیین شده است که همتی در آخرین اظهارات 
خود مطرح کرده است که پیش بینی تورم هدف، )۲۲ درصد( بر اساس پیش فرض هایی همانند ارز نیمایی ۱۷ هزار تومان بود اما نوسانات ارزی مانع شد.وی بارها 
تاکید کرده است که کنترل تورم یکی از اولویت های بانک مرکزی است و تمام سیاست ها و برنامه های پولی خود را در این زمینه به کار خواهد بست . عالوه براین، 
پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که نرخ تورم در سال آینده روند نزولی به خود بگیرد و در انتهای سال ۱۴۰۰ این نرخ به ۲۵.۱  درصد برسد. همچنین، 

اقتصاددانان معتقدند که کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ هم تداوم داشته باشد و در سه ماهه اول این سال به حدود ۲۰ درصد برسد.

تورم مسکن ۱۱۱ درصد شد
مرکز آمار ایران در گزارشی از افزایش ۱۱۱ درصدی قیمت مسکن طی پاییز ۹۹ 
در مقایسه با پاییز سال گذشته در شهر تهران خبر داد.، مطابق اعالم مرکز آمار 
ایران در پاییز امسال متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
۴۱۲۷۳۰ هزار ریال با میانگین مساحت ۲۰۹ مترمربع بوده است که نسبت به 
فصل قبل ۱۸.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۰.۳ درصد افزایش 
داشته  است.متوسط قیمت فروش هر مترمریع زیربنای مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۲۸۷۶۰۹ هزار ریال )۲۸ میلیون و 
۷۶۰ هزار تومان( با میانگین مساحت ۸۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال 
بوده که نسبت به تابستان امسال و پاییز سال گذشته به ترتیب ۱۹.۱ و ۱۱۱.۴ 
درصد افزایش داشــته است.، متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد 
ودیعه برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران ۶۲۲۱۸۵ ریال 
با میانگین مساحت ۷۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ درصد بوده که نسبت 
به تابســتان امسال ۳.۱ درصد کاهش و نسبت به پاییز ۹۸ بالغ بر ۴۰.۹ درصد 

افزایش یافته است.

فرماندار سمنان از اقدامات دربهار۱۴۰۰ خبرداد : 
اجرای عملیات پیاده راه سازی خیابان 

امام خمینی)ره( شهر سمنان به درخواست بازاریان 
سمنان_حســین بابامحمدی: مهندس نادر فخری در جلســه 
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان سمنان در سالن اجتماعات 
فرمانداری سمنان بیان داشت: خیابان امام  خمینی)ره( یکی از 
معبرهای پرتردد واقع در بافت تاریخی این شهر و منتهی به بازار 
قدیمی است که پیاده راه سازی این مسیر به منظور حفظ بافت 
تاریخی و کمک به رونق گردشــگری و رونق اقتصادی اجرا می شــود.وی ادامه داد: طرح 
پیاده راه سازی خیابان های تاریخی در بسیاری از مراکز استان ها با وجود جمعیت و ترافیک 
قابل توجه اجرا شــده و خیابان امام خمینی)ره( سمنان ظرفیت اجرای این طرح را دارد.

فرماندار سمنان تاکید داشت: پیاده راه سازی خیابان امام خمینی)ره( شهر سمنان از یک 
ســال قبل مطرح بوده ونه تنها مانع فعالیت کسبه و بازاریان در این محدوده نمی شود، 
بلکه فرصت عرضه و تقاضا و به دنبال آن رونق کسب و کار را فراهم می کند و در نقاط 
مختلف کشــور اجرای این طرح نتایج رضایت بخش داشته است.شایان ذکراست در این 
جلسه درباره مسایل مختلف پیرامون اجرای طرح پیاده راه سازی خیابان امام خمینی)ره( 
مانند مســائل ترافیکی ، اجتماعی و فعالیت کســبه بازار بحث و تبادل نظر و مقرر شد 
نسبت به برگزاری جلســات بصورت کارشناسی در این باره اقدام شود.الزم به ذکر است 
اجرای طرح ســنگ فرش خیابان امام سمنان در مرحله اول از میدان شریعتی تا چهارراه 

مازندران اجرا می شود.

حاصل تالش ۹ ماهه حوزه معاونت عمران شهرداری ؛
   یازده هزار مترمربع بهسازی ونوسازی

 معابرعمومی شاهرود 
شاهرود_حسین بابامحمدی:مشــاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه بالغ بر 
۱۱هزار متر مربع معابر عمومی شــاهرود در ۹ ماهه اخیر بهســازی و نوسازی می شود، 
گفت: در ســال جدید شاهد منسجم نمودن منظر خیابانی خواهیم بود.مهندس محمود 
تیموری با بیان اینکه پیاده روها، معابری با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که تسلط 
کامل با عابر پیاده است، افزود: بالغ بر ۱۱هزار متر مربع پازل فرش با اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد تومان در معابر خیابان ۲۲ بهمن، خیابان شهربانی، خیابان تهران و خیابان شهید 
صدوقی انجام و در حال انجام اســت.وی ضمن بیان این مطلب که بهسازی و ساماندهی 
معابر عمومی سطح شهر به لحاظ تاثیر گذاری در فضای ارتباط شهری طبق برنامه ریزی 
و اولویت بندی با هدف احترام به عابر پیاده در جهت انســان محور بودن شــهر، یکسان 
ســازی و ضابطه مند نمودن فرآیندهای طراحی، اجــرا، حفظ، نگهداری و زیبایی منظر 
شهری و ایمن سازی از اولویت های حوزه معاونت عمران است، ابراز داشت: عرض مناسب 
پیاده رو با توجه به تراکم جمعیت، نوع محور و میزان رفت و آمد هر منطقه، شیب طولی 
و عرضی پیاده رو در راســتای جلوگیری آبهای سطحی و هدایت آبهای سطحی، مناسب 
ســازی با رعایت احترام به افراد کم توان، نابینایان و معلوالن و اســتفاده از مصالح زیبا و 
کم هزینه با طول عمر باال از جمله مواردی اســت که در این پروژه مد نظر قرار گرفته تا 
در این راستا با افزایش حضور پیاده به افزایش تعامل میان شهروندان و شهر کمک شود.

مشاور عمرانی شهرداری شاهرود در با اشاره به اینکه در این پروژه از رنگ و عناصر موجود 
در راستای ماهیت بخشیدن و تغییر محیط کمک گرفته تا به فرم ها و نظام های جدید 
در زیبا سازی معابر دســت یافت، اظهار داشت: عملیات پازل فرش خیابان ۲۲بهمن در 
مســاحتی بالغ بر ۵هزار متر مربع، خیابان شهربانی در مساحتی بالغ بر ۳هزار متر مربع، 
خیابان تهران در مساحتی بالغ بر ۲هزار متر مربع و خیابان شهید صدوقی با مساحتی بالغ 
بر یک هزار مترمربع با تالش نیروهای حوزه عمران در حال انجام است.شایان ذکر است 
مهندس تیموری ضمن قدر دانی از صبر و حوصله شهروندان فهیم شاهرودی از عملیات 

اجرایی و عمرانی در این محورها، از تسریع اجرای این پروژه ها در اسرع وقت خبر داد.
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آیا صعود نفت سرآغاز اتفاق بزرگتری است؟استانها
قیمــت کاالها از جمله نفت خــام در ماههای اخیر و در بحبوحه انتظــارات برای احیای 
اقتصادی، سیاســت پولی آسان و رشــد تورم روند صعودی پیدا کرد و عملکرد بهتری در 
مقایســه با شاخصهای سهام داشته است. تحلیلگران و بانکهای سرمایه گذاران می گویند 
روند صعودی گسترده کاال تمام نشده و حتی بعضی از بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری 
درباره شروع یک سوپرسیکل جدید کاالها صحبت می کنند که معموال یک دهه طول می 
کشد.اما همه بانکهای سرمایه گذاران و تحلیلگران درباره شروع سوپرسیکل کاالها متقاعد 
نشده اند و هشدار می دهند که بکار بردن واژه سوپرسیکل برای روند صعودی که ممکن 
است در مدت یک تا دو سال متوقف شده و قربانی پیامدهای منفی شیوع کووید ۱۹ شود، 

بیش از حد خوش بینانه است.

صعود قیمت کاال
در حدود اوایل ســال ۲۰۲۰ چند هفته پیش از اعالم شدن نخستین واکسن موثر کووید 
۱۹ گلدمن ساکس اعالم کرد کاالها در سال ۲۰۲۱ به سوی یک روند صعودی پیش می 
روند. این بانک ســرمایه گذاری در آن زمان اعالم کرده بود انتظارات برای تورم باالتر، دالر 
ضعیفتر که اکثر کاالها به این ارز معامله می شوند و سیگنالهای مربوط به ادامه سیاست 
پولی فوق تسهیلی از سوی بانکهای مرکزی، عوامل اصلی صعود قیمت کاالها خواهد بود.

 )GSCI( گلدمن ساکس پیش بینی کرده بود شــاخص کاالی گلدمن ساکس اس اند پی
در مدت ۱۲ ماه آینده برای انرژی به ۴۲.۶ درصد و برای فلزات ارزشــمند به ۱۷.۹ درصد 
برمی گردد.طی سه ماه گذشته شاخص S&P GSCI از شاخص S&P ۵۰۰ عملکرد قویتری 
داشــته و بیش از ۲۵ درصد رشد کرده در حالی که شاخص S&P ۵۰۰ تنها ۹ درصد رشد 

داشته است.طی همین مدت قیمت نفت از محدوده پایین ۴۰ دالر به باالی ۶۰ دالر در هر 
بشــکه صعود کرده است که این افزایش تحت تاثیر ساخت واکسنهای موثر، کاهش تولید 
اوپک پالس و انتظارات برای کمبود عرضه در بازار و رشــد تقاضا برای نفت در نیمه دوم 

سال ۲۰۲۱ بوده است.

بخشی از عوامل شکل گیری سوپرسیکل
طبق گزارش جی پی مورگان، دالیلی وجود دارد که به این باور برســیم که سوپرســیکل 
جدید کاال به خصوص سیکل صعودی نفت شروع شده است.سوپرسیکل قبلی کاال پس از 
یک دوره ۱۲ ساله که تحت تاثیر هزینه های گسترده و رونق اقتصادی چین شکل گرفته 
بود، در سال ۲۰۰۸ به پایان رسید.جی پی مورگان اکنون چندین عامل احتمالی را می بیند 
که از سوپرسیکل جدید حمایت می کنند. اولین مورد رشد اقتصادی در دوران پساکرونا و 
سپس سیاستهای پولی فوق تسهیلی، نرخ باالتر تورم، دالر ضعیفتر، سرمایه گذاریها برای 
حفظ دارایی در برابر تورم، فلزات برای بازارهای گذار انرژی مانند باطریها و خودروهای برقی 
و کمبود ســرمایه گذاری در تولید جدید نفت است.آژانس بین المللی انرژی سال گذشته 
هشدار داد اگر سرمایه گذاری در تولید نفت در پنج سال آینده در سطح سال ۲۰۲۰ بماند، 
ســطح عرضه نفت در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.

شرکت تحقیقاتی وود مک کنزی در دسامبر اعالم کرد سرمایه گذاریهای جهانی در بخش 
باالدستی صنعت نفت امسال درست مانند سال ۲۰۲۰ اندک می مانند و سرمایه گذاریها در 
بخش باالدستی نفت و گاز به ۳۰۰ میلیارد دالر می رسد که پایینترین میزان در ۱۵ سال 
گذشته بوده و ۳۰ درصد کاهش در مقایسه با سطح سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۹ نشان 

می دهد.سیمون فلوورز، تحلیلگر ارشد وود مک کنزی در این باره گفت: جهان پس از سال 
۲۰۲۱ ممکن است دچار کمبود عرضه شود. تقاضا برای نفت تا اواخر سال ۲۰۲۲ به بیش 
از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند و ریسک کمبود عرضه در دهه جاری را 
افزایش می دهد و باعث جهش قیمتها می شود. آمریتا سن، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت 
انرژی اسپکتس اوایل ماه جاری به بلومبرگ گفته بود سیاست پولی فوق تسهیلی ممکن 

است قیمت نفت را در سال آینده تا مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش دهد.

آیا این شروع سوپرسیکل جدید کاالهاست؟
در حالی که قیمت نفت خام و ســایر کاالها صعود کرده و سیگنالهایی نمایان شده که از 
صحبت درباره سوپرسیکل جدید حمایت می کند اما برخی از تحلیلگران محتاط مانده و 
می گویند هنوز زود است از شروع سوپرسیکل جدید کاالها صحبت کنیم.جورج ِشولی از 
شرکت ناینتی وان به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم، 
یک احیای دوره ای اســت اما تا سوپرســیکل بعدی دو تا سه ســال دیگر فاصله داریم.اد 
مورس، مدیرکل و مدیر تحقیقات کاال در ســیتی گروپ هم هفته گذشته در مصاحبه ای 
با فایینشــیال پست گفت: روند صعودی اخیر بعید است به یک سوپر سیکل برای کاالها 
تبدیل شــود زیرا اگرچه سرمایه گذاری اندک مانده اما در بازار بسیاری از کاالها از جمله 
نفت خام، عرضه فراوان است.بر اساس گزارش اویل پرایس، کاالها مطمئنا از خوش بینی 
به رشد اقتصادی پساکرونا و بسته محرک مالی که تقاضا و قیمتها را تقویت می کند، سود 
برده اند اما هنوز زود اســت شروع سوپرسیکل جدید کاالها که معموال یک دهه طول می 

کشد، اعالم شود.

برگزاری نشست کشوری کارگروه های 
اجرایی نظام مدیریت جامع کیفیت منابع آب

نشست سالیانه کشــوری کارگروه اجرایی نظام مدیریت کیفیت منابع آب در 
حوزه آبریز سفیدرود و ارومیه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس عرفان مومن پور در 
ابتدای این جلســه که با حضور مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و حفاظت 
آب و آبفای وزارت نیرو و اعضای کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع 
آب اســتان های کردستان، اردبیل، آذربایجان شــرقی و غربی بصورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه استان کردستان تنها استانی است 
که سرچشــمه حوزه های اصلــی در آن قرار دارد، اظهار داشــت: با توجه به 
قرارگیری ۳ حوزه آبریز اصلی در این استان، مستلزم توجه ویژه ای خواهد بود.

وی در این جلســه ضمن معرفی استان و توضیحی از سیمای منابع و مصارف 
اســتان، عنوان کرد: حوزه ســفید رود، دریاچه ارومیه و حوزه مرزی غرب که 
شــامل زاب و سیروان است، از حوزه های آبریز استان بشمار می آِیند.مهندس 
مومن پور در ادامه این گزارش به پراکندگی دشــت و آبخوان های کردستان 
اشــاره نمود و افزود: در بخش شــرقی که جزو حوزه آبریز سفیدرود است ۳ 
آبخوان دهگالن، قروه و چهاردولی وجود دارند که جزو محدوده های ممنوعه 

هستند.

با ۶ روش غیرحضوری در خانه شما
ارائه تمامی خدمات شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان 
اصفهان  گفت: تــا اطالع ثانوی میز خدمت در مرکز 
منطقه فعال بوده و صرفا مراجعات مربوط به تقسیط 
و تحویــل چک ، ارائه مجوزها و معدود موارد دیگری 
که کمــاکان نیاز به مراجعه حضوری دارد  ، ارائه می 
گردد.محســن صالح  افزود:به عنوان مثال واگذاری انشــعاب به صورت نقد و 
اقســاط همچنان نیاز به مراجعه حضوری مشترکان جهت تحویل برگ چک 
دارد و   براین اساس ترتیبی اتخاذ گردیدهتا روند تحویل چک توسط  متقاضی 
یا مشترک در قالب فرم درخواست تقسیط به واحد مشترکین در کوتاه ترین 
زمان ممکن انجام گیرد. صالح با اشــاره به نصب اپلیکیشــن همراه آبفا برای 
مشترکین عنوان کرد: باید  این امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه آبفا به 
مراجعین حضوری معرفی و لینک دانلود آن همزمان برای آنها  پیامک شود و 
پس از نصب آن روی گوشــی موبایل ارباب رجوع، مراحل درخواست با کمک 
همــکار مربوطه از آن طریق پیگیــری گردد.    وی به چکونگی  ارائه خدمات 
شرکت به صورت غیر حضوری اشاره کرد و گفت: هم اکنون  برای ۲۲ خدمت 
از خدمات ۲۳ گانه  بجز فروش آب تانکری  همه شرایط مهیا است و بستر ارائه 

خدمات به صورت غیر حضوری انجام می شود. 

روســیه در نخستین نشست امسال گروه اوپک پالس موفق شد 
افزایش سهمیه تولید خود برای ماههای فوریه و مارس را دریافت 
کند که نشــان می دهد موقعیت اقتصادی نسبتا قوی این کشور 
اجازه می دهد تا شرایط بهتری را تحت پیمان محدودیت عرضه 
این گروه برای خود تضمین کند.به رغم ابهاماتی که در خصوص 
تقاضا برای نفت در ســال میالدی جاری وجــود دارد، موقعیت 
اقتصادی روسیه در مذاکرات آتی از مواضع مسکو حمایت کرده و 
احتماال این کشور همچنان حجم تولید نفت خود را باالتر می برد.

تحلیلگران مقیم مسکو از تصمیم اخیر اوپک پالس برای موافقت 
با افزایش تولید نفت روسیه به میزان ۶۵ هزار بشکه در روز در هر 

یک از ماه های فوریه و مارس استقبال کرده اند. طبق نظرسنجی 
پالتــس از تولید اوپک پالس، تولید نفت روســیه در دســامبر 
۹.۱۰ میلیون بشــکه در روز بود.  اکثر اعضای گروه اوپک پالس، 
تولیدشــان را در ســطح ژانویه حفظ کردند و عربستان سعودی 
اعالم کرد تولیدش را یک میلیون بشکه در روز دیگر کاهش می 
دهد. قزاقستان تولید کننده دیگری بود که همراه روسیه موافقت 
اوپک پالس با افزایش اندک تولید خود در فوریه را کســب کرد.

روسیه به دلیل نرخ مبادله ارزی منعطف در برابر دالر آمریکا که 
ارز مورد استفاده برای قیمت گذاری نفت است در موقعیت بهتری 
در مقایسه با بسیاری از تولیدکنندگان اوپک پالس برای تحمل 
شوک های نفتی قرار دارد. ارزش روبل در برابر دالر آمریکا معموال 
هنگامی که قیمت نفت کاهش پیدا می کند، افت می کند. این 
امر به تولیدکنندگان روســیه که هزینه هایشان عمدتا به روبل 
اســت، اجازه می دهد تاثیر قیمتهای پایین و فعالیتهایشان را به 
حداقل برسانند.طبق آمار بانک مرکزی روسیه، در ششم مارس 
سال ۲۰۲۰ که روسیه موقتا از توافق اوپک پالس خارج شد، یک 
دالر ۶۶.۲ روبل ارزش داشــت. تا ۱۶ فوریه سال ۲۰۲۱ ارزش هر 

دالر به ۷۳.۳۱ روبل روسیه افزایش یافت.الکساندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه که پس از نشست ژانویه و تخصیص سهمیه 
های جدید تولید صحبت می کرد، گفت: امیدوار است دورنما در 
دو ماه آینده از این هم مثبتتر شود و گزینه برای افزایش بیشتر 
تولید وجود خواهد داشت.روسیه افزایش دو میلیون بشکه در روز 
تولید اوپک پالس در مقایسه با سطح تولید دسامبر سال ۲۰۲۰ 
 VTB Capital تا ژوییه را هدف گرفته است. تحلیلگران در شرکت
انتظار دارند اگر روســیه به این هدف دســت پیدا کند، سهمیه 
تولید این کشور ممکن اســت در فاصله آوریل تا ژوئن به میزان 
۸۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش پیدا کند.ابهامات در خصوص 
وضعیت تقاضا ممکن است پیش بینی آنچه که در مذاکرات چهارم 
مارس وزیران اوپک پالس مطرح می شود را دشوار کند. بسیاری 
از کشــورها با افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا دست و پنجه 
نرم می کنند و تدابیر قرنطینه را در ماه های اخیر تشدید کردند. 
در عین این که خوش بینی قابل توجهی نســبت به واکسن های 
کووید ۱۹ وجود دارد، همچنین ابهامات زیادی در خصوص روند 
توزیع واکسن و زمان بازگشت به فعالیت اقتصادی عادی مطرح 

است. حتی تحت پیش بینیهای منفی از دورنمای تقاضا، روسیه 
احتماال در موقعیت اقتصادی قوی تری قرار خواهد داشت. عالوه بر 
نرخ مبادله منعطف روبل به دالر، مقررات مالی که در سال ۲۰۱۷ 
اعالم شد نوسان درآمد را کاهش داده و تاثیر نوسانات قیمت نفت 
بر اقتصاد و بودجه روســیه را مالیمتر کرده است. قیمت نفت از 
ابتدای سال ۲۰۲۱ تا کنون باالتر از قیمتهای در نظر گرفته شده 
در بودجه تولیدکنندگان نفت از جمله روسیه بوده است. بودجه 
روســیه که اواخر سال گذشته تصویب شد بر مبنای قیمت ۴۵ 
دالر و ۳۰ ســنت هر بشــکه نفت اورال در سال ۲۰۲۱ و قیمت 
۴۶ دالر و ۶۰ سنت در سال ۲۰۲۲ و قیمت ۴۷ دالر و ۵۰ سنت 
در ســال ۲۰۲۳ بوده است. عالوه بر این، روسیه به دنبال کاهش 
اتکای بودجه دولتی به درآمدهای نفت و گاز اســت که در چند 
دهه گذشته در شرایط دشواری های اقتصادی، تولیدکنندگان نفت 
روسیه را در معرض تغییرات چشمگیری در سیستم مالیات قرار 
داده است. تولیدکنندگان روسی اغلب شکایت کرده اند که این امر 
برنامه ریزی پروژه های توسعه بلندمدت که مستلزم ثبات مالیاتی به 

منظور ارزیابی دقیق هزینه ها است را دشوار می کند.

قدرت چانه زنی روسیه 
 برای امتیازگیری 
در اوپک پالس
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گزیده خبر جزئیات سود و زیان 9 ماهه خودروسازان

شرکت هایی که هم با رشد تولید زیانده هستند و هم با افت تولید
بررسی جزئیات سود و زیان 9 ماهه خودروسازان نشان می دهد 
خودروسازان چه افزایش تولید داشته باشند و چه کاهش تولید، 
با رشد زیان انباشته روبرو خواهند بود. بررسی گزارشات مالی 9 
ماهه امسال خودروسازان نشان می دهد ایران خودرو در فروش 
محصوالت خود رشد 99 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل تجربه کرده و میزان فروش این گروه خودروســازی طی 
این مدت تقریباً 2 برابر شــده است. در عین حال، طی همین 
بازه زمانی فروش محصوالت گروه سایپا کاهش 11 درصدی را 
تجربه کرده است.اما نکته مهم در هر شرکت، سودآوری و حفظ 
منافع مالی سهامداران توسط مدیرعامل و هیات مدیره است که 
بررسی دقیق گزارش های مالی 9 ماهه اول، نتایج قابل توجهی 
را به همراه دارد. طی 9 ماهه اول امســال، زیان انباشته  ایران 
خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 79 درصد و زیان انباشته 
سایپا 42 درصد افزایش داشته است.به عبارت دیگر ایران خودرو 
طی 9 ماهه امسال از نظر تعداد خودروهای فروخته شده با رشد 
15 درصدی روبرو بوده و از نظر مبلغ حاصل از فروش 99 درصد 
افزایش داشته اســت. در مقابل، سایپا از نظر تعداد خودروهای 
فروخته شــده با کاهش 32 درصدی روبرو شده و مبلغ فروش 
محصوالتش نیز 11 درصد افت داشــته اســت. در این شرایط، 
زیان انباشــته ایران خودرو 79 درصد و زیان انباشته سایپا 42 
درصد بیشتر شده اســت.در نهایت باید گفت وضعیت صورت 
های مالی خودروســازان نشــان می دهد افزایش تولید باعث 
رشد زیان خودروسازان شده است. البته طی سال های قبل نیز 
خودروسازان با زیان روبرو می شدند که معموالً با تجدید ارزیابی 

دارایی ها، خود را به سوددهی می رساندند اما امسال ظاهراً این 
اتفاق نخواهد افتاد.این اتفاق در شــرایطی افتاده که مسئوالن 
وزارت صنعت و مدیران خودروســاز همواره وعده افزایش تیراژ 
تولیــد را داده اند و این اتفاق را عاملی برای کاهش قیمت تمام 
شده تولید و بهبود قیمت خودرو برای مصرف کنندگان عنوان 
کرده اند.از سویی، مدتی قبل خودروسازان افزایش 50 درصدی 
تیراژ تولید خود را منوط به آزادســازی قیمت ها دانسته و در 
این خصوص رایزنی هایی نیز با مسئوالن دولتی صورت گرفته 
است.در آن زمان طبق طرحی که در جلسات سازمان گسترش 

و با حضور خودروســازان و مدیران وزارت صنعت مصوب شد، 
قرار شــد 55 درصد خودروهای تولیدی توسط شورای رقابت 
قیمت گذاری شــوند و قیمت 45 درصــد باقی خودروها خارج 
از شــورای رقابت و توسط هیأت مدیره شرکت های خودروساز 
مشــخص شــود.البته این طرح اجرایی نشــد و به موازات آن، 
نماینــدگان مجلس طرحی برای عرضه خودرو در بورس کاال را 
پیگیری کردند. در این راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
ماده 4 طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شــده از شورای 
نگهبان را اصالح کرد که بر اســاس آن مقرر شد شورای رقابت 

از پروســه قیمت گذاری خودرو حذف شود و خودروهای تولید 
داخل در بورس عرضه شــوند.در این مــاده، تعیین قیمت پایه 
عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کننده 
صورت می گیرد و ساز و کار تحقق این امر باید در بورس مهیا 
شــود. عالوه بر  عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، 
بومی سازی، قطعه ســازان و خدمات پس از فروش نیز در این 

طرح بررسی شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
تولید »آریا« و«شاهین« موفقیت در صنعت 

خودرو است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
گفــت: مجلس آمادگی کامــل دارد تا با تصویب طرح 
هاي مناســب به صنعت خودرو و فعالیت هاي توسعه 
اي کــه وجود دارد، کمك کند.به گزارش ســایپانیوز، 
لطف اهلل ســیاهکلی در بازدید از مرکز تحقیقات گروه 

خودروســازی سایپا با اشاره به اینکه زماني در صنعت خودرو تنها مونتاژ کننده 
بودیم و اکنون به تولیدکننده تبدیل شــده ایم، خاطرنشان کرد: طي سال هاي 
اخیر اقدام هاي ارزشمندي توسط گروه خودروسازي سایپا در تولید خودروهاي 
جدید و به روز صورت گرفته اســت.وي با بیان اینکه طراحي و تولید خودرو در 
مجموعه ســایپا توسط کارشناسان و مهندســان داخلي انجام مي شود، گفت: 
باعث افتخار است که سایپا به تولیدکننده خودرو تبدیل شده است و مي تواند 
براي صادرات محصوالت خود برنامه ریزي کند.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي افزود: تولید خودروهای جدید سایپا »آریا« و« شاهین« 
نشان دهنده این موضوع است که در صنعت خودرو به موفقیت های بسیار خوبی 
رسیده ایم که این امر بسیار ارزشمند است و امیدوارم چنین فرآیندي در آینده 
ادامه پیدا کند.ســیاهکلی با اشاره به حمایتی که مجلس از صنایع خودروسازی 
در جهت جهش تولید می تواند داشته باشد، اظهار داشت: مجلس آمادگی کامل 
دارد تا با وضع قوانین و مقررات، کمك خوبی به صنعت خودرو داشــته باشد و 
با تســهیل گری و ارتباط خوب با وزارت صمــت از این صنعت مادر حمایت و 
مشــکالت آن را برطرف کند.وی تاکید کرد: ضروري اســت به صنعت خودرو 
کمك شــود تا خودروسازان بتوانند در افزایش کیفیت، تنوع محصول و افزایش 
رضایت مردم برنامه ریزي کنند.نماینده مردم قزوین و آبیك البرز در مجلس با 
اشاره به همراهی کمیسیون صنایع مجلس حذف قوانین دست و پاگیر در برابر 
صنعت خودروسازی، گفت: ما از تمام پیشنهادهاي سازنده براي ارتقاي صنعت 

خودرو استقبال مي کنیم.

آغاز دهه طالیی چادرملو 
 در نخســتین طرح، نیروگاه خورشیدی شهید فخری 
زاده چادرملــو   در مجاورت نیروگاه ســیکل ترکیبی 
چادرملو در شهرســتان اردکان احداث و  ظهر دیروز 
با حضور مهندس رزم حســینی وزیر صنعت،معدن و 
تجارت افتتاح شد .     به گزارش روابط عمومی شرکت 

معدنی و صنعتی چادرملو در مراســم  بهره بــرداری از این پروژه که جمعی از 
معاونین وزارت صمت، اســتاندار یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای 
اسالمی نیز حضور داشتند پس از گزارش مهندس تقی زاده مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره چادرملو در خصوص طرح ها و برنامه های این شرکت در راستای 
توســعه فراگیر و ارزش آفرینی در ســرمایه گذاری ها و نیز روند رکورد شکنی 
های   تولید در واحدهای فرآوری و فوالدی چادرملو در ســال جاری . مهندس 
رزم حســینی وزیر صمت ضمن تایید  اقدامات موثــر مدیر عامل چادرملو در 
جهت ایفای مسئولیت  اجتماعی و عزم جدی برای ارتقای شاخصهای اجتماعی 
و فرهنگی منطقه،  حمایت خود را از طرح ها و برنامه های توســعه بخش  این 
شرکت که در رشد اقتصادی کشور اعالم کرد و گفت: با وجود تحریم ها و فشار 
های اقتصادی جهان علیه ایران، خوشبختانه کشورمان در حوزه صنعت و ساخت 
قطعات   پیشــرفت های قابل توجهی  داشــته است به طوری که تا کنون بالغ 
بر 3 میلیارد دالر از طریق ســاخت داخل از ورود قطعات صنعتی وارداتی صرفه 
جویی ارزی شــده است . مهندس رزم حسینی همچنین از نقش معادن بعنوان 
زیر ساخت توســعه صنعت نام برد و تاکید کرد طرح آزاد سازی معادن معطل 
مانــده بزودی اجرایی می شــود. وزیر صمت در ادامــه حضور خود در مجتمع 
صنعتی چادرملو از مخازن ذخیره آب شیرین خلیج فارس در این مجتمع بازدید 
و اعالم کرد با حمایت سهامداران انشاهلل طرح انتقال آب از مسیر خط فعلی که 
به همت شــرکت های بزرگ معدنی و صنعتی سنگ بنای آن نهاده شده است، 
اجرا میشود . گفتنی است نیروگاه خورشیدی چادرملو با قابلیت ردیابی خورشید 
از شــرق به غرب ، توان تولید 30 درصد انرژی الکتریکی بیشتر از نیروگاه های 
خورشــیدی ثابت )fix( را داراست.و برای ســاخت آن بالغ بر با  1 هزارو 650  
میلیارد ریال ســرمایه گذاری شده اســت و  توسط شرکت سی پی جی پارس 
از شــرکت های گروه چادرملو در مجتمع صنعتی این شرکت احداث و به بهره 

برداری رسیده است . 

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:
 تنوع تختال تولیدی شركت فوالد مباركه 

در جهان كم نظیر است
با توجه به توســعه های زیرساختی فوالد مبارکه طی سال های اخیر، به ویژه در 
حوزۀ تولید تختال، می توان گفت امروزه فوالد مبارکه تنها شرکت در خاورمیانه 
اســت که قادر به تولید تمام محصوالت ویژه و روز دنیا تا مرحلۀ تختال است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت:تختال 300 میلی متری، 250 میلی متری، 
200 میلی متری و 220 میلی متری در سبد محصوالت فوالد مبارکه وجود دارد 
و عملکرد این شرکت در زمینۀ تولید تختال در جهان کم نظیر است. شاید تعداد 
کمی از تولیدکنندگان فوالدی در جهان باشند که این تنوع محصول و تختال را 
داشته باشند.تولید ورق فوالدی، انواع ورق گرم، اسیدشویی و گالوانیزه و رنگی 
نیز از دیگر محصوالت فوالد مبارکه است. در کنار آن، بخش های پایین دستی، 
همچون کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی فعال است و نام شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اســفنجی جهان می درخشد.در خصوص 
اهمیت پروژۀ نورد گرم شــمارۀ 2 فوالد مبارکه نیز باید در نظر داشــته باشیم 
فوالد مبارکه ســرمایه گذاری ســنگین، یعنی نزدیك به 400 میلیون یورو تا 
مرحلۀ تولید تختال انجام داده و کوره های خود را توســعه داده و ماشــین 5 
ریخته گری را به بهره برداری رســانده است. ایستگاه گاززدایی پیشرفته نیز در 
مرحلۀ نصب و راه اندازی اســت. همۀ این موارد در جهت توانمندی فوالد انجام 
شده است.فوالد مبارکه برای حفظ سهم خود در تولید فوالد کشور، بر تولید تا 
مرحـــلۀ تختــال سرمایــه گذاری کــرده و اکنــون می تـــوان گفت فوالد 
مبارکــه توان تولید هر نوع گرید فوالدی میکروآلیاژی را تا مرحلۀ تختال دارد؛ 
اما متأســفانه تبدیل آن به ورق به آرزویی در صنعت فوالد تبدیل شده است.

بخشیان گفت: طرح نورد گرم شمارۀ 2 در همین خصوص تعریف شده است. از 
سال ۸9 اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار این طرح انجام گرفت، اما به دلیل 
تحریم ها در دو مرحله طرح متوقف شد. هم اکنــون کار با پیمانــکار چیــنی 
به پیــش می رود و اگر به بهره برداری برسد، فوالد مبارکه حرف اول را در تولید 
محصول کیفــی و تراز اول دنیا خواهد زد..در حوزۀ تولید ورق های باکیفیت از 
تولیدکنندگان جهان عقب افتاده ایم، اما نورد گرم شــمارۀ 2 می تواند شــکاف 

به وجودآمده را به خوبی پر کند. 

وزیر صمت خبر داد؛
تحریم واردات ۲۵۰۰قلم كاال  

علیرضا رزم حســینی با اشــاره به اینکه واردات 2 هزار و 500 کاال در کشور محدود و حتی تحریم شده است، 
گفت: این محدودیت ها برای رونق تولید داخل انجام شــد.علیرضا رزم حسینی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه یزد اظهار داشــت: ساخت قطعات داخلی در بسیاری از رشته ها افزایش یافته به نحوی که 
اکنون در لوازم خانگی تا 75 درصد و خودرو تا ۸0 درصد به تولید داخلی رســیده ایم.وی عنوان کرد: در حوزه 
پوشاک نیز کارخانجات در حال کار و فعالیت هستند و با توجه به اینکه صرفه واردات پوشاک کاهش یافته، کار 
کارخانجات تولید پوشاک رونق گرفته است.رزم حسینی تاکید کرد: آمادگی داریم در یزد با توجه به اینکه قطب 
نســاجی کشور است، شهرک ویژه پوشــاک راه اندازی کنیم که الزم است برای این موضوع جانمایی انجام شود 
و این شهرک به نحوی ایجاد شود که امکان تکمیل زنجیره پوشاک فراهم باشد.وی با اشاره به اینکه واردات 2 
هزار و 500 کاال در کشور محدود و حتی تحریم شده است، افزود: این محدودیت ها برای رونق تولید داخل انجام 
شده و حتی اگر تحریم ها لغو شود، محدودیت واردات این کاالها ادامه خواهد یافت.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در مورد مرغ و تخم مرغ نیز بیان کرد: تولید مرغ و تخم مرغ ما ۸5 درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می شود اما جهاد کشاورزی به 
دنبال تولید کلزا است.وی خطاب به امام جمعه یزد بیان کرد: توصیه شما در مورد خودکفایی در تولید دام را به مسئوالن جهاد کشاورزی خواهیم رساند و امیدواریم 

بتوانیم در این زمینه گام های اساسی برداریم.

رییس کمیســیون توســعه تجارت و صادرات 
غیرنفتی اتاق تعاون ایران اظهار داشــت: برزیل 
یکی از بزرگترین شــرکای مــا در حوزه تامین 
کاالهای اساسی و نهاده های دامی است و حتما 
افزایــش واردات در ایــن حــوزه را نیز خواهیم 
داشــت. شعار ما این اســت که اگر همه دنیا ما 
را تحریم کند و فقط بــا برزیل ارتباط و تجارت 
داشــته باشیم، برای ما بس اســت.بابك افقهی 
در مورد راه اندازی خط مســتقیم کشتیرانی به 
آفریقا و آمریکای التین اظهار داشــت:  با هدف 
کاهش هزینه های تجارت بیــن ایران و مقاصد 
صادراتی خود در کشورهای آفریقایی و امریکای 
التیــن، درخواســت هایی را بــرای ایجاد خط 
مستقیم کشــتیرانی بین ایران و این کشورها از 
بخش تعاون، اتاق های بازرگانی سراســر کشور و 
بخش های مختلف تجاری را داشــتیم.وی افزود: 
در حــال حاضر بســیاری از بارهــای صادراتی 
ایران از طریق کراس اســتافینگ جبل علی به 
طور غیرمســتقیم به این کشورها می رود. یعنی 

بارهای صادراتی ایــران به مقصد امارات و جبل 
علی مــی رود و از طریق کراس اســتافینگ به 
ســمت مقاصد صادراتی می رود. این روش عالوه 
بر اینکه هزینه حمل و نقل را به طرز قبل توجهی 
افزایش می دهد، ریسك تجارت را نیز بین ایران 
و سایر کشــورها زیاد می کند. از همین روی در 
صحبت  با مدیرعامل ســازمان کشتیرانی مقرر 
شــد که ظرفیت های حمل بار صادراتی را برای 
ایجاد یك خط مستقیم و منظم کشتیرانی بین 
ایران و آفریقا و ســپس برزیل ایجاد شود.افقهی 
خاطرنشــان کرد: در آمریکای التین کشورهای 
مانند ونزوئال، برزیل، اکوادور و چند کشور دیگر 
مقصد این کشتی است البته حجم مبادالت ما با 
برزیل در مقایســه با بقیه کشورها قابل مقایسه 
نیست. در آفریقا نیز کشتی ها در آفریقای جنوبی 
توقف خواهد داشت. وقتی کاال به آفریقای جنوبی 
می رسد، برای دیگر کشورها براحتی قابل توزیع 
اســت. آفریقای جنوبی با توصیه سفیر ایران در 
این کشــور و امکانات و بنــادر خوبی که در این 

کشور وجود دارد، به عنوان نقطه اولیه توقف این 
خط مستقیم انتخاب شده است.رییس کمیسیون 
توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران 
در مورد مسیر این خط کشتیرانی گفت: قرار است 
بخش خصوصی کشــور که در حوزه محصوالت 
پتروشــیمی، مصالح ساختمانی و سایر گروه های 
کاالیی که در آنها مزیت صادراتی داریم، کاالهای 
خود را از طریق بنادر جنوبی ابتدا با توقف در یکی 
از بنادر کشور آفریقای جنوبی و سپس به آب های 
بنادر کشورهای آمریکای التین صادر کند. بسته 
به اینکه چه مقدار حجم و ظرفیت کاال برای این 
کشــورها وجود داشته باشــد این خط مستقیم 
می تواند هفتگــی، دو هفته یك بــار یا ماهیانه 
مشــغول حمل کاالهای صادراتی ایــران به این 
کشورها باشد.وی اضافه کرد: در مورد راه برگشت 
نیز خوشــبختانه ما چندان دغدغه نداریم چراکه 
همین امروز نیز بارهایی که از آمریکای التین به 
سمت ایران می آیند به خصوص در حوزه کاالهای 
اساســی این مورد بسیار زیاد است. فکر می کنیم 
که این تدبیر باعث شود که هزینه های حمل برای 
کاالهای ایرانی کاهش پیدا کند.افقهی در پاســخ 
به سوالی در مورد زمان اعزام اولین کشتی از این 
مســیر گفت: برای اعزام اولین کشتی ما در حال 
برنامه ریزی و جذب ظرفیت های کاالیی هستیم، 
به محض اینکه کشــتی 50 هزار تنی ما تکمیل 

شود، شروع عملیاتی این خط مستقیم را خواهیم 
داشت. بســته به اینکه کدام کشورهایی چه در 
آفریقا و چه در آمریکای التین بتوانند ظرفیت 50 
هزار تن را تکمیل کنند مقاصد نیز می توانند تغییر 
پیدا کنند. اما االن کشورهای دیگری که در این 
مســیر قرار دارند باید از طریق برزیل یا آفریقای 
جنوبــی کاالهای خود را دریافت کنند.وی افزود: 
مزیت های صادراتی ما در کشــورهای آفریقایی و 
آمریکای التین بســیار خوب است. بخش عمده 
و قابل توجهــی از این محصوالت فرآورده های با 
پایه نفت مانند قیر و دیگر محصوالت فرآورده ای 
است. محصوالت پتروشیمی در این کشورها بسیار 
بازار خوبی دارند، در حوزه مصالح ساختمانی انواع 
سنگ های ســاختمانی، انواع سرامیك ها و دیگر 
محصوالت ســاختمانی در این کشــورها مزیت 
خوبی دارند. برخی از ماشــین آالت صنعتی ما در 
این کشورها نیز قدرت رقابت پذیری خوبی دارند. 
بخشی از صنایع غذایی به خصوص مواد غذایی که 
به طور خاص برای ایران هستند مانند زعفران و 
بعضی محصوالت کنسرو شده نیز در این لیست 
هســتند و حتی فرش هم می توانــد از کاالهای 
صادراتی ما به این کشورها باشد.رییس کمیسیون 
توســعه تجارت و صــادرات غیرنفتی اتاق تعاون 
ایران خاطرنشان کرد: زمینه تاسیس فروشگاه های 
بزرگ در این کشــورها کامال فراهم است ولی در 

حال ایجاد فضایی هســتیم تا مصرف کنندگان با 
کاالهایی که به تازگی در این کشورها ورود پیدا 
کردند و ســهم قابل توجهی از بــازار را به خود 
اختصاص داده اند آشنا شــوند و سپس مبادرت 
به ایجاد زیرســاخت هایی مانند فروشــگاه های 
زنجیره ای و مراکز مستقیم فروش خواهیم کرد.

وی با اشــاره به حجم مراودات با برزیل گفت: ما 
ســاالنه حدود 3 میلیارد دالر کاالهای اساسی از 
جملــه نهاده های دامی، ذرت و کنجاله ســویا از 
برزیــل وارد می کنیم. برزیل یکــی از بزرگترین 
شــرکای ما در حوزه تامین کاالهای اساســی و 
نهاده های دامی اســت و حتما افزایش واردات در 
این حوزه نیز خواهیم داشــت. شعار ما این است 
که اگر همه دنیا ما را تحریم کند و فقط با برزیل 
ارتباط و تجارت داشته باشیم، برای ما بس است.

وی ادامه داد: باید توجه داشــت که تفاوت آب و 
هوایی باعث شده، زمانی که ما کاالیی را نیاز داریم 
برزیل تولید می کند و زمانی که برزیل کاالیی را 
نیاز دارد ما تولید کنیم. برزیل گستردگی بزرگی 
در حوزه محصوالت کشــاورزی، صنعتی و سایر 
کاالهایی که محصوالت ما را تکمیل می کنند را 
دارد و به همین دلیل یك شــریك تجاری بسیار 
قوی و مطمئن می تواند باشد. حضور سفیر ایران 
در این کشــور نیز زمینه خوبی را در این زمینه 

فراهم کرده است.

رییس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران:

جزییات راه اندازی خط کشتیرانی 
مستقیم ایران و آمریکای التین

از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه، شرکت های 
بزرگ تولیدکننده سنگ آهن بالغ بر 40 میلیون تن 
تولید کنسانتره آهن داشته اند که این میزان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد رشد یافته 
اســت.، بر اساس آمار منتشر شــده توسط سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایــع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، 10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره 
سنگ آهن طی 10 ماهه امسال، 40 میلیون و 79۸ 
هزار و 646 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کرده اند. 
با توجه به اینکه در مدت مشــابه سال گذشته، 39 
میلیون و 346 هزار و 139 تن تولید صورت گرفته 
بود، میزان تولید حدودا چهــار درصد افزایش پیدا 
کرده است.از این میزان تولید، به ترتیب شرکت های 
گل گهر 13 میلیون و ۸74 هزار و 657 تن، چادرملو 
9 میلیون و 531 هزار و 919 تن، توســعه معادن و 

صنایع معدنی خاورمیانه پنج میلیون و 301 هزار و 
669 تن، گهرزمین سه میلیون و 405 هزار و 4۸2 
تن، مرکزی ســه میلیون و 4۸0 هــزار و ۸۸5 تن، 
توسعه فراگیر سناباد یك میلیون و ۸30 هزار و ۸17 
تن، اپال پارســیان سنگان یك میلیون و 79۸ هزار 
و 9۸5 تن، صبانور یــك میلیون و 95 هزار و ۸65 
تــن، جالل آباد 306 هزار و 37 تن و صنایع معدنی 
فوالد سنگان 172 هزار و 330 تن کنسانتره سنگ 
آهن تولید کرده اند.در مقابل اما از ابتدای سال جاری 
تا پایان دی ماه، شــرکت های بزرگ، طی 10 ماهه 
امســال، ۸70 هزار و 741 تن سنگ آهن دانه بندی 
تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که یك میلیون و 6۸6 هزار و 716 تن بوده اســت، 
کاهش 4۸ درصــدی دیده می شــود.همچنین در 
مجموع 10 ماهه 1399، این شرکت ها 15 میلیون 

و 421 هزار و 244 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال 
کرده اند که به نســبت 16 میلیــون و 775 هزار و 
335 تن ارســال شــده در مجموع 10 ماه ابتدایی 
سال گذشــته، میزان ارسال کنسانتره هشت درصد 
کاهش پیدا کرده اســت.در دی ماه امســال میزان 
تولید کنســانتره به چهار میلیون و 9۸ هزار و 942 
تن رســیده که به نسبت سه میلیون و 902 هزار و 
640 تن تولید شــده در دی ماه 139۸، پنج درصد 
رشــد تولید را رقم زده است.همچنین میزان ارسال 
کنســانتره در ماه دی با کاهش دو درصدی نسبت 
به میزان ارســال آن در دی ماه ســال گذشته، یك 
میلیون و 674 هزار و 106 تن بوده اســت. دی ماه 
139۸، یك میلیون و 710 هزار و 53 تن کنسانتره 
سنگ آهن توسط شرکت های بزرگ تولیدکننده به 

سایر شرکت ها ارسال شده بود.

نسبت به سال گذشته صورت گرفت

رشد ۴ درصدی تولید شرکت های بزرگ سنگ آهن طی ۱۰ ماهه امسال

)پرانتزها نشان دهنده اعداد منفی است(
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زنگ هشدار ارزهای دیجیتال در ایرانگزیده خبر

 مالباخته های بورس خریدار بیت کوین شدند!
در ایــران بیش از ۲۰ صرافی ارز دیجیتــال با تعداد معامالت قابل توجه وجود دارد که 
هیچکــدام از بانک مرکزی مجوز ندارند، اما با احراز هویت و تعیین ســقف معامالت از 
طریق درگاههای بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معامالت ارزهای دیحیتال را انجام 
می دهند.افزایش سرسام آور تورم در سال های اخیر موجب شده تا بسیاری از مردم برای 
حفظ ارزش پول شان سراغ برخی فعالیت های سفته بازی و داللی روند و همین موضوع 
باعث می شــود تا نقدینگی سرگردان هر از گاهی در یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو 
و بورس ســردرآورد.در ســال های اخیر عمده مردم ترجیح می دادند برای کسب سود 
بیشــتر و حفظ ارزش دارایی های نقدشان سراغ بازارهای طال و ارز بروند ولی از آنجایی 
که نوســان در این بازارها باالست و خرید و فروش های هیجانی موجب ضرر و سنگین 
می شــود، مردم ترجیح دادند که سراغ بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن بروند.

اما افزایش قیمت ها در ســال های اخیر بخصوص در بخش مسکن موجب شد تا مردم 
دیگر قدرت خرید ملک و مســکن و ... را نداشته باشند و برای اینکه ارزش سرمایه های 
خردشــان از بین نروند دنبال بازار دیگری بودند که بتوانند بدون ریسک حداقل از آب 
رفتن دارایی هایشــان جلوگیری کنند.شاید به همین دلیل هم بود که از ابتدای سال و 
با دعوت مســئوالن دولتی تعداد زیادی از مردم راهی بازار سرمایه شدند تا همزمان با 
افزایش تورم با سرمایه گذاری در بورس، حداقل خیالشان از بابت ارزش پولشان راحت 
باشد؛ البته که سودهای 5 درصدی آنهم روزانه باعث طمع برخی از تازه واردها شد ولی 
در نهایت با اعمال سیاســت های دستوری و دخالت های بیجا در بورس از سوی دولت،  
مردمی که روزی از ترس آب رفتن دارایی هایشان راهی بورس شدند ترجیج دادند که با 

وجود زیان 4۰-5۰ درصدی پولشان را از بورس خارج کنند.اما نکته تأسف بار اینجاست 
که مقصد بعدی پول های مالباخته های بورســی جایی به مراتب غیرقابل پیش بینی تر 
از بازار ســرمایه است؛ به گفته کارشناسان بورسی، این روز ها افرادی که در بورس ضرر 
کردند درحال خرید بیت کوین هســتند!با رشد چشم گیر ارزش رمزارزها در بازارهای 
جهانی و بخصوص بیت کوین، عده زیادی از مردم عادی و ســهامداران بورسی به سراغ 
خریــد بیت کوین رفته اند و این موضوع می تواند زنگ هشــداری جدی برای مردم و 
مسئوالن باشد چراکه هیچ امنیت و اطمینانی در این نوع سرمایه گذاری ها وجود ندارد 
و ســرمایه گذاران بیت کوین در صورت ضرر احتمالی، دستشان به هیچ جا بند نیست. 
ضمــن اینکه بانک مرکزی نه تنها هیچ یــک از رمز ارزهای موجود را تأیید نکرده بلکه 
مجــوز فعالیت به هیچ یک از صرافی ها در این حوزه را هم صادر نکرده اســت.به گفته 
کارشناســان اقتصادی، نوسان پذیری رمزارز ها به قدری زیاد است که ممکن است فرد 
یــک روزه 4۰ درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورســی خود را گم می کنند و در تماس با 
کارگزاری هــا می خواهند در پیدا کردن رمزشــان به آن ها کمک کنند، درحالی که اگر 
رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کند زندگی شان به باد می رود و راهی ندارند!  
ارزهای دیجیتال پربازده ترین دارایی طی یکسال اخیر در جهان بودند و برخی ارزهای 
معتبر مانند بیت کوین رشد چند برابری را تجربه کردند. جرقه رشد بی امان رمز ارزها 
را شــرکت پی پل زد و شرکت تسال و مدیر عامل معروفش ایالن ماسک بنزینی بر این 
آتش ریخت.شکست دونالد ترامپ که به مخالفت با بیت کوین مشهور بود هم در جهش 
قیمت رمزارزها بی تاثیر نبود، میزان پذیرش ارزهای دیجیتال با وجود نوســان شدید و 

ریســک باال در دنیا روز به روز بیشتر می شــود به نحوی که ارزش بازار آنها به 14۰۰ 
میلیارد دالر رســیده و هر روز بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر معامله صورت می گیرد. بازده 
این بازار در غیاب فرصت های مناســب و شــفاف سرمایه گذاری در ایران سبب هجوم 
سرمایه گذاران ایرانی نیز شده است.معامله گران ایرانی بازار رمز ارزها از صرافی ارزهای 
دیجیتال یا از صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس استفاده می کنند یا صرافی های 
ایرانــی و برخی ترکیبی از صرافی های ایرانی و خارجــی را انتخاب می کنند.در ایران 
بیشر از ۲۰ صرافی ارز دیجیتال با تعداد معامالت قابل توجه وجود دارد که هیچکدام از 
بانک مرکزی مجوز ندارند اما با احراز هویت و تعیین سقف معامالت از طریق درگاههای 
بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معامالت ارزهای دیحیتال را انجام می دهند.میزان 
معامالت رمزارزها در ایران قابل توجه و تعداد کاربران به بیش از یک میلیون نفر رسیده 
است تنها در یک روز در یکی از صرافی های ایرانی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال 
در ایران است و 6۰۰هزار نفر کاربر دارد 1396 میلیارد تومان طی ۲4 ساعت تنها در 1۲ 
ارز معروف معامله صورت گرفته است.اگر این صرافی 3۰ درصد بازار را در اختیار داشته 
باشد معامالت در صرافی های ایرانی روزانه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان است در حالی که 
در بورس تهران در برخی روزها حجم معامالت حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است 
که اگر معامالت صرافی های خارجی را نیز لحاظ کنیم چه بســا میزان معامالت روزانه 
ارزهای دیجیتال در ایران از میزان معامالت بورس بیشــتر باشد و هشداری است برای 
سیاستگذاران اقتصادی یکی از منظر میزان جذب نقدینگی در این بازار و دیگری بخاطر 

خروج ارز در صرافی های بین المللی.

رئیس شعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
اعطای بیش از دو هزار میلیارد ریال تسهیالت 

به صنایع صادرات محور استان مرکزی
  رئیس شــعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران گفت: 
بیش از دو هزار میلیارد ریال تســهیالت و بالغ بر 387 
میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی تا پایان دی ماه سال جاری 
به مشتریان بانک توسعه صادرات در استان مرکزی اعطا 
شده است.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران، سعید رضایی با اعالم اینکه حجم حوالجات، بروات و اعتبار اسنادی وارداتی 
این شعبه برای مشتریان از 173 میلیون دالر عبور کرده، اظهارداشت: شعبه اراک 
بانک توسعه صادرات ایران بالغ بر 3 میلیارد و 55۰ میلیون ریال مصوبات در دست 
اجرا دارد که حوزه های مختلف صنعتی را در استان مرکزی پوشش خواهد داد.

وی افزود: شــعبه اراک بانک توسعه صادرات ایران در سال 98 بر اساس شاخص 
هایی از قبیل حجم فعالیت و عملکرد و سایر موارد دیگر، از درجه یک به درجه 
ممتاز ب ارتقا یافت و امسال نیز این شعبه در یازدهمین گردهمایی روسای موفق 
شعب بانک های کشور در فهرست منتخب شعب برتر بانک مرکزی قرار گرفت.

رئیس شــعبه اراک با ذکر اینکه عمده تسهیالت بانک توسعه صادرات این شهر 
به بخش صنعت اســتان مرکزی تخصیص یافته،اظهار داشت: واحدهای تولیدی 
صنعتی از جمله تولید شــمش آلومینیوم و انواع پکیج های حرارتی ، آبگرمکن 
، خطوط انتقال نیرو و صنایع شیمیایی از تسهیالت این شعبه استفاده کرده اند.

 بانک مهر ایران به کمک مردم
 سی سخت شتافت

بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از 55 میلیارد ریال، 
براي کمک به مردم سي سخت که از زلزله اخیر آسیب 
دیده انــد، در نظر گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، این بانــک در قالب پرداخت 
وام، ســاخت و بازســازی مراکز بهداشــت روستایي و 
پرداخت کمک بالعوض، اقداماتي را براي مردم سي ســخت در نظر گرفته است.

برای آســیب دیدگان زلزله، 5۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده که در 
چارچوب وام قرض الحسنه پرداخت مي شود.همچنین 5 میلیارد ریال براي ساخت 
و بازســازي مراکز بهداشت روستایي از سوي این بانک در نظر گرفته شده است.

در این راستا، بانک مهر ایران 5۰۰ میلیون ریال نیز به صورت کمک بالعوض به 
آســیب دیدگان زلزله اخیر پرداخت مي کند.گفتنی است ساعت ۲۲ و 5 دقیقه 
چهارشــنبه شــب ۲9 بهمن زمین لرزه ای به بزرگي 5.6 ریشتر شهر سي سخت 
مرکز شهرستان دنا را در اســتان کهگیلویه و بویراحمد لرزاند. مرکز لرزه نگاري 
کشــور اعالم کرد این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتــري زمین رخ داده و کانون 
آن در فاصله 1۰ کیلومتري سي سخت در کهگیلویه و بویراحمد، 19 کیلومتري 
کمه در استان اصفهان و ۲4 کیلومتري یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد 
بوده است.خوشبختانه، این حادثه تلفات جانی نداشت؛ اما ده ها مصدوم بر جای 
گذاشت و به صدها واحد مسکونی خسارت زد. سي سخت با 7 هزار نفر جمعیت 

در 35 کیلومتري غرب یاسوج قرار دارد.

اقدامات بانک پارسیان در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تشریح شد؛
از ایجاد 165 هزار شغل تا کمک 32.3 
میلیون یوروی به انتقال آب خلیج فارس

کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان از ایجـــاد 
165 هزارشـــغل خبر داد و گفت : اشتغال ایجاد شده 
از محــل پرداخت تســـهیالت در بخش های مختلف 
خدمات، صـــنعت و معدن و کشــاورزی توسط بانک 
پارسیان تقریبا معادل 5 درصـــد اشـتغال ایجاد شده 
کشور بوده اســت .بانک  پارسیان در راســتای تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی، 
افزایش تولید و اشتغال در طرح های قابل توجه و تأثیرگذار بی شماری، در عرصه ی 
اقتصادی کشور، سرمایه گذاری و مشــارکت کرده  است.کورش پرویزیان با بیان 
اینکه منویات رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی می تواند بستر ساز توسعه پایدار 
و رشــد اقتصادی کشور در شرایط تحریمی باشد، به بهانه، فرارسیدن ۲9 بهمن 
ماه، ســالروز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بخشی از اقدمات انجام شده در بانک 
پارســیان در این باره را مورد اشــاره قرار داد.توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق 
روستایی و ایجاد فرصت های شغلی مولد یکی از رویکردهای اصلی بانک پارسیان 
در راستای سیاســت های اقتصاد مقاومتی بود که پرویزیان به آن اشاره کرده و 
گفت: بر اســاس تفاهم نامه بانک پارسیان، بنیاد برکت وصندوق قرض الحسنه 
بانک پارسیان 1۲،5۰۰ میلیـارد ریـال تسـهیالت قرض الحسـنه به حـدود35 
هزار طرح اشـتغالزایی اجتماع محور بنیاد برکت در مناطق محروم پرداخت شده 
است .وی همچنین تاکید کرد : برای توسعه اشتغال روستایی وکاهش بیکاری، 
قرارداد سه جانبه ای بین بانک پارسیان، بنیاد برکت و معاونت توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاست جمهوری امضا و 1،553میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت.

محرومیت زدایی و ارتقا عدالت اجتماعی از دیگر رویکردهای اصلی بانک پارسیان 
برای رسیدن به اهداف اقتصادی مقاومتی بود .آنگونه که مدیرعامل بانک پارسیان 
اعــالم کرده، برای ایجاد عدالت اجتماعی حــدود 3/3۲میلیون یورو اعتبار برای 
طرح انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران و آب شـیرین کن اختصاص 
یافته اســت .وی با بیان اینکه دسترسی به آب سالم ابتدایی ترین حق هر ایرانی 
است، افزود: به همین دلیل بانک پارسیان در ۲1 طرح آبرســـانی به شـهرها و 
روسـتاها و منـاطق محروم که مربوط به 14 استان کشور بوده مشارکت داشته 
و 16،5۰۰میلیارد ریال نیز اعتبار در این بخش ها هزینه کرده اســت.مدیرعامل 
بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشوری به شکوفایی 
اقتصادی نمی رسد ، جز با توسعه صادرات ، افزود: بانک درطرح هـای اکتشـاف 
و اســـتخراج نفت از میـادین مشترک فازهای11 الی۲4 پارس جنوبی وخطوط 
لوله سراســـری6 ،9و 11 انتقال گاز با اعتباری حدود 4میلیارد دالر مشــارکت 
داشته است. همچنین با شرکت نفت و گازکنگان درجهت صیانت از منابع ملی 
با ســهم الشرکه این بانک به مبلغ 1میلیارد دالر شرایط را برای توسعه صادرات 
بیشتر فراهم کرده است.وی همچنین با اشاره به مشـارکت بانک پارسیان در طرح 
احـداث پاالیشـگاه نفت در میـادین مشترک با شـرکت پاالیش پارسـیان سـپهر 
، افزود : هدف اصلی این طرح افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش 
منابع زیرزمینی به مبلغ661میلیون دالر و 1۰میلیون یورو بعالوه 6،346میلیارد 
ریال بوده است .این مقام مســئول در نظام بانکی افزود: مشارکت 6۰۰ میلیون 
دالری درطرح اکتشاف واسـتخراج نفت از میادین مشترک مانند یاران شمالی ، 
مشارکت در سـندیکای تأمین مالی پروژه پاالیشـگاه گاز بیـدبلنـدخلیـج فارس 
با هـدف ارزآوری و توسعه ظرفیت های تکمیل زنجیره ارزش به مبلغ35۰میلیون 
دالر از دیگر کارهای انجام شــده توسط بانک پارســیان برای صیانت از تولید و 
صادرات بوده اســت.اما بنگاه های کوچک و متوسط که اصلی ترین نقش را در 

اشتغالزایی کشور را دارند از حمایت های بانک پارسیان بی نصیب نبوده اند. 

مدیرعامل فرابورس ایران:
روش عرضه های اولیه  تغییر می کند

مدیرعامل فرابورس ایران از تغییر روش عرضه های اولیه شرکت های کوچک در سال آینده خبر داد.امیر هامونی با اشاره به عدم تحقق وعده وزیر اقتصاد برای عرضه اولیه 1۰۰ شرکت در 
سال جاری اظهار داشت: یکی از دالیل، شرایط بازار است و در این باره نمی توان شرایط بازار را انکار کرد اما به لحاظ پذیرش عملکرد بی سابقه ای داشتیم و شرکت های را پذیرش کرده ایم که 
آماده عرضه اولیه هستند.وی ادامه داد: از تیرماه که شرایط پذیرش بورس و فرابورس تفویض شد تا به امروز 6۰ شرکت برای عرضه پذیرش شدند و این فرایند در حال انجام است اما حسب 
مورد شرایط بازار به ویژه در سه ماه اخیر عرضه اولیه بزرگی نداشتیم اما تا پایان سال حداقل دو عرضه اولیه انجام خواهد شد.مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تغییر روش عرضه های 
اولیه تاکید کرد: عرضه های شرکت های متوسط و حتی کوچک )مانند شرکت هایی که 5۰ الی 1۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در روز عرضه اولیه جذب کند( را به روش بوک بیلدینگ انجام 
ندهیم چراکه این روش ممکن اســت به هیجانات بازار دامن بزند.هامونی ادامه داد: معتقدم اگر روش عرضه اولیه را اصالح کنیم این ظرفیت باز می شــود و هر روز با کشش مناسب بازار با 
روش جدیدی که بررسی می شود، عرضه اولیه ها را دنبال کنیم.وی با بیان اینکه پس از نزولی شدن شاخص درخواست پذیرش برای عرضه اولیه کم نشد، اظهار داشت: سال آینده همین 
روال در پذیرش ها پیش می رود.هامونی همچنین درباره بررسی تخلفات در فرابورس در طول یک سال گذشته گفت: اگر خبری از تخلفات منتشر نمی کنیم به این معنا نیست که به این 
تخلفات رسیدگی نمی شود و این موضوعات مورد بررسی قرار نمی گیرد.مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه در این حوزه با دو موضوع جرم و تخلف مواجه هستیم، اظهار داشت: در بحث تخلف 
با بحث حفظ ارزش های حرفه ای مواجه هستیم و بسیاری از این موضوعاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد از جنس تخلف است. شبیه به اینکه فردی بابت نبستن کمربند خودرو هر چند 
جریمه می شود اما دادگاهی نخواهد شد؛ یعنی در بحث تخلفات ارزش های حرفه ای بازار خدشه دار شده است.وی تاکید کرد: اما وقتی ارزش های عمومی جامعه خدشه دار شود که قانون گذار 
این موضوع را جرم نگاری کرده، مشــمول اقدام مجرمانه می شــود که این موارد فرابورس انگشت شمار هستند و به تعداد انگشتان دست نمی رسند. در حال حاضر در فرابورس بیش از 1۰ 

پرونده مجرمانه در دادگاه ها نداریم.

شــاخص کل بورس اوراق بهادار بــا کاهش 1۰ هزار و 51 
واحــدی معادل ۰.8۲ درصد به یــک میلیون و ۲۲۲ هزار 
و 664 واحد رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با 
افت 98 واحــدی به 17 هزار و 4۰۲ واحد رســید. دیروز 
تاالر شیشه ای، در معامالت دومین روز هفته )یکشنبه سوم 
اســفندماه ماه 99(، شــاهد ادامه روند نزولی شاخص های 
منتخب بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با 
کاهش ۲6۲۲ واحدی معادل ۰.8۲ درصد به رقم 319 هزار 
و 4۲ واحد رسید.شــاخص کل هم وزن نیز، با افت 1147 
واحــدی معادل ۰.۲6 درصد، عدد 437 هزار و 176واحد را 
به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 
749 واحدی به رقم ۲85 هزار و 761 واحد رسید.همچنین 
شــاخص سهام آزاد شناور، 11116 واحد کاهش را رقم زد 

و به ســطح یک میلیون و 759 هزار واحد رسید. همچنین 
شــاخص بازار اول با 88۲1 واحد کاهش  به رقم 896 هزار 
و 4۰ واحد رســید و شاخص بازار دوم نیز، با 15۲13 واحد 
کاهــش همراه بود و عدد ۲ میلیون و 468 هزار واحد را به 
نمایش گذاشت.بر اســاس این گزارش، در معامالت دیروز 
بورس تهران، نمادهای معامالتی فوالد، فملی، شستا، کگل، 
فارس، کچاد و تاپیکو با بیشترین کاهش، تاثیر منفی در روند 
شــاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی 
همراه، امید، سیســتم و کفرا، بیشــترین تاثیر مثبت را در 
برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه 
در دومین روز کاری هفتــه، معامله گران بورس ۲ میلیارد 
و 37 میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب ۲63 هزار و 
551 نوبت معامله و به ارزش ۲5 هزار و 185 میلیارد ریال 
داد و ســتد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت 
متعلق به نماد شلعاب)لعابیران ( با 5.99 درصد رشد و پس 
از آن، نمادهای کفرا، سیستم، امید، کساوه  و شکربن بود. 
همچنین نماد معامالتی شبندر)پاالیش نفت بندرعباس( با 
۲ درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس از آن نیز، 
نمادهای حفاری، کاوه، شستا، ولغدر، شبهرن و پترول قرار 
گرفتند.روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که 

نمادهای معامالتی ولپارس، فملی، سیتا، بالبر، تکشا، امین، 
فوالد و ثامید به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی 
شده اند.بر اســاس این گزارش، نمادهای معامالتی سپاس، 
ســیتا، کمند، امید، پارند، پارند و امین با بیشترین تقاضا 
مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای شستا، خساپا، پاالیش، 
شــپنا، وتجارت، خودرو و دارا یکم بیشــترین حجم عرضه 
را داشــتند.در معامالت دیروز بازار سرمایه، شاخص صنایع 
»رادیویی« و  »کاشــی و سرامیک« با افزایش همراه شدند  
و شاخص صنایع »شــیمیایی«، »فراورده نفتی« ، »فلزات 
اساســی« ، »محصوالت چرمی« و »کانه فلزی« با کاهش 

مواجه شدند.

 یکی از مدیران ارشد ارزی
 بانک مرکزی بازداشت شد

یکی از مدیران ارشــد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشــوه 
در پرونــده توزیع 35 میلیارد دالر ارزهای مداخله ای بانک مرکزی 
بازداشــت شد.، یکی از مدیران ارشــد ارزی بانک مرکزی به اتهام 
دریافت رشــوه در پرونده توزیع 35 میلیارد دالر ارزهای مداخله ای 
بانک مرکزی بازداشت شد.متهم بازداشتی پنجمین مدیر ارشد بانک 
مرکزی اســت که در سال های اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است.

متهم، چندین سال مســئولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی 
باالخــص فروش بی ضابطه ده ها میلیــارد دالر ارز در قالب ارزهای 
مداخله ای را برعهده داشــته و یکــی از متهمان اصلی در خصوص 
ایجاد نابســامانی های ارزی در ســال های اخیر در کشور است.به 
گزارش مهر، پیش از این نیز ســخنگوی قوه قضائیه از اخذ آخرین 
دفاع از ســیف رئیس ســابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون 
ارزی بانک مرکزی و ارســال پرونده آنها بــه دادگاه خبر داده بود.

رسول سجاد و صالحی از دیگر مدیران ارزی بانک مرکزی در دوره 
مدیریت سیف هستند که پیش از این اخبار بازداشت و محاکمه آنها 
در دادگاه های ویژه اقتصادی منتشــر شده بود.رهبر معظم انقالب 
در تاریخ ۲۲ مرداد 97 در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، 
اشاره داشتند که باید عالوه بر کسانی که ضمن دریافت ارز، مرتکب 
تخلف و ســوء استفاده شــدند با خطاکارانی که این ارزها را به این 

متخلفین پرداخت کردند نیز برخورد صورت گیرد.

 چگونه کارت اعتباری سهام
 عدالت بگیریم؟

افرادی که حساب بانک های عامل تعیین شده را به عنوان حساب 
مرتبط با ســهام عدالت خود معرفی کرده اند، می توانند از طریق 
نرم افزار طراحی شــده برای ثبت نام و دریافت تســهیالت اقدام 
کنند.از خرداد امســال فرآیند آزادسازی سهام عدالت به دو روش 
مستقیم و غیرمستقیم آغاز شد و بر این اساس سهامداران عدالت 
از قابلیت فروش سهام خود برخوردار شدند.این در شرایطی است 
که به تازگی شــرایطی فراهم آمده اســت تا سهامداران عدالت با 
توثیق ســهام خود در بانک، کارت اعتباری سهام عدالت دریافت 
کنند. این اقدام با هدف ایجاد مشــوق برای نگهداری اوراق سهام 
عدالت و همچنین ارائه تســهیالت به کســانی که این برگه ها را 
نگهداری می کنند، ایجاد شده است.در این راستا افرادی که حساب 
بانک های عامل تعیین شــده را به عنوان حساب مرتبط با سهام 
عدالت خود معرفــی کرده اند، می توانند از طریق نرم افزار طراحی 
شده برای ثبت نام و دریافت تسهیالت اقدام کنند. در حال حاضر 
دو بانک ملی و تجارت به صورت الکترونیکی به سهامداران عدالت، 
کارت اعتباری ارایه می دهند.در این فرآیند، احراز هویت از طریق 
تصویر زنده فرد ثبت نام کننده انجام می شود و تصویر کارت ملی 
نیز باید در برنامه بارگذاری شود. بعد از امضای فرم ها و قراردادهای 
مربوط به تسهیالت به صورت الکترونیکی، مراحل ثبت نام تکمیل 
و کارت اعتباری نیز به صورت مجازی صادر می شــود.پس از این 
مرحله نیز افراد می توانند با مراجعه به فروشــگاه های منتخب از 
اعتبار خود اســتفاده کنند؛ ضمن این که پرداخت در فروشگاه ها 
نیز از طریق گوشــی تلفن همراه و بارکد خوان انجام می شــود.

شایان ذکر است ضمانت این کارت های اعتباری، برگه های سهام 
عدالت است و نیازی به سایر مدارک جهت ضمانت و توثیق کارت 
نیست. به عبارت دیگر جایگزین ضامن در این پروسه برای دریافت 
کارت اعتباری، مانده اوراق ســهام عدالت افراد اســت.همچنین 
میزان اعتبــار این کارت ها برای خرید، 5۰ درصد ارزش ســهام 
عدالت افراد می باشــد؛ و چنانچه ســهامداران نتوانند به تعهدات 
خود در قبال بازپرداخت مبالــغ کارت های اعتباری عمل کنند، 
ســهام عدالت آنها توســط بانک به فروش می رسد. این در حالی 
است که در صورت بازپرداخت اقســاط این کارت ها توسط افراد 
به شــکل منظم، اصل سهام آنها که در وثیقه است، باقی می ماند 
و عوایدی مانند سود سالیانه، حضور در مجمع و حق رای متعلق 
به ســهامدار عدالت پابرجا بوده و توسط سهامداران عدالت قابل 
اســتفاده خواهد بود.عالوه بر این اگر سهامداران توانستند تا یک 
ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض الحسنه خواهد بود، 
امــا اگر از یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار 
به تسهیالت سه ساله تبدیل خواهد شد.همچنین نرخ سودی که 
برای این کارت های اعتباری در نظر گرفته، 18 درصد اســت، اما 
اگر مصرف کننده این کارت ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت را تسویه 

کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی شود.

گزارش از بازار سرمایه؛
عقب گرد 10 هزار واحدی 
شاخص  کل بورس
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گزیده خبر
 نخستین حضور عمومی و علنی ترامپ

 پس از ترک کاخ سفید
رئیس جمهور پیشــین آمریکا قصد 
دارد در کنفرانــس ســالیانه اقــدام 
سیاسی محافظه کاران سخنرانی کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی کنگره، 
پیشین  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
آمریکا قصد دارد در کنفرانس سالیانه 
اقدام سیاسی محافظه کاران که قرار 
اســت اواخر ماه جــاری در اورالندو 

برگزار شــود، سخنرانی کند. این نخستین حضور عمومی و علنی ترامپ پس از 
ترک کاخ سفید به شمار می رود.بر اساس این گزارش، دو منبع آگاه در این باره 
گفتند: ترامپ قصد دارد درباره آینده حزب جمهوریخواه و جنبش محافظه کار 
صحبت کند. ترامپ همچنین در نظر دارد از سیاست های مهاجرتی بایدن انتقاد 
کند.سخنگوی اتحادیه محافظه کاران آمریکایی نیز تایید کرده است که ترامپ 
در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.وی گفت: ترامپ قرار است 28 فوریه یعنی 
در آخرین روز این کنفرانس سخنرانی داشته باشد.این کنفرانس طی روزهای 25 
تا 28 فوریه برگزار می شود. کنفرانس سالیانه محافظه کاران هر سال با حضور 
فعاالن سیاسی، صاحبنظران سیاسی و نمایندگان جمهوریخواه در مریلند برگزار 
می شــود ولی امسال به خاطر محدودیت های کرونایی این کنفرانس قرار است 
در اوالندو برگزار شود.سخنرانی ترامپ در حالی است که اختالفات و دودستگی 
شدیدی در بین اعضای حزب جمهوریخواه پس از استیضاح ترامپ برای دومین 
بار و یورش طرفدارانش به ســاختمان کنگره در روز 6 ژانویه ایجاد شده است. 
با این حال به نظر می رســد ترامپ همچنان در بین اعضای حزب جمهوریخواه 
محبوب است.برخی اعضای بانفوذ حزب جمهوریخواه بر این باورند که ترامپ می 
تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در انتخابات 2022 داشته باشد و این حزب بدون 
کمک ترامپ نخواهد توانست در انتخابات آتی به نتیجه و دستاورد چشمگیری 
برســد.کوین مک کارتی رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا اواخر ژانویه به 
فلوریدا ســفر کرد و دیداری با ترامپ داشته است. ظاهرا دو طرف درباره نقش 
ترامپ در انتخابات 2022 و بازپس گیری کنترل مجلس نمایندگان از ســوی 
حزب جمهوریخواه صحبت کرده اند.این در حالی اســت که روابط ترامپ با میچ 
مک کانل رهبر اقلیت مجلس سنا به شدت تیره و تار شده است.میچ مک کانل 
و ترامپ پس از تبرئه رئیس جمهور پیشین آمریکا در دومین جلسه استیضاحش 
اظهارات تند و انتقادآمیزی را علیه یکدیگر بیان کرده اند.مک کانل که قبال یکی 
از قوی ترین متحدان ترامپ به شمار می رفت، در اظهاراتی تصریح کرد: ترامپ 
مسئول حمله مرگبار طرفداران افراطی اش به ساختمان کنگره در روز 6 ژانویه 
اســت که منجر به مرگ حداقل 5 نفر شــد.ترامپ نیز در اظهارات تندی پاسخ 
مــک کانل را داد و گفت: حزب جمهوریخواه هرگز بار دیگر قوی و مورد احترام 
نخواهد شد، تا زمانی که مک کانل رهبر آن باشد.ترامپ در واکنش به اظهارات 
مک کانل، افزود: میچ مک کانل یک مزدور سیاســی لجباز، عبوس و بی عاطفه 

است که اگر جمهوریخواهان بخواهند با او بمانند، دیگر پیروز نخواهند شد.

تله دیپلماتیک بایدن برای فشار هوشمند علیه ایران
به نظر می رسد گام  های بایدن به جای آنکه حاوی آثار عملیاتی و ملموس برای طرف ایرانی 
باشــد نوعی تله دیپلماتیک برای اجرای راهبرد »فشار هوشمندانه« است که بایدن قباًل 
گفته اســت قصد دارد آن را جایگزین فشار حداکثری کند. »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا دو روز پیش در اقدامی که با فضاســازی های تبلیغاتی فراوان در رسانه های غربی 
منعکس شد از چند مورد از شکست خورده ترین اقدامات دولت »دونالد ترامپ« علیه ایران 
عقب نشینی و برای حضور در جلســه ای با نمایندگان طرف های برجام جهت گفت وگو 
در خصوص ایــن توافق اعالم آمادگی کرد.دولت بایدن در یکی از اقداماتی که مهم تر از 
اقدامات دیگر به نظر می رســید اعالم کرد در نامه ای خطاب به 15 عضو شــورای امنیت 
تصریح کرده است که ایاالت متحده درخواست دولت پیشین این کشور مبنی بر احیای 
تمام تحریم های ســازمان ملل علیه ایران را پس می گیرد. واشــنگتن سپس اعالم کرد 
ایاالت متحده دعوت اتحادیه اروپا برای حضور در یک جلسه کمیسیون مشترک با گروه 
1+5 و ایران را خواهد پذیرفت.این گام  ها هرچند جزء ضروری روند بازگشــت آمریکا به 
توافق هسته ای محسوب می شود اما در قیاس با مالک رفِع »تمامی تحریم ها« که محک 
اصلی بازگشت آمریکا به تعهداتش است هیچ محسوب می شود طرفه آنکه، »جن ساکی«، 
سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری شب گذشته تصریح کرد که دولت بایدن قصد 

انجام هیچ اقدام دیگری برای »آوردن ایران پای میز مذاکره« ندارد!

ژست دیپلماسی بایدن با تحریم های ترامپ
مضاف بر این، درباره همین گام  ظاهراً رو به جلو هم دو نکته قابل توجه اســت؛ نخست، 
ادعای واشنگتن درباره عقب نشــینی از احیای تحریم های سازمان ملل علیه ایران ـ در 
حالی که چنین تحریم هایی به اذعان 13 عضو از 15 عضو شــورای امنیت وجود ندارندـ  
از منظر ایران مصداق ضرب المثل روغن ریخته ای اســت که کسی قصد نذر آن را داشته 
باشد.چنان که مبرهن اســت دولت ترامپ بعد از آنکه در رأی گیری شورای امنیت برای 
تمدید ممنوعیت های تسلیحاتی علیه ایران شکست خورد قصد داشت با استفاده از مفاد 
برجام و قطعنامه 2231، همه تحریم های ســازمان ملل علیه ایران را فعال کند که این 
تالش بالفاصله با مخالفت 13 عضو شورای امنیت روبه رو شد و آنها در نامه ای به رئیس 
شــورا اعالم کردند آمریکا با توجه به خروج از برجام در جایگاهی نیســت که بتواند این 
تحریم ها را بازگرداند، در نتیجه، دو رئیس دوره ای شــورای امنیت و دبیرکل ســازمان 
ملــل صراحتاً اعالم کردند قطعنامه ای که می توانســت به بازگشــت تحریم ها، از جمله 
ممنوعیت های تســلیحاتی ضد ایران منجر شــود به رأی گذاشته نخواهد شد.بعد از این 
شکست بود که دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی اعالم کرد مبادالت تسلیحاتی 
با ایران را ممنوع کرده است و هر گونه اقدام در این زمینه با جریمه از سوی کاخ سفید 
روبه رو خواهد شــد. نکته جالب آنکه ژست دیپلماسی بایدن مشمول این فرمان اجرایی 
ترامپ نشده است و او نه تنها فرمان مذکور را لغو نکرد بلکه سخنگوی وزارت خارجه اش 
شب گذشته در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سیاست دولت جدید درباره ممنوعیت های 
تسلیحاتی علیه ایران چیست، گفت: »واشنگتن سیاست منصرف کردن کشورها از عرضه 
سالح به ایران را ادامه خواهد داد.«، یعنی، در واقع رئیس جمهور جدید آمریکا در همان 
حال که سیاســت پنهانش را ادامه سیاســت تحریم های ترامپ قرار داده اســت بر سر 
عقب نشــینی ادعایی از تحریم هایی که عماًل وجود نداشته است هیاهوی تبلیغاتی به راه 

انداخته و ژست دیپلماسی گرفته است.نکته دوم درباره گام های ادعایی بایدن این است 
که به نظر می رســد این گام ها به جای آنکه حاوی مؤلفه ها و عناصر الزم برای تولید آثار 
عملیاتی و ملموس برای طرف ایرانی باشــد نوعی تلــه دیپلماتیک برای اجرای راهبرد 
»فشار هوشمندانه« است که بایدن قباًل گفته است قصد دارد آن را جایگزین »سیاست 
شکســت خورده فشــار حداکثری« )به زعم خود بایدن( کند.در ادامه درباره اینکه فشار 
هوشــمندانه چیست و بایدن چگونه ممکن است از گام های اخیر خود برای تسهیل آن 

استفاده کند توضیح خواهیم داد.

فشار هوشمند
»جو بایدن«، ســپتامبر 2020 قبــل از پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
در مقاله ای در »ســی ان ان« محورهای سیاســتش در قبال ایران و برجام را شرح داده 
تصریح کرد روش »فشــار حداکثری« که دونالد ترامپ در پیش گرفته فاقد قابلیت های 
الزم برای مهار ایران در زمینه های هســته ای، منطقه ای و موشکی است، لذا الزم است 
روشــی هوشمندانه تر برای مقابله با تهران به کار گرفت.جان کالم بایدن در آن مقاله این 
است که سیاست ترامپ به جهت آنکه آمریکا را از متحدان اروپایی اش دور می کند توان 
اجماع ســازی علیه ایران را ندارد و الزم اســت واشنگتن، از اتحادی که در نتیجه اجرای 
برجام میان آمریکا و متحدان و شریکانش ایجاد می شود به عنوان اهرم فشار بر ایران جهت 
تغییر رفتارش در جهت مطلوب واشــنگتن و رسیدن به برجام های بعدی استفاده کند.

همین سیاست بعد از ورود بایدن به کاخ سفید نیز اعالم شد. اعضای تیم بایدن در روزها 
و هفته های گذشــته بارها این عبارات را تکرار کرده اند که واشنگتن قصد دارد به برجام 
برگردد و این بازگشــت را ســکویی برای همکاری با متحدان و شریکانش جهت قوی تر 
کردن و طوالنی کردن توافق و رسیدن به توافقی جدید برای حل وفصل مسائل مربوط به 
برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای ایران قرار دهد.از مجموع این اظهارات، کنار نحوه 

رفتار تیم بایدن و همچنین نگاه آمریکایی ها به طورکلی به مقوله مذاکرات )که در ادامه 
درباره آن توضیح خواهیم داد( می توان استنباط کرد که »فشار هوشمندانه« قرار نیست 
سیاســتی عقالنی تر با میزان زورگویی کمتر نسبت به »فشار حداکثری« باشد بلکه قرار 
است با رفع نقائص آن در جهت یارگیری های بیشتر برای زورگویی باکیفیت تر و احتماالً 
نتیجه بخش تر حرکت کند، می توان گفت همه اختالف بایدن و ترامپ در سیاستشان در 

قبال ایران به همین خالصه می شود.

فشار هوشمند در گام های بایدن
مؤلفه های فشار هوشــمندانه را می توان به وضوح در گام های اخیر بایدن مشاهده کرد، 
به نظر می رســد دولت او گام های اخیرش را به گونه ای انتخاب کرده است که اوالً قابلیت 
آن را داشته باشد که بدون کاستن از فشارهای ترامپ، به صورت عقب گرد از سیاست های 
او و بازگشت به دیپلماسی دیده شود تا از این طریق مثاًل توپ را در زمین ایران بیندازد 
و کشورمان را از برداشتن گام های بیشتر در جهت احقاق حقوقش در برجام تحت فشار 
قرار دهد و مقصر عدم پاسخ دهی به »دیپلماسی آمریکا« جلوه دهد و ثانیاً جبهه متحد دو 
سوی آتالنتیک را فعال کند و طرف های اروپایی را برای گروگان  گرفتن برجام جهت اخذ 
تضمین از ایران در زمینه توافق های متعاقب برجام با آمریکا هم صدا و هم نوا کند.اظهارات 
مقام های اروپایی، بعد از گام های ادعایی بایدن شــاهدی بر مدعای فوق است، به عنوان 
مثــال، »جیمز کلورلی«، تنها ســاعاتی بعد از اعالم آنکه دولت بایدن ادعای بازگشــت 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران را پس گرفته است گفت: »تهران باید به تعهدات خود 
ذیل توافق اتمی بازگردد؛ توپ در زمین ایران است و آنها هستند که تعهدات خود را در 
برجام نقض کرده اند؛ طرفی که باید به تعهدات خود بازگردد و هرکاری الزم است انجام 
دهد، ایران اســت.«»پیتر استانو« سخنگوی اتحادیه اروپا هم روز جمعه تصمیم آمریکا 
درباره تحریم های ســازمان ملل را »فراهم کننده شــرایط بازگشت تهران به پایبندی به 
برجام« دانست و گفت تهران باید تعهدات خود را رعایت کند تا تحریم ها رفع شود.مضاف 
بر این، سیاست استفاده از ژست های خالی دیپلماسی برای افزایش فشار بر طرف مقابل، 
تطابق خوبی با کارنامه تاریخی آمریکا هم دارد. آمریکایی ها پیشــنهاد مذاکره و اصل آن 
را نه وسیله ای برای رفع خصومت و کاهش فشار بلکه ابزاری برای اِعمال دشمنی بیشتر 
و مکمل فشــار می دانند. از نگاه آمریکایی ها ـ آن طور که خودشان هم علناً می گویند ـ 
پیشنهاد مذاکره حین اعمال فشــار راهبردی است که از یک سو در طرف مقابل تفرقه 
داخلی ایجاد می کند و از ســوی دیگر، رد آن طرف مقابل را در معرض فشــار مضاعف 
افکار عمومی قرار می دهد.مقام معظم رهبری در جایی می گویند آمریکایی ها از پیشنهاد 
مذاکره به عنوان مکمل فشار استفاده می کنند: »آمریکایی ها وقتی که یک چیزی را هدف 
می گیرند با یک دولتی، با یک کشــوری و بنا می گذارند که با زور و با فشــار آن مقصود 
خودشان را به دست بیاورند، فشار در اینجا برایشان راهبرد است، اّما در کنار این راهبرد، 
یــک تاکتیک هم دارند و آن عبارت اســت از مذاکره.«اما از طرف دیگر، یک روند قابل 
تشخیص دیگر در سابقه تاریخی آمریکا این است که هرگاه ایران بر مواضع خود مقاومت 
کرده دستگاه محاسباتی آمریکا دچار اخالل شده و مجبور شده است از مواضع غیرعقالنی 
و زورگویانه اش کوتاه بیاید، درسی که دولت بایدن امروز می تواند از سیاست های ترامپ 

بگیرد این است که ایران تسلیم فشار و تهدید و تحریم نمی شود.
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محققان »موسســه ولکام سنگر« و »موسســه بیوانفورماتیک اروپا« در 
مطالعه اخیرشــان بیش از ۱۴۰ هزار گونه ویروسی را که در روده انسان 
زندگی می کنند شناسایی کرده اند.به گزارش تکنولوژی نتورکس، ویروس ها 
بیشــترین موجودات بیولوژیکی روی کره زمین هستند. اکنون محققان 
موفق به شناسایی ۱۴۰ هزار گونه ویروسی در روده انسان شده اند که بیش 
از نیمی از آنها تاکنون شناسایی نشده بودند. در این مقاله که در مجله » 
Cell« منتشر شده است محققان به تجزیه و تحلیل بیش از ۲۸ هزار نمونه 
میکروبیوم روده که از مناطق مختلف جهان جمع آوری شده بود پرداختند.

تعداد و تنوع ویروس هایی که محققان شناســایی کردند به طرز شگفت 
آوری زیاد بود. این داده ها می تواند راهی برای درک بهتر چگونگی زندگی 
ویروس ها در روده انسان و تاثیر آن بر کل بدن به روی دانشمندان بگشاید.

نتایج تحقیقات جدید نشــان می دهــد، آواز خواندن در یک گروه 
موســیقی یا کر، عملکرد مغز را افزایش می دهد و حس همبستگی 
بیشتری به ویژه در افراد سالمند ایجاد می کند.به نقل از نیوز، یافته ها 
حاکی از آن است که پیوستن به یک گروه کر می تواند در مقابله با 
کاهش شناختی مرتبط با سن و تنهایی مزمن که از هر ۱۰ سالمند 
یــک نفر را تحت تاثیر قرار می دهد، کمک کننده باشــد. همچنین 
آوازخوانی می تواند به ویژه در هنگام شــیوع بیمــاری کووید-۱۹، 
هنگامی که افراد تحت فشــارهای عاطفی بیشتری قرار دارند، مفید 
باشد.امی پنتیکینن، دانشجوی دکترا و یکی از محققان این تحقیق 
می گوید: »در آغاز دوران همه گیری افراد برای افزایش روحیه خود 

در بالکن ها و یا از طریق پنجره های باز باهم آواز می خوانند.«

پژوهشگران استرالیایی، نوعی تلویزیون مبتنی بر پرتو ماوراءبنفش 
ابــداع کرده اند که می تواند به پژوهشــگران کمک کند تا بفهمند 
که حیوانات چگونه جهان را می بینند.به گزارش فیز، دانشــمندان 
»دانشــگاه کوئینزلند«)University of Queensland( استرالیا، نوعی 
تلویزیــون ماوراءبنفش ابداع کرده اند که می تواند به پژوهشــگران 
در درک بهتر این موضوع کــه حیوانات چگونه جهان را می بینند، 
کمک کند.تاکنون نمایشگرهای استانداردی که روی وسایلی مانند 
تلویزیون ها یا رایانه ها نصب می شــوند، بــرای نمایش محرک های 
بینایی در پژوهش های مربوط به بینایی حیوانات مورد استفاده قرار 
گرفته اند اما هیچ کدام نتوانسته اند بینایی ماوراءبنفش را که توانایی 
دیدن طول موج های نور کوتاه تر از ۴۰۰ نانومتر است، آزمایش کنند.

شناسایی 140 هزار گونه 
ویروسی در روده انسان

 بهبود عملکرد مغزی سالمندان 
با آوازخوانی

 ابداع تلویزیونی
 برای حیوانات!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 انتظار در صف پُر کردن کپسول های خالی اکسیژن برای بیماران
 کرونا بستری در خانه

افشای تصاویر نسل جدید مرسدس بنز C کالس
قرار است مرسدس بنز در تاریخ ۲۵ فوریه )۵ اسفند( رسماً نسل جدید مدل محبوب و پرفروش C کالس را رونمایی کند اما حاال دو روز مانده 
به زمان معرفی رســمی، تصاویری از این سدان آلمانی افشا شده است که کامالً ظاهر و داخل آن را نشان می دهند. همان طور که از تصاویر 
جاسوسی، رندرها و تصاویر افشایی قبلی فهمیده بودیم، C کالس جدید در بیرون طراحی آشنایی دارد که کامالً دنباله روی برادران بزرگ تر خود 
یعنی E کالس و S کالس است.بنابراین در جلوی نسل جدید C کالس چراغ هایی باریک تر و با فرمی تیزتر به چشم می خورد که دی الیت های 
LED در باالی آن ها جای گرفته اند. بین این چراغ ها هم جلوپنجره ای تقریباً شش ضلعی قرار گرفته که فرم آن با سدان های بزرگ تر مرسدس 
تفاوت دارد. در عقب C کالس اما دقیقاً مثل E کالس و S کالس طراحان علیرغم انتقادات، از چراغ های افقی استفاده کرده اند تا این فرزند 
کوچک کامالً با برادران بزرگ تر خود هماهنگ شود.در تصاویر جاسوسی و ویدئوهای قبلی از طراحی کلی کابین C کالس جدید خبردار شده 
بودیم و می دانستیم در اینجا سبکی مشابه S کالس جدید خواهد داشت اما حاال می توانیم بدون روکش های مزاحم، به طور کامل طراحی داخلی 
این خودرو را ببینیم. در اینجا همان طور که اشاره شد، مثل S کالس یک نمایشگر لمسی بزرگ در کنسول میانی جای گرفته که اکثر کنترل ها 

از طریق این نمایشگر انجام می شود. در باالی این نمایشگر اما برخالف S کالس، دریچه های تهویه دایره ای شکل هستند.

رقابت کریمی و رضاییان برای بهترین گل ایستگاهی لیگ آسیا
گل هایی که علی کریمی و رامین رضاییان از روی ضربه ایستگاهی در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ به ثمر رساندند نامزد 
عنوان بهترین گل ایستگاهی شده اند.به گزارش استاد الدوحه، کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین گل های را که در سال ۲۰۲۰ از 
روی ضربه ایستگاهی در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رسانده شدند را اعالم کرد که در بین آنها دو گل از بازیکنان ایرانی وجود دارد.

گلی که علی کریمی با پیراهن استقالل برابر پاختاکور به ثمر رساند و گلی که رامین رضاییان با پیراهن الدحیل برابر الشارجه به 
ثمر رساند جزو این فهرست است.به این ترتیب و کریمی و رامین رضاییان این شانس را دارند که برنده بهترین گل ایستگاهی لیگ 
قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ باشند.در این فهرست در کنار گل های علی کریمی و رامین گل های آی کیسن بازیکن گوانگژو، برونو 

بازیکن گلوری استرالیا، یوون بیت گاران بازیکن اولسان هیوندای کره جنوبی و جاناتان ویرا بازیکن پکن چین هم وجود دارند.

بادا زهار جان مقدس تو را فدایا من بدا جمالک فی کل ما بدا یی تو دمبدم چو نی وین طرهف رت هک از تو نیم یک نفس جدامی انلم از جدا
عشق است و بس هک رد دو جهان جلوه می کند

گاهی ندا همی نهیش انم و هگ صدایک صورت رب دو گوهن همی آیدت هب گوشگاه از لباس شاه و هگ از کسوت گدا رب عاشقان غمزده زان جام غمزداربخیز ساقیا ز کرم جرهع ای ربزی رد دیده شهود نماند هب جز خدازان جام خاص کزخودیم چون دهد خالص

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تکرار
سورن کیرکگور فیلسوف مســیحی و دانمارکی بود که 
کتاب تکرار – با عنوان فرعی جســتاری در روان شناسی 
تجربی – را در ســال ۱۸۴۳ نوشت. کیرکگور کسی بود 
که با »وجــود«، »انتخاب« و »تعهد یا سرســپردگی« 
فرد سروکار داشت و اساســا بر الهیات جدید و فلسفه، 
بخصوص فلســفه وجودی )اگزیستانسیالیســم( تاثیر 
گذاشــت به طوری که به او لقب پدر اگزیستانسیالیسم 
را داده اند. کتاب تکرار به هنگام انتشــار با نام مســتعار 
کنستانتین کنســتانتیوس چاپ شــد. کنستانتین به 
تحقیق در این باره می پردازد که آیا تکرار ممکن اســت 
یا نه و کتاب شــامل تمام آزمون هایی می شود که او به 
آن ها دســت می زند تا این معنی برای او روشــن شود. 
آزمایش های او در ضمن به بیماری بی نام پیوند می خورد که در کتاب تکرار تحت عنوان »مرد جوان« 
بدو اشاره می شود.مرد جوان از دختر محبوبش درخواست ازدواج کرده است اما یکباره احساس می کند 
باید نامزدی را بهم بزند چرا که نظرش عوض شده است. تضاد و تعارضی هست میان دو شکل از صادق 
بــودن: وفــادار بودن به نامزدش و صادق بودن درمورد احســاس های جدیدش. از قضا این وضعیت به 
روشنی آینه ای است در برابر تجربه شخصی کیرکگور و رابطه اش با رگینه اولسن. همین شباهت وضعیت 
مرد جوان به وضعیت خود کیرکگور است که نشان می دهد کنستانتیوس و مرد جوان به احتمال زیاد دو 
شخِص جدا نیستند و ما با نوعی تحلیل حیات باطن رو به روییم که در آن، یک فرد هم زمان نقش بیمار 
و روانکاو را بازی می کند. باید بدانیم که کیرکگور در فلسفه اش فقط به اندیشه های انتزاعی نمی پردازد، 
بلکه این اندیشه را از طریق روابط بین انسانی به روی صحنه می آورد. از طریق انسان هایی که واقعی اند، 
حیاِت واقعی دارند و با سایر انسان ها، خدا و خودشان درگیر ارتباط اند. فکر می کنند و تصمیم می گیرند.

فردریک شوپن
فردریک شوپن ۱ مارس ۱۸۱۰ در روستای ژالزوا وال 
در نزدیکی ورشو از مادری لهستانی و پدری فرانسوی، 
به دنیا آمد. پدرش در سال ۱۷۸۲ به لهستان رفته بود 
و با تکال جوستینا که یک لهستانی بود ازدواج کرد و 
همان جا سکنی گزید.خانواده شوپن در اکتبر ۱۸۱۰ 
به ورشو نقل مکان کردند. استعداد موسیقایی شوپن 
جوان در سال های آغاز زندگی اش ظهور کرد تا آنجا 
که در ورشو به لقب موتسارت دوم مشهور شد. شوپن 
قبل از ۷ ســالگی دو پولونز )در سل مینور و در سی 
بمل ماژور( نوشت که اولی توسط پدر سیبولسکی - 
سرپرست مدرسه نوازنده ارگ و یکی از معدود ناشران 
موسیقی در لهستان - منتشــر شد. با انعکاس نبوغ 
خارق العاده او در روزنامه های ورشو، شوپن کوچک مورد توجه و پذیرش سالن های کنسرت اشرافی 
در پایتخت قرار گرفت. او از این زمان اجرای کنسرت های خیریه خود را آغاز کرد و اولین کنسرت 
پیانوی خود را در ۸ سالگی اجرا کرد. او نخستین درس های حرفه ای پیانو را از زیونی )زاده ۱۷۵۶ 
در بوهم( آموخت. شوپن در پاییز ۱۸۲۶ نزد جوزف السنر )زاده ۱۷۶۹( آهنگساز کنسرواتوار ورشو 
شروع به یادگیری تئوری موسیقی، هارمونی و آهنگسازی کرد. شوپن در ۱۸۴۸ آخرین کنسرتش 
را در پاریس اجرا نمود و ســپس به اسکاتلند و انگلستان رفت اما شدیداً بیمار شد تا آنکه در ۱۷ 
اکتبر ۱۸۴۹ هنگامی که به پاریس بازمی گشت، در خانه خواهرش لودویکا درگذشت. روز پس از 
آن ماسکی از صورت و دست هایش ساختند و سپس بدن او را گورستان پر الشز به خاک سپردند. 
به وصیت او و به ابتکار خواهرش، قلب او به میهن اصلی او لهستان برده شد و امروز در کلیسایی 

در ورشو نگه داری می شود.

فرهنگ

»ادگار رایت« کارگردانی اقتباســی جدید از رمان »مرد 
فراری« نوشته »استفن کینگ« را بر عهده گرفت. رمان 
ضدآرمانشهر و ترسناک »مرد فراری« را »استفن کینگ« 
در سال ۱۹۸۲ و با نام مستعار »ریچارد باکمن« منتشر 
کرد. داســتان مربوط به آمریکای سال ۲۰۲۵ است که 
این کشور دچار یک فروپاشی اقتصادی بزرگ و افزایش 
چشمگیر خشونت ها می شــود. »بن ریچارد« شخصیت 
اصلی داســتان در یک مســابقه تلویزیونی به نام »مرد 
فراری« شرکت می کند که در آن شرکت کنندگان باید 
از دست قاتالنی که برای کشتن آن ها استخدام شده اند 
به هر جایی که می توانند فرار کنند. در سال ۱۹۸۷ »پل 
میشل گالسر« فیلمی با نام »مردی فراری« ساخت که 
تا حدودی بر اساس رمان نوشته »استفن کنیگ« بود و »آرنولد شوارتزنگز« ایفاگر نقش اصلی آن بود. 
فیلم جدیدی که قرار اســت بر اساس این رمان ساخته شود اقتباس وفادارنه تری نسبت به متن اصلی 
خواهــد بود. »ادگار رایــت« کارگردانی اقتباس جدید از رمان »مرد فراری« را بر عهده دارد و به همراه 
»مایکل باگال« نگارش فیلم نامه را نیز انجام داده اند. هنوز فهرســت بازیگران این فیلم مشخص نشده 
است. استفن کینگ خالق بیش از  ۲۰۰ اثر ادبی در ژانرهای وحشت و خیال پردازی است. او نویسندگی 
را در ســن هفت سالگی آغاز کرد و با نام های مستعار »ریچارد باکمن« و »جان سوئیتن« آثار متعددی 
نوشته است. رمان های »کینگ« چنان با استقبال گرمی از سوی خوانندگان او روبه رو شد که فیلم های 
زیادی بر اساس آن ها در سینما ساخته شد.کارگردانان مطرح با اقتباس از رمان های او فیلم های بسیاری 
ســاخته اند. برخی از این فیلم ها با بازی درخشان بازیگران نام دار بر پرده رفته که از آن جمله می توان 

به »درخشش«، »مسیر سبز«، »رهایی از شائوشنگ«، »آن«، »مه«، »میزری« و »۱۴۰۸« اشاره کرد.

»مرد فراری« استفن کینگ در راه سینما
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