
۸۱ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۷هــزار و ۹۷۵ بیمــار 
جدید کووید۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشته خبر داد. دکتر 
سیماســادات الری گفــت: تا دیروز ۹ اســفند ۱۳۹۹ و بر اســاس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۷ هــزار و ۹۷۵ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۴۱۸ نفر از آنها بستری شدند.

وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۶۲۳ 
هزار و ۱۵۹ نفر رســید.الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۸۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۵۹ هزار و ۹۸۰ نفر رســید.وی گفت: 
خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۳۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.الری ادامه داد: سه 
هزار و ۷۲۹ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت 
های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.به گفته وی، تا کنون 
۱۰ میلیون و ۷۹۳ هزار و ۷۸۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده است.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر ۱۱ 
شهرستان قرمز، ۳۲ شهرستان نارنجی، ۲۵۱ شهرستان زرد و ۱۵۴ 

شهرستان آبی هستند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4585   یکشنبه 10 اسفند 1399  16 رجب 1442  28 فوریه 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری وابسته، بار دیگر در منطقه احیاء شود.دریابان 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار فواد حسین وزیر خارجه عراق که پیش از ظهر دیروز )شنبه( انجام شد با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا 
در عراق، تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه از عراق را موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه 
دانســت.در این دیدار شمخانی بر ضرورت همکاری و تشریک مساعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و انجام گفتگوهای سازنده برای فروکش کردن 

بحران های موجود تاکید کرد و افزود: آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت، تدبیر دولتمردان و مجاهدت....
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شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق:

ایران اجازه نمی دهد تروریسم تکفیری در منطقه احیاء شود
info@sobh-eqtesad.ir

هدف احمدی نژاد ولی فقیه است
مصاحبه های انتخاباتی محمود احمدی نژاد در فضایی تزاید گرفته 
کــه او به توهم حمایت مــردم از او زمینه های تحریک مردم علیه 
ولی فقیــه را علنی تر مطرح میکند. اگر فــرض را بر این بگذاریم 
که احمدی نژاد راه اســفندیار رحیم مشائی را طی میکند و اگر با 
این فرض رگ و ریشــه های متصل به دستان بیگانه را هم دقیق تر 
ببینیم آن وقت در می یابیم که فتنه ای خطرناک و پیچیده در حال 
شــکل گیری و دامن زدن به ماجرای انتخابات در مســیر تشنج و 
تقابل با نظام جمهوری اسالمی با نمایش جبهه های مثال داخلی و 
در داخل نظام است. در تشابه این تحلیل و پیش بینی های مترادف 
با موضوع نامه ای از مســعود ده نمکی را که در فضای مجازی آمده 
بود میخواندم که در آن آمده بود: » اگر سفارش امیرالمؤمنین را در 
مورد شناخت حق و سپس سنجیدن آدمها به آن را عملی نکنیم، 
در این فتنه ] فتنه بزرگی در راه اســت [  پای خیلی ها روی مین 
خواهد رفت. گذشت زمانی که عده ای روی مین می رفتند تا راه باز 
شــود. امروز خود آقا علمدار معبر است، اگر کسی پایش را از این 
معبر بیرون که هیچ، پایش را در جای پای آقا نگذارد، نفله خواهد 
شد. فتنه ای که عالِم و استاد و طلبه و دانشجو، امیر و سردار و سرباز 
باید در آن امتحانی ســخت دهند. هر چه امروز در کشور می گذرد 
معلول حرام خواری و زراندوزی آقازاده هایی است که به نام دین به 
کام خود بردند. ســکوت خواص و عــوام در آن دوران تاوان دارد و 
امروز که لقمه های حرام دل حضرات را سنگ کرده دیگر حق را از 
باطل تشخیص نمی دهند و به خاطر همین است که خواص عقب تر 
از عوام حرکت می کنند. فتنه ای که بســان جنگ جمل، همرزمان 
دیــروز را در مقابل هم قرار می دهد. وقتی رســول اهلل برای عمار 
از دوران فتنه می گفت، عمار شــگفت زده پرسید: یا رسول اهلل، در 
آن دوران چه کنیم؟ رســول اهلل فرمود: آن روز فقط ببین علی چه 
می گوید. اگر فردا دیدید، به جای بی بی سی، فتنه گران جدید قرآن 
سر نیزه کردند، راه را گم نکنید. اگر دیدید فتنه گران جدید به جای 
کاکل، بر پیشانیشان پینه سجده داشــتند، فریب نخورید. معمار 
انقالب فقط خمینی کبیر اســت و او گفت: پشتیبان والیت فقیه 
باشید تا آسیبی به این کشور نرسد، نگذارید معماران قالبی خودشان 
را به نام دین و انقالب جــا بزنند. ثقلین امام؛ وصیت نامه و والیت 
فقیه است؛ هر پرچم دیگری ولو به نام دین در برابر اندیشه والیی و 
امام بایستد، مصداق اسالم آمریکایی است. عدالت بی تعالیم اسالم 
و والیت، مصداق اســالم من درآوردی است که از عالئم آخرالزمان 
است که به نام دین  تیشه به ریشه دین می زنند. سخت ترین بخش 
تاریخ انقالب در حال شکل گیری است. خواص آلوده خوش سابقه 
ولی بدآتیه در یک سو از چپ و راست با هم، هم پیمان شده اند اما 
علی در دل سپاه خود اشعث هائی دارد بس خطرناک، آنها را دست 
کــم نگیرید«. اگرچه احتماال ده نمکی احمدی نژاد را با اســم صدا 
نکرده اما آدرس هایی که میدهد دامن بهاری ها را هم در بر میگیرد. 
به اجتماع نقیضین در جماران که بنگریم بســیاری از مصداقهای 
ده نمکی را در می یابیم. آنها که امام )ره( را سد راه سکوالریزاسیون 
و دیپلوتیزاسیوِن مِد نظِر ماسونیســم قلمداد میکردند، امروز دور 
هم جمع میشوند و آهنگ اداره کشور بصورت فدرال را که آرزوی 
عربستان در تجزیه ایران است سر میدهند. چه خوش خیال و زهی 
باطل اندیشی که طرد شــده های مذاکره با بنیاد سوروس و همزاد 
پنداران مذاکره با »برژینسکی بعنوان مشاور امنیت دولت کارتر« در 
الجزایر بتوانند ذره ای از عظمت بلوغ ملت ایران در حمایت از والیت 
فقیه بکاهند؟ بزعم حقیر هیچ تعجبی نخواهد بود که جماراِن امروز 
به پایگاه جریانی مبدل شــود که بجز نگاه به حمایت انگلستان و 
آمریــکا ملجاء و پناه دیگری ندارند. این گفته نه از باب این اســت 
که ما هشــیار نباشیم و رد پای فتنه را دنبال نکنیم اما هفت سال 
مذاکرات برجامی و بقول رئیس جمهور منتخب همین اباطیل بدون 
هیچ دســتاوردی، آبرو برای این به اصطالح کمپین منحوس باقی 
نگذاشته است. امروز معیشت مردم دستاویز مطامع خیانت پیشگان 
به ملت واقع شده اســت. کدام مرد و زن باشرفی حاضر است این 
پدیدگان شوم و اشبه الشیاطین را دوباره بر قدرت بنشاند؟ ما سخن 
مسعود ده نمکی را بجان میخریم و به مدِد پروردگار متعال مراقبیم 
کوچکترین اعوجاحی در باور ملت عظیم و ســرافرازمان علیه ولی 
فقیه فرهیخته و شــجاع و مدیر و مدبر بعنوان جایگزین امام امت 

رحمت اهلل تعالی علیه فراهم نیاورند. 
والسالم  

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزارت بهداشت: 
موتاسیون ایرانی کرونا صحت ندارد

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با رد اظهاراتی مبنی بر »موتاسیون ایرانی ویروس 
کرونا« گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور تا امروز، افزون بر ۷۰ جهش در ایران شناسایی شده که 
البته تا امروز هیچ کدام تغییر معناداری در رفتار ویروس ایجاد نکرده و اطالق واریانت جدید به آنها درست 
نیست. دکتر کیانوش جهانپور گفت: در رابطه با موتاسیون )جهش( های ویروس کووید۱۹ در ایران، اظهار 
داشــت: ویروس های RNA دار نسبت به ویروس های DNA دار، سرعت جهش بیشتری دارند و با توجه به 
اینکه کرونا ویروس ها از زمره ویروس های RNA دار است، طبیعتا در آنها بیشتر مشاهده می شود، سرعت 
جهش در ویروس های RNA دار بصورت میانگین شــاید ۱۰ هزار برابر ویروس های DNA دار اســت. کرونا 
نیز اگرچه نسبت به برخی ویروس های RNA دار لزوما سرعت جهش بیشتری ندارد، لکن در همه ماه های 
گذشته جهش های متعددی را در ایران و جهان به خود دیده است که البته بسیاری از این جهش ها لزوما 
منتهی به تغییر رفتار ویروس یا واکنش متفاوتی به واکسن و آنتی بادی ها و سیستم ایمنی نشده اند و قابل 
توجه نبوده و نیستند.وی افزود: متاسفانه انتقال ناقص مطالب و گزارش های علمی مطروحه هفتگی در ستاد 
ملی مقابله با کرونا آن هم از جانب افراد غیر از سخنگوی رسمی این ستاد و یا پوشش خبری ناقص آن در 
مواردی موجب سوء تفاهم و سوء برداشت شده و انتظار می رود اکنون که ستاد ملی مقابله با کرونا، سخنگوی 
رسمی و مشخص دارد، اعالن مصوبات و اطالعات منحصر به سخنگو باشد و سایر اظهارات، وجهی ندارد و 
رسانه ها این موضوع را در اطالع رسانی مطالب، لحاظ کنند و البته اعضای ستاد نیز توجه بیشتری به این 
مهم داشــته باشند.بنابر اعالم وبدا، جهانپور گفت: واژگان موتاسیون ایرانی که به نقل از نائب رییس محترم 
مجلس نیز منتشر شده است، اطالق درستی نیست و صحت ندارد و تا امروز از میان واریانت های شناخته 
شده با مبدا انگلیس، آفریقای جنوبی، برزیل و کالیفرنیا صرفا واریانت انگلیسی در ایران مشاهده شده است.

رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت خاطرنشان کرد: بسان همه ماه های گذشته، 
مانیتورینگ و رصد مســتمر ژنتیک ویروس و بررســی های فیلوژنتیکی و توالی یابی ژنتیکی در کشور در 
مراکز مشــخص جریان دارد و تا کنون جهش اساســی با تغییر معنادار رفتار ویروس در ایران مشــاهده و 

گزارش نشده است.

رئیس ســازمان انرژی اتمی، جزئیات نحوه اجرای قانون مجلس مبنی بر 
توقف »پروتکل الحاقی« را تشریح کرد و در عین حال گفت: بیانیه مشترک 

ما با آژانس هیچ پشت پرده ای نداشت.
 علی اکبر صالحی در بدون تعارف این هفته که در رآکتور تحقیقاتی شهید 
فخری زاده ضبط شــد، در خصوص مباحث مختلفی از جمله مذاکرات با 
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی، نحوه اجرای قانون توقف پروتکل 
الحاقی، تصمیمات پیش رو برای ســه ماه آینــده و تاثیر قانون مجلس بر 

شتاب گرفتن فعالیت های صلح آمیز هسته ای صحبت کرد.

 متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
روزهای حساسی برای سازمان انرژی اتمی است، خودتان شروع 

کنید، چه اتفاقاتی افتاد؟
رئیس انرژی اتمی: اعمال پروتکل الحاقی را متوقف کردیم، بازرسی هایی که 
در چارچوب پروتکل الحاقی انجام می گرفت، آنها را متوقف کردیم، آن هم 
بر اساس قانونی است که مجلس شورای اسالمی حدود دو ماه و نیم پیش 
تصویب کرده بود. وقتی هم که قانون تصویب شد قطعاً مجلس با ارگان های 
ذیربط مشورت می کردند، از جمله سازمان انرژی اتمی و روی محدوده های 
زمانی که موردنیاز است با ما مشورت کردند، مثاًل اینکه بالفاصله ۲۰ درصد 
را شــروع کنید، در عرض یک سال فالن کار را بکنید و در سه ماه هزار تا 
ســانتریفیوژ آی آر تو ام )IR۲M( را نصب کنید، اینها بر اســاس تفاهم و 
ظرفیت هایی بود که در ســازمان انرژی اتمی بود و ما قولی نمی خواستیم 
بدهیم که خدای ناکــرده نتوانیم از عهده آن برآییم و الحمداهلل همه چیز 
طبق روال پیش می رود، خوب زمانی هم که در قانون پیش بینی شده بود 
کــه دو ماه بعد از تصویب قانون اگر آنها وفــای به عهد نکردند، ما اجرای 
پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم و همین کار را هم کردیم و آخرین قدم 
هم، مذاکره ای بود که بنا به درخواست خود آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از ایران شد که آنها اظهار عالقه کردند که برای صحبت بیایند و ما هم بعد 
از مشورت با ارگان های ذیربط و مسئولین ارشدمان داشتیم، موافقت کردند 

که آقای گروسی به ایران بیاید و با ما مذاکره کند.

چرا آژانس خواسته است که به ایران بیایند؟
رئیس انرژی اتمی: این ســوال خوبی است، آژانس به ما گفت که شما اگر 
این پروتکل الحاقی را متوقف کنید، فرض کنید بعد از گذشــت دو هفته 
برجام برگشت و اجرایی شد، به مفهوم اینکه به همه تعهدات شان برگشتند 
و عمل کردند، در این فاصله اگر ما هیچ حضوری نداشــته باشیم، این یک 
انقطاع اطالعاتی خواهد بود، دوربین دارند و عکس می گیرند و حتی اینجا 
هم هستند، دقیق نمی دانم، البته اینجا به پروتکل الحاقی ربطی ندارد، ولی 
ما چون در پروتکل الحاقی هستیم، در موافقت نامه پادمانی هم هستیم که 
برای قدیم هست، پروتکل الحاقی جدید هست واال چهل پنجاه سال، همان 
پنجاه ســال است که ما در موافقت نامه پادمانی هستیم که دوربین دارند 

و بازرسی می کنند.

آیا همچنان ادامه دارد، ما عضو هستیم و بازرسی های شان انجام 
می شود؟

 )NPT( رئیس انرژی اتمی: بله ما موافقت نامه پادمان، چون عضو ان پی تی
و عضو آژانس هســتیم، سرجای خودش است و فقط پروتکل الحاقی را که 

در برجام داوطلبانه پذیرفتیم اجرا کنیم، آن را متوقف کردیم.

برگردیم به موضوع، آژانس به شما چه گفت؟
رئیس ســازمان انرژی اتمی: آژانس به ما گفته کــه در طی یک ماه یا دو 
هفته دیگر برجام برگردد و مســئولین نظام همه به اتفاق گفته اند که اگر 

طــرف مقابل تعهداتش را انجام داد، ما هم بــه عقب برمی گردیم و تمام 
تعهدات مان را انجام می دهیم و یکی از تعهدات ما اجرای پروتکل اســت 
و این کار پروتکل یک کار مســتمری در آن هســت و آن عکسبرداری و 
فیلمبرداری مستمر آن هست و اگر انقطاعی در آن صورت گیرد و متوقف 
شود، پیوستگی آن از دست می رود و این باعث ایجاد سوال هایی می شود که 
اگر طرف ریگی به کفشش باشد و بخواهد سوال های ناجوری و اذیت بکند، 
یک بهانه ای برای ســوال های عجیب و غریب شده و چه طور بوده است و 
خودش یک داستانی می شود و ما دیدیم که اگر این مسئله ادامه پیدا کند 
و این حرف حقی است و ما از نظر فنی صحبت می کنیم، مذاکره کردیم و 
هر وقت که ما مذاکره می کنیم که در خالء مذاکره نمی کنیم و من اختیار 

تمام آسمان و زمین در دست من است که نیست!
من قبل از آنکه وارد مذاکره شوم، قبل تر با مسئولین ارشد نظام و با مراجع 
ذیربط مســائل را مطرح و چارچوب را مشخص می کنم، کف ها و چارچوب 
مذاکره را مشــخص می کنیم و ما وارد مذاکره می شویم، خوب ما در همان 
چارچوب حرکت کردیم، الحمداهلل به لطف الهی این امر محقق شــد و لذا 
آژانس تا ســه ماه حق دسترسی به سیســتم های ضبط کننده اطالعات 
هســتند، یعنی دوربین ها را ندارد.پایان مدت زمان سه ماهه دوربین های 

آژانس جمع می شود

چرا مدت زمان سه ماه در نظر گرفته شده؟
رئیس ســازمان انرژی اتمی: چرا تا سه ماه، سوال خوبی کردید، آژانس هر 
سه ماه یک گزارش می دهد، یک گزارش فردا می دهد و تا سه ماه دیگر که 
گزارش دیگری می دهد، البته ما نگفتیم تا سه ماه، سر سه ماه، گفتیم تا سه 

ماه، اگر هفته دیگر مسئله برجام برگردد.

اگر روال به همین منوال طی شد چه می شود؟
رئیس ســازمان انرژی اتمی: آن وقت ما تمــام اطالعات دوربین ها را محو 

می کنیم و از آنها خواهش می کنیم که دوربین ها را تماماً برچینند.

آقای رافائل گروســی مدیر آژانس که به ایران آمدند آیا به شما 
گفتند که کاری کنیــد که این پروتکل الحاقی را نخواهید متوقف 

کنید؟
رئیس ســازمان انرژی اتمی: قبل از آنکه ایشــان به ایران بیاید؛ اگر غیر از 
این می گفت، که ما اجازه نمی دادیم به ایران بیاید و خودش قبل آمدن به 
ایران یک مصاحبه انجام داده بود و ما از طریق ســفیرمان به اطالع ایشان 
رســانده بودیم و ما هم یک هفته قبــل، اواخر بهمن به آژانس اعالم کرده 
بودیم که در ۵ اســفند متوقف می کنیم و شما آماده باش باشید و اقداماتی 
را که باید با بازرسانتان اینجا انجام دهید، بکنید؛ تا ما در ۵ اسفند پروتکل 

را متوقف کنیم.

 آیا بیانیه مشترکی که بین شما و آژانس بین المللی انجام شد، پشت 
پرده هایی هم داشت؟

رئیس سازمان انرژی اتمی: خیر، پس ما در این سه چهار ساعت چه بحثی 
می کردیم و اگر پشــت پرده ای داشته باشد، پشت پرده اش این هست که 
ما اعالم کردیم که پروتکل را اجرا می کنیم و آقای گروسی اعالم کردند که 
ما حق ایران را در اجرای قانون به رسمیت می شناسیم و ما نشستیم و فکر 
کردیم و گروه ایشان با دو نفر از مشاورین شان آمده بودند و ما هم با دو سه 
نفر از دوستانمان بودیم، نشستیم، بحث کردیم و فکر کردیم و هر کدام به 
اتاق خودشان می رفتند و دوباره برمی گشتیم تا به این جمع بندی دو طرفه 

رسیدیم که مرضیه الطرفین بود.
ادامه در صفحه دوم

تغییرات مالیاتی مجلس در الیحه 1400

از هزینه » زندگی الکچری « تا مالیات از درآمد » بالگرها «
در ده سال اخیر؛

تجارت ایران با اتحادیه اروپا به 
کمترین سطح ممکن رسید

در آذر ماه امسال صورت گرفت؛

افزایش قیمت 50تا 3۷0درصدی 51کاال

در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم ها علیه ایران و محدودیت های مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با 
اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال های اخیر رسید اتاق بازرگانی تهران در 
گزارشی به روند ۱۰ ساله تجارت ایران و اروپا پرداخته است. در این گزارش آمده است که تجارت کاالی ایران و 
اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. در ابتدای این دهه تجارت ایران با این اتحادیه 
بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو بوده که حدود ۱۷ میلیارد یورو آن صادرات ایران به اتحادیه اروپا و بیش از ۱۰ میلیارد 

یورو نیز واردات این اتحادیه...

ریزش شاخص کل بورس  به کانال یک میلیون و ۱۰۰

قاضی زاده هاشمی:

 شواهدی از کرونای جهش یافته ایرانی 
وجود دارد

نایب رئیس مجلس از وجود کرونای جهش یافته در داخل کشور با عنوان کرونای ایرانی خبر داد و گفت: 
عالوه بر موتاســیون های آفریقایی و انگلیسی و کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم اضافه 
کرد؛ البته هنوز کامال تائید نشده ولی شواهدی است. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد با 
ابراز تأسف از وضعیت قرمز در استان خوزستان اظهار داشت: حجم ابتالئات در استان خوزستان باال است 
و نزدیک به نیمی از فوتی ها برای این استان است. درحالی که اگر خوزستان کنترل می شد تعداد فوتی ها 
به ۴۰ نفر کاهش پیدا می کرد.عضو ستاد ملی مقابله با کرونا از وجود کرونای جهش یافته در داخل کشور 
با عنوان »کرونای ایرانی« خبر داد و گفت: عالوه بر موتاسیون های )جهش ژنتیکی( آفریقایی و انگلیسی و 
کالیفرنیایی، باید کرونای جهش یافته ایرانی را هم اضافه کرد؛ البته هنوز کامال تائید نشده ولی شواهدی 
از آن در قزوین و آن نواحی هست.وی از تصمیم گیری در مورد نحوه سفرها در ایام تعطیالت نوروزی نیز 
اظهار داشت: در این جلسه، در خصوص موضوع مسافرت ها و محدودیت ها مباحثی مطرح شد که مسافرت 
چگونه باشد و کدام شهرها آزاد و کدام شهرها آزاد نباشند و کجاها تراکم وجود دارد و یا ندارد و قرار شد 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا بر روی این کار کند.قاضی زاده هاشمی بحث واکسیناسیون را از 
دیگر مباحث مطرح شــده در این جلسه بیان کرد و گفت: پرستاران باید در اولویت واکسیناسیون باشند. 
به خصوص بعضی از این پرســتاران که باردار هستند بیشــتر درخطرند و آن هایی که با بیماران کرونایی 
به طور مستقیم در ارتباط اند باید در اولویت باشند.وی تأکید کرد: واکسن ها قسمت به قسمت وارد می شود 

و به همین ترتیب طبق دستورالعملی که ذکرشده واکسیناسیون انجام خواهد شد.

صالحی:

 اگر تا ۳ ماه تحریم ها لغو نشود دوربین های 
آژانس اتمی جمع می شود

۲۴ ساعته به غنی سازی ۶۰ درصد می رسیم

5

5

6

3
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با رأی نمایندگان مجلس؛
جرایم رانندگی ۵ درصد افزایش می یابد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند که تعرفه جریمه های رانندگی در سال آینده، پنج درصد افزایش یابد. 
نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰، با بند )ج( تبصره )۱۰( ماده واحده الیحه بودجه موافقت کردند.در این مصوبه آمده است؛ در سال ۱۴۰۰ 
تعرفه جریمه های رانندگی پنج درصد )۵درصد( افزایش می یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد 

خزانه داری کل کشور واریز می شود.
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روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا:گزیده خبر

ناچاریم محدودیت ها را تا ماه ها ادامه دهیم
رییس جمهور گفت: هر اندازه که بتوانیم واکسن تهیه می کنیم. مردم می دانند وضعیت 
واکسن امروز مشابه ماسک در اوایل این بیماری است. چه طور مسیر هواپیماها را عوض 
می کردند و ماســک ها را در فرودگاه ها می گرفتند. امروز آن شرایطی که برای تهیه 
ماسک وجود داشت، در دنیا برای واکسن پیش آمده است. حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی در پنجاه و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، با تبریک میالد 
حضرت علی)ع( و تسلیت شهادت حضرت زینب)س( اظهار کرد: این روزها نسبت به دو 
سه ماه پیش برای ما روزهای حساس تری است. مردم هم در جنب و جوش اجتماعی 
و فرهنگی و هم در جنب و جوش نظافت و تمیزی و مســائل بهداشتی هستند.روحانی 
گفت: همه دوست داریم شب عید، شب های آرامی برای مردم بسیار عزیز ما باشد و برای 
کسی مصیبتی پیش نیاید و همه خانواده ها بتوانند این ایام را در چارچوب همه رسومات 
و ســنت هایی که بوده، البته نه به شکل سابق، برگزار کنند. در عید رفت و آمد مردم و 
سفر حتی اگر دچار موج چهارم نباشیم و شرایط عادی باشد، باز هم همه باید مراعات 
کنند.روحانی ادامه داد: اگر دچار موج چهارم نشویم باز هم همه باید مراعات کنیم. عید 
امســال چیزی مشابه عید پارسال است. شاید از نظرهایی باید بیشتر از پارسال مراعات 
کنیم. پارســال می گفتیم از دست ویروس وهان چه کار کنیم. امسال از مار غاشیه به 
افعی پناه بردیم. حاال می گوییم به پناه ویروس وهان بریم و ویروس انگلیسی سراغمان 
نیاید. شــرایط سخت تر شده است. مردم عزیز و بزرگوار ما که طی این ۱۳ ماه همیشه 
لطف و همکاری کردند ان شاءاهلل این ایام هم رعایت می کنند.روحانی گفت: الحمدهلل 
واکسیناســیون در کشور ما آغاز شده و شرایط ما در هفته های پیش رو، هم برای کادر 
درمان در سراسر کشور و هم برای افراد مسن یا بیماران زمینه ای بهتر می شود. شرایط 
مهیا می شــود. تمام توان دولت برای خرید واکسن امروز متمرکز است و در کل شرایط 
ما بگونه ای است که هر مقدار بتوانیم واکسن مورد نیاز را تهیه می کنیم.مردم می دانند 
واکسن امروز مشابه ماسک در اوایل این بیماری است. چه طور مسیر هواپیماها را عوض 
می کردند و ماســک ها را در فرودگاه ها می گرفتند. امروز آن شرایطی که برای تهیه 

ماسک وجود داشــت، در دنیا برای واکسن پیش آمده است.رئیس جمهور گفت: امروز 
شــرایطی که برای واکســن در دنیا پیش آمده یک امتحان بزرگ برای همه دنیاست. 
کشــورهایی که پیشرفته و پولدار هستند و امکانات دارند می خواهند همه واکسن ها را 
به کشور خودشان بیاورند و سریع واکسیناسیون را در کشور خود انجام دهند.وی ادامه 
داد: یک مقداری از این اقدامات طبیعی است که هر حکومتی به فکر مردم خودش باشد 
ولی مقداری هم اینجا وظایف اخالقی و انســانی به ما حکم می کند در این آزمایش به 
فکر همه مردم جهان باشیم. به هر حال این موضوع پاندمی بوده و یک بیماری هست 
که سراســر جهان را فراگرفته است. حاال یک کشــور هم صد در صد واکسیناسیون را 
اجرا کند باز هم مصون نمی ماند به دلیل اینکه تردد و رفت و آمد هست.روحانی افزود: 
مصونیت واقعی زمانی آغاز می شــود که در سراسر جهان همه مردم بتوانند از واکسن 
استفاده کنند. امروز واکسن شــرایط خاصی دارد. اوال آثار واکسن ها برایمان مشخص 
نیســت. اینکه تا چه زمانی و چه اندازه موثر اســت. آیا عوارض دارد یا خیر هم در ابهام 
اســت. برخی هم در دنیا از زدن واکسن می ترسند به دلیل ابهاماتی که در دنیا وجود 
دارد، اما در شرایط فعلی ما راهی جز اجرای پروتکل و در کنارش واکسن نداریم. باید از 
واکسن استفاده شود. برای بسیاری از افراد مصونیت ایجاد می کند.رییس جمهور تاکید 
کرد: ما در شرایط فعلی باید بیش از سابق از مرزها مراقبت کنیم. دیدیم یکی از استان 
های ما - خوزستان - با یک پیک عجیبی روبه رو شد. در هیچ استانی شهر قرمز نداریم. 
فقط برخی شــهرهای استان خوزستان قرمز اســت و اگر رعایت نکنیم به استان های 
همجوار سرایت می کند.وی ادامه داد: خوشبختانه در گزارش امروز دیدیم در خوزستان 
هم تســت ها افزایش پیدا کرده و هم بیماریابی در حال افزایش است. در کنار آنها هم 
رهگیری رو به افزایش است. البته چاره ای جز اعمال محدودیت ها نیست. در مورد ورود و 
خروج نیز محدودیت ها اعمال می شود تا هم شرایط مردم خوزستان بهتر شود و هم این 
شرایط به استان های دیگر در سراسر کشور سرایت نکند.رئیس جمهور با بیان اینکه در 
شرایط فعلی همه می دانیم که سیستم ایمنی بدن است که باید در برابر ویروس مقاومت 

کند، افزود: سیستم ایمنی ها یکسان نیست و شرایط مختلفی وجود دارد. همانطور که 
بارها گفته شده تا حاال دارویی هم پیدا نشده است که استفاده شود و این ویروس از بین 
برود. عمدتا داروها برای بافت هایی اســت که جلوی آسیب را بگیرد و مداوا کند. بیشتر 
داروها در این زمینه ها تجویز و مصرف می شود.روحانی تصریح کرد: یکی از راه هایی که 
این سیستم ایمنی را تقویت و برای مبارزه با ویروس آماده کند، همین واکسن است. در 
واقع واکســن تزریق موادی شبه ویروس است تا سیستم ایمنی ما بتواند با آن بجنگد، 
مبارزه کند و آماده ویروس واقعی شود. البته شرایط مختلفی وجود دارد و این ویروس 
ممکن اســت هر روز جهش خاصی داشته باشد.وی ادامه داد: این مسئله برای کسانی 
که واکسن را می سازند، کار را سخت تر و سنگین می کند چون امکان دارد این ویروس 
چند ماه دیگر با شرایط امروز ما کامال متفاوت باشد و ما نیازهای جدیدی پیدا کنیم و 
یا تغییرات جدیدی در واکسن ها نیاز باشد.روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
برای انجام واکسیناســیون ماه ها زمان الزم داریم. ممکن است شش ماه طول بکشد تا 
همه واکسن بزنند. در این مدت چاره رعایت دستورالعمل های بهداشتی به عنوان اصل 
اساســی است. همان اصولی که قبال مورد تاکید ما بوده است؛ یعنی اقدامات بهداشتی، 
امکانات پایشــی و تست تشــخیصی که باید روزانه افزایش پیدا کند و به جای بستری 
شدن بیمار با شرایط سرپایی درمان شود.وی گفت: ناچار هستیم محدودیت ها را تا ماه 
ها، ســال آینده، شاید کل سال آینده ادامه دهیم. اقدامات تنبیهی هم الزم است. البته 
دولت همچنان خودش را موظف می داند هم بستر الکترونیکی را افزایش دهد و هم در 
کنار همه اقدامات بهداشتی و درمانی امکانات حمایتی را افزایش دهد. اقدامات حمایتی 
مثل پرداخت وام ها، ارائه مهلت ها، کمک دولتی به کسب و کارها.رئیس جمهور گفت: 
سال آینده اگر شرایط همین شرایط باشد، باز هم نیازمند هستیم اقدامات حمایتی خود 
را نســبت به مردم انجام دهیم. ان شاءاهلل با کمک همه مثل وزارت بهداشت، نیروهای 
مسلح، سازمان هالل احمر و کمک مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم بر این 

ویروس فائق شویم.

صالحی:
 اگر تا ۳ ماه تحریم ها لغو نشود دوربین های 

آژانس اتمی جمع می شود
ادامه از صفحه اول

آیا آنچه که در چارچوب پروتکل الحاقی بود، االن دسترسی ها گرفته 
شده است یا استثناء هم وجود دارد؟

رئیس ســازمان انرژی اتمی: تمام آن چیزی کــه در پروتکل الحاقی بود، االن 
دسترســی هایش گرفته شــده، مثاًل یکی از آن مواردی که در پروتکل الحاقی 
هســت، دسترسی های مکمل است، مثاًل بر اســاس پروتکل آنها یک جایی را 
دیده اند و می خواهند یک جای دیگر، نزدیک آنجا را هم ببینند، یعنی دسترسی 

مکمل ببینند، که آن را هم جلویش را گرفته ایم.

قانون مجلس چقدر به شــما در پیشبرد اهداف و مسیری که پیش رو 
دارید کمک می کند؟

رئیس سازمان انرژی اتمی: این قانون از نظر ما و منظر فنی، بسیار فرصت خوبی 
بود، بسیار فرصت خوبی بود، من واقعاً این را در دولت و به دوستانمان گفتم که 
این قانون یک فرصت طالیی برای ما ایجاد کرد، من مباحث سیاسی اش را کنار 
می گذارم، بحث تحریم و غیره دیگران مسئولش هستند من مسئول این هستم 
که ســانتریفیوژها درست باشد و راکتور سرجایش باشد هر کسی مسئول یک 
کار است، این قانون فرصتی را به ما داد که گفتیم خدا را شکر، خداوند فرصتی 
را فراهم کرد ما توانســتیم در عرض ۲۴ ســاعت ۲۰ درصد را راه بیاندازیم.۲۴ 
ساعته آن هم اهلل اکبر حاال ما می خواهیم ترمز بگیریم دیگر نمی توانیم دولت و 
قانون گفته ۱۲۰ کیلو در سال که می شود مثاًل ماهی ۱۰ کیلو ما تولید کنیم، 
ما هنوز یه ماه نشده بیست و پنج شش کیلو رفتیم، یعنی سه چهار پنج شش 
ماه دیگر این ۱۲۰ کیلو تمام می شود نمی توانیم حاال متوقفش کنیم. برویم جلو 
چکار کنیم قانون گفته در سال خب. جوانان ما و ظرفیت سازمان انرژی اتمی 
آنقدر زیاد اســت و عشق جوانان ما واقعاً جوانها وقتی که فرصت پیدا می کنند 

سر از پا نمی شناسند شبانه روز با عشق کار می کنند.

مجری: این اتفاق االن فکر کنم دوباره افتاد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی: همیشه این جور بوده ولی خب شب هم هست و روز 
هم هست اینها، حاال ما بایست بگوییم این ۲۰ درصد دیگر اینقدر، قانون گفته 
۱۲۰ کیلو در سال خوب گذاشتن پشتش برو حاال تا ببینیم چه جوری می شود 
خب حاال ۱۲۰ تا را تولیــد می کنیم بعدش به مجلس اعالم می کنیم چه کار 
کنیم ادامه بدهیم ندهیم یا هزار تا ماشین Ir۶ نسل بسیار جدید ما هزار تا حاال 
صــد تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا هزار تا خوب داریم تولید می کنیم آن هم بعد از حادثه 
نطنز یعنی آمدند مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید ما را زدند اما الحمدهلل 
به کوری چشم آن کســانی که این کار خبیث را انجام دادند ما در عرض یک 
ماه ظرفیتمان را برگرداندیم به ظرفیت قابل قبولی حدود شصت هفتاد درصد 
ظرفیتی که داشتیم و داریم تولید می کنیم ضمن اینکه دل کوه را می شکافیم 
که تا اینها باشــند بفهمند که با جمهوری اسالمی این طوری چیز نکنند االن 
دولت متعهد شد سالن های بزرگی را در دل کوه داریم ایجاد می کنیم حاال یکی 
از دوستان شوخی به من می گفت که آقای صالحی به من بگو که کجاست من 
یه خرده این پا و اون پا کردم گفت من از بی بی سی البته هر شب می بی نم 
این رو که کجاست و چه جوری است ما در دل کوه داریم این کارها را می کنیم 

و مصون سازی می کنیم.

مجری: می خواهم بگویم قانون برای پیشبرد کارهای ما خوب بوده؟
رئیس سازمان انرژی اتمی: عالی بود ببینید اآلن در صنعت هسته ای باید چکار 
کنیم آقا فرمودند بروید نیروگاه بسازید. از ۵۰ سال پیش که آقای دکتر اعتماد 
شــروع کردند یک راکتور داریم، ما اآلن داریم دو تا می سازیم این دو تا را سه 
چهار ســاله شروع کردیم بده؟ ۱۰ میلیارد دالر بزرگترین طرح صنعتی کشور 

ماست.

24 ساعته به غنی سازی 60 درصد می رسیم
مجری: حضرت آقا فرمودند که اگر به آن نتیجه برســیم و نیاز داشته باشیم تا 

۶۰ درصد هم می توانیم غنی سازی کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی: بله ما االن این ظرفیت را داریم قانونش به ما اجازه 
داده ظرفیتش همین اآلن موجود است، این هم از آن ۲۴ ساعتی ها است یعنی 

به همین سرعت.

آقای دکتر چرا امریکایی ها و اروپایی هــا از اجرای این قانون نگران 
بودند؟

رئیس سازمان انرژی اتمی: چون که از موضع منطق قدرت صحبت می کنند، از 
موضع منطق زور صحبت می کنند از موضع قدرت منطق که صحبت نمی کنند 
می گویــد من زور دارم بنابراین چون زور دارم هر کاری که بخواهم می کنم، تو 
کی هستی که می گویی من قدرت مطلقم پس برای چی سازمان ملل درست 
کردید، پس برای چه این همه مرکز بین المللی هســت، متوجه هســتید ۴۲ 
سال سعی کردند کمر ایران را به خاک بنشانند توانستند؟ ما عزیزتر شدیم که 
قوی تر شــدیم بله مشکل آفریدیم یک مقدار از نظر اقتصادی مشکل داریم اما 
کشوری نیســتیم که از پا درآمده باشیم من یک بار گفتم ما تمام آستانه های 
صنعت هســته ای را در اختیار داریم از اکتشاف و اســتخراج، طراحی راکتور، 
کمک به صنعت، کمک به بهداشت و همه اینها، ما اآلن همین کووید ۱۹ یکی 
از تجهیزات بســیار حساسش سانتریفیوژهایی است که ۲۸ هزار دور در دقیقه 
باید بچرخد همین واکسن ها را کی ساخت برایشان؟ ما ساختیم دادیم اگر نبود 

که کسی این را نمی داد

چرا امریکایی ها به جای برگشــت به برجام و لغو تحریم ها دنبال این 
هستند که در یک فضای خارج از برجام بنشینند مذاکره کنند؟

رئیس ســازمان انرژی اتمی: دارند القا می کنند که ایران اهل مذاکره نیســت 
یعنی می خواهنــد در افکار عمومی یک جوری جــا بیاندازند که مثاًل ما اهل 
مذاکره نیســتیم این نیست اما مذاکره شرایط خودش را دارد توجه می کنید؟ 
و آن شــرایط را مقام معظم رهبری تعیین می کنند پس اوالً دنبا بفهمد که ما 
اهل مذاکره نیستیم ما مذاکره کردیم اما مذاکره ای که او مدنظر دارد از نظر ما 
مردود است او مذاکره را یک منظر دیگری لذا آن چیزی که ما مردود می دانیم 
مذاکره ای است که طبق تعریف او دارد القا می شود دلیل برای عدم اعتمادمان 
داریم از زمان کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ تحمیلی صدام علیه ما تا همه اینها را 
بیینید ما دلیل داریم حاال آنها دلیل شان چیست؟ این جنگ اراده ها است من 
به شــما بگویم جنگ اراده ها است او می خواهد ببیند اراده ها است من به شما 
بگویم او می خواهد ببیند اراده ما تا کجاست ما باید قوی و محکم و منسجم در 
داخل پشت ســر حضرت آقا حرکت کنیم ما با هم اختالف داشته باشیم ولی 
توی این مسائل باید ید واحده باشیم یک فرمانده داشته باشیم فرمانده بگوید 

اآلن بروید خب می رویم، نروید نمی رویم.

کدخدایی: 
پیگیری ها درباره پرونده ترور حاج قاسم در جریان است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شخص رئیس قوه قضائیه مسأله حقوقی جنایت ترور سردار سلیمانی را پیگیر است و در این زمینه دولت عراق هم پیگیری های خوبی انجام داده 
و با قوه قضائیه و امور خارجه همکاری خوبی داشته است.، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز )شنبه ۹ اسفند ۱۳۳۹( در اختتامیه جشنواره ملی کتابخوانی 
»جهانمرد« که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با بیان اینکه هرچه از شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی بگوییم، بنویسیم و بخوانیم حق مطلب ادا نمی شود، خاطرنشان 
کرد: خدمات و ایثارگری های سردار دلها همچنان برای خیلی ها ناشناخته است؛ حاج قاسم سلیمانی که در مکتب اسالم درس گرفته است، به تأسی از حضرت امام )ره( و همه 
شهدای اسالم و در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری به انجام وظیفه می پرداخت.وی با بیان اینکه یکی از مسائلی که مقام معظم رهبری درخصوص حاج قاسم اشاره فرمودند 
»اخالص« ایشــان بود، گفت: حاج قاســم را کسانی که از نزدیک با او آشنا بودند، می شناختند که از عنوان و نام و رسانه فراری بود و این یعنی همان اخالصی که رهبر معظم 
انقالب از آن یاد می کنند؛ اخالصی که در ایشان وجود داشت مصداق یک انسان مسلماِن انقالبِی متدین بود. کدخدایی با بیان اینکه شهید سلیمانی »مرد میدان« بود، گفت: 
این شهید بزرگوار هیچ وقت از میدان گریزان نبود و در همین میدان ها بود که وظیفه خود را انجام می داد و امروز در ایران، کشورهای منطقه و جهان نام شهید سلیمانی به 
ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهْم« بود، خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی در میدان جنگ با دشمنان محکم  اُء َعلَی الُْکَفّ نیکی و بزرگی یاد می شود.وی با بیان اینکه شهید سلیمانی مصداق »أَِشَدّ
و استوار بود و برای مردم مسلمان به ویژه برای فرزندان شهید قلبش می تپید و هر وقت فرصتی پیدا می کرد به سراغ خانواده های شهدا می رفت و به آنها سر می زد و از هیچ 
خدمتی برای آنها دریغ نمی کرد.رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه معرفی سجایای اخالقی و رفتاری شهید سلیمانی به مردم و جوانان نیاز به وقت و زمانی زیادی 
الزم دارد که بتوان آنها را برشمرد و ایشان را به خوبی معرفی کرد، افزود: امروز از مکتب حاج قاسم باید صحبت کرد؛ ایشان همه عمر خود را در مبارزه با جبهه باطل بود، چه 
در دوران جوانی در هشت سال دفاع مقدس و چه در این اواخر که با داعش مبارزه کرد و توانست شر این اشرار را از منطقه کم کند.کدخدایی با بیان اینکه قطعاً غیر از شهادت 
برای شهید سلیمانی هیچ چیز دیگری قابل تصور نبود، گفت: شهدا از مصادیق عند ربهم یرزقون هستند و شهدای ایران اسالمی افرادی بودند که در مکتب اسالم و حضرت امام 

)ره( درس آموخته بودند و در همین مسیر هم حرکت کردند.

عرف:
انتخابات الکترونیکی منتفی است

رئیس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه انتخابات ۱۴۰۰ الکترونیکی برگزار 
نخواهد شد، گفت: تعرفه های انتخابات ۱۴۰۰ تا پایان اسفند امسال چاپ و سال 
آینده در استان ها توزیع می شود.به گزارش صداوسیما، جمال عرف رئیس ستاد 
انتخابات کشور در حاشیه بازدید از مراحل چاپ تعرفه های اخذ رأی گفت: چاپ 
تعرفه ها با امنیت باال در اولویت اســت تا هیچ جعلی درباره آن صورت نگیرد و 
خوشبختانه همه تضمین هایی که به ما داده شده در چاپ تعرفه ها رعایت شده 
است.وی عنوان کرد: آن طور که به ما قول داده اند تا پایان اسفند همه تعرفه ها 
چاپ می شود و ســال آینده با هماهنگی ناظران انتخابات در شورای نگهبان و 
مجلس شــورای اسالمی، بحث انتقال به اســتان ها انجام می شود تا تعرفه ها به 
موقع در اختیار حوزه ها و شعب قرار گیرد.معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه برای تأمین سالمت رأی دهندگان در ایام شیوع کرونا چه 
تدابیری اندیشیده اید؟ افزود: سال گذشته با هماهنگی ناظران انتخابات موضوع 
اســتامپ را حذف کردیم چرا که با وجود دســتگاه احراز هویت استامپ معنا 
ندارد چرا که اســتامپ برای این است که یک فرد به جای دیگری رأی ندهد و 
وقتی افراد با کد ملی احراز هویت می شوند نیازی به استامپ نیست و بر همین 
اســاس در انتخابات ۱۴۰۰ اصاًل روی موضوع استامپ فکر نکرده ایم.عرف گفت: 
در انتخابات ســال گذشته بیش از ۹۹ درصد در احراز هویت، صحت داشتیم و 
فقط معدود مواردی بود که دستگاه، مشخصاتشان را تشخیص نمی داد که ناظران 
انتخابات هم اجازه رأی دادن را می دادند.رئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: 
بحث صندوق الکترونیکی انتخابات برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ منتفی اســت.عرف در ادامه گفت: انتخابات 
الکترونیک ۲۸ فرآیند دارد که یک فرآیند آن صندوق الکترونیک است و دوستان 
ما در شــورای نگهبان ســواالتی درباره این دستگاه داشــتند که البته ما پاسخ 
دادیم، اما به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ نمی رسد.وی اضافه کرد: البته 
ما با مجلس شورای اسالمی مذاکره کرده ایم که انتخابات الکترونیکی در شوراها 
به تعداد صندوق هایمان در ۸ کالنشــهر انجام شود و رأی دهندگان به نامزدان 

انتخابات شوراها می توانند با خیال راحت به صورت الکترونیکی رأی دهند.

نیلچی:
 امکان جعل تعرفه های انتخاباتی 

وجود ندارد
مدیرکل انتخابات شــورای نگهبان با بیان اینکــه به ما تضمین های الزم درباره 
امنیت تعرفه های انتخابات داده شــده اســت، گفت: همه مؤلفه های امنیتی در 
طراحی تعرفه ها پیش بینی شده و امکان جعل وجود ندارد.به گزارش صداوسیما، 
علیرضا نیلچی مدیر کل انتخابات شورای نگهبان گفت: بحث امنیت و سالمت 
انتخابات موضوع بســیار مهمی است که از زمان تولید اسناد اولیه انتخابات باید 
رعایت شــود.وی افزود: به ما تضمین های الزم در خصوص امنیت و ســالمت 
تعرفه های انتخابات داده شــده اســت و از این بابت هیچ نگرانی نداریم و همه 
مؤلفه های امنیتی در طراحی و چاپ تعرفه ها پیش بینی شــده اســت و امکان 

جعل وجود ندارد.

جوکار در تذکر شفاهی:
 ایران باید در پشت میز مذاکره

 شرط تعیین کند
نماینده مردم یزد در مجلس گفت: کشورهای غربی بدانند که حق ندارند برای ما 
پیش شرط بگذارند و ایران باید در پشت میز مذاکره شرط تعیین کند.محمدصالح 
جوکار در جلســه علنی عصر دیروز مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی 
اظهار داشــت: بحث هم صدایی دولت و مجلس حول این محور باشد که حتماً 
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران، اجرا و نباید 
خدشه ای به این قانون وارد شود.وی بیان کرد: ۷۰ درصد مردم اعتقاد دارند که 
این قانون باید به صورت دقیق اجرا شود و بر این اساس دولت باید تمام بندهای 
آن را اجرایی کند.نماینده مردم یزد در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
کشــورهایی چون آمریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند 
که برای ما شــرط و شــروط بگذارند، حق ندارند برای ما پیش شرط بگذارند و 
ایران باید در پشــت میز مذاکره شــرط تعیین کند.وی در تذکر به وزیر جهاد 
کشاورزی اظهار داشت: کمبود نهاده های دامی روی قیمت شیر، مرغ و تخم مرغ 
تأثیر منفی گذاشته و الزم است وزیر جهاد کشاورزی هر چه سریع تر این مشکل 
را ساماندهی کند.جوکار گفت: متأسفانه نیروهای خرید خدمات آموزشی ۷ ماه 

است که حقوق دریافت نکرده اند.

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: 
ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم 
اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری 
وابسته، بار دیگر در منطقه احیاء شود.

دریابان علی شــمخانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در دیدار فواد حسین 
وزیر خارجه عراق کــه پیش از ظهر 
دیروز )شنبه( انجام شــد با اشاره به 
تحرکات اخیر آمریکا در عراق، تاخیر 
در اجــرای قانون مصوب مجلس این 
کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی 
بیگانه از عراق را موجب افزایش تنش 
و تصاعد بحران در منطقه دانســت.

در ایــن دیدار شــمخانی بر ضرورت 
همکاری و تشریک مساعی کشورهای 
منطقــه برای کاهش تنــش و انجام 
گفتگوهای سازنده برای فروکش کردن 
بحران های موجود تاکید کرد و افزود: 
آرامش و امنیت امــروز عراق حاصل 
اقتدار مرجعیــت، تدبیر دولتمردان و 
مسلح  نیروهای  مجاهدت حماســی 
و گروه هــای مقاومت مردمی اســت 
و بایــد از آن حراســت شــود.دبیر 

شــورای عالی امنیت ملی کشورمان 
با بیــان اینکه اقدامــات اخیر آمریکا 
بــرای تقویت و توســعه فعالیت های 
تروریستی داعش در منطقه و حمله 
وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی 

مقاومت، آغاز دور جدیدی از تروریسم 
ســازمان یافته اســت، تصریح کرد: 
ایران و دیگر کشورهای ضد تروریسم 
اجازه نخواهند داد تروریسم تکفیری 
وابسته، بار دیگر در منطقه احیاء شود.

شمخانی همچنین با اشاره به وضعیت 
اســفبار مردم مظلوم یمن که نوعی 
نسل کشی را تداعی می کند، آمادگی 
کشــورمان را برای همکاری در پایان 
دادن به جنگ ۴ ســاله در این کشور 
اعالم کرد.در این دیدار فواد حســین 
وزیر خارجه عراق نیز با ارائه گزارشی 
از تحوالت سیاسی و امنیتی اخیر در 
عراق اظهار داشت: امنیت و ثبات زیر 
ساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و 
برای کشــوری چون عراق که سال ها 
درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده 
برقراری امنیت اولین اولویت محسوب 
می شود.وی با اشاره به توافقات انجام 
شده میان مســئولین دو کشور برای 
تادیــه بدهی عراق به ایران که بدلیل 
تحریم های خارجــی به تعویق افتاده 
اســت، اظهار داشت: با تالش مستمر 
حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های 
اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع 
مهم برداشته شده و بزودی بر اساس 
مــدل مــورد توافق دو کشــور روند 

پرداخت بدهی ها آغاز می شود.

شمخانی در دیدار وزیر خارجه عراق:

ایران اجازه نمی دهد تروریسم 
تکفیری در منطقه احیاء شود

 فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه نیروی هوایی 
اشــراف کامل عملیاتی بر منطقــه دارد، گفت: قدرت 
هوایی جمهوری اسالمی در منطقه اثبات شده است به 
گونه ای که هیچ نیروی هوایی اعم از جنگنده و یا غیر 
آن بدون اجازه و هماهنگی با ما حق عبور از حاکمیت 
هوایی کشــور را ندارد.به گزارش روابط عمومی ارتش، 
امیر ســرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده با حضور در مرکز 
آموزش ۰۱ شــهدای وظیفه در جمع نخبگان وظیفه 
چهاردهمین دوره جامعه پذیری ذخیره های نظام گفت: 
بــا تقویت قدرت هوایی می توان در ســطح بین المللی 
چانه زنی ها را افزایش و اراده و فشــارهای سیاسی را به 
دشــمنان تحمیل کرد که در این مسیر خوداتکایی در 
تأمین سامانه ها و تجهیزات یکی از اصول اساسی است.

وی افزود: کشورهای منطقه با عدم تکیه بر خود و امید 
بســتن به خلبانان خارجی و تجهیزاتی که مستشاران 

بیگانه برای آن ها تهیه و نگهداری می کنند، دچار اشتباه 
راهبردی بزرگی می شوند زیرا نه تنها خودکفا نخواهند 
شــد بلکه در بلندمدت نیروهــای خارجی انگیزه الزم 
برای جنگیدن و دفاع از کشورشان را نخواهند داشت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: در مواقع بحران 
و جنگ همه بخش ها باید با وحدتی مثال زدنی همدیگر 
را پوشش داده و چالش ها را به حداقل برسانیم. وظیفه 
نخبگان در این مورد، حیاتی اســت و انتظار می رود در 
آینده بتوانند منســجم و هماهنــگ در جهت اعتالی 
کشــور و افزایــش مؤلفه های قدرت کشــور عزیزمان 
گام بردارند. ســرتیپ خلبــان نصیرزاده بــا یادآوری 
قدرت هوایی جمهوری اســالمی ایران و عملیات های 
متعــدد و خیره کننــده آن تأکید کرد: قــدرت هوایی 
مؤلفه هــای متعددی دارد. نیروی هوایی مقتدر یکی از 
اجزای قدرت هوایی اســت و برتری هوایی راهبردی و 

سیاسی نیازمند همکاری و هماهنگی همه بخش های 
مختلف کشور است.وی  گفت: قدرت هوایی جمهوری 
اسالمی در منطقه اثبات شده است به گونه ای که هیچ 
نیروی هوایی اعــم از جنگنده و یا غیر آن بدون اجازه 
و هماهنگی با ما حق عبور از حاکمیت هوایی ما را ندارد 
و مــوارد اندکی که تخطی کردنــد را در نقاط مختلف 
شناســایی کرده، به زمین نشــانده و برخورد کردیم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش  با اشاره به تأسیس دانشگاه 
شــهید ستاری نیروی هوایی گفت: بعد از ۸ سال دفاع 
مقدس و به یُمن تأسیس این دانشگاه به دستان مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( کارکنان و خلبانان زبده ای 
تربیت شــده و بحمداهلل به واسطه هّمت جوانان و علم 
پیشکسوتان، نیروی هوایی در بهترین شرایط خود قرار 
دارد و امروزه اشراف کاملی بر فعالّیت های بیگانگان در 

مناطق مختلف مرزی و فرامرزی داریم.

سرتیپ نصیرزاده: 

نیروی هوایی اشراف کامل عملیاتی بر منطقه دارد
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گزیده خبر تغییرات مالیاتی مجلس در الیحه 1400

از هزینه »زندگی الکچری« تا مالیات از درآمد »بالگرها«
مجلس شورای اسالمی ۵ مالیات مهم را به الیحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد که مالیات 
بر خودروها و مســکن لوکس و مالیات بر بالگرها از جمله آنهاست. در بودجه ۱۴۰۰ 
در شرایطی که انتظار می رفت دولت با کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت های 
مالیاتی، ایجاد پایه های جدید مالیاتی به نحوی که کمترین فشار را به اقشار ضعیف 
وارد کند، نقش به ســزایی در تأمین پایدار بودجه داشته باشد اما در الیحه ابتدایی 
مالیات را ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که حدود ۲۵ درصد بودجه 
را شکل می داد. کمیسیون تلفیق با حل مشکل کم برآوردی برخی از منابع مالیاتی 
سهم این منبع را به اندازه قابل توجهی افزایش داد اما صحن علنی کلیات بودجه را 
به دولت بازگرداند.پس از این بازگشت دولت یک گام عقب نشینی کرد و مجبور شد 
۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به این بخش اضافه کند. کمیسیون تلفیق در بررسی دوم 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ عالوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی برخی معافیت های مالیاتی را 
نیز اصالح و برخی پایه های مالیاتی را به الیحه دولت اضافه کرد تا درآمدهای مالیاتی 
سهم بیشتری در بودجه داشته باشــد و نظام بودجه کشور بیشتر به سمت عادالنه 
شدن پیش خواهد رفت.این پیشنهادات با تغییراتی که در صحن اتفاق افتاد و مواردی 

که تا تاریخ ۶ اسفند به تصویب رسیده است، عبارتند از؛

1. مالیات بر کاالهای لوکس:
الف( مالیات بر خودرو لوکس: بر اساس تصویب مجلس خودروهای لوکس خودروهایی 
هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، باالی ۱ میلیارد تومان 
باشد. قیمت این خودروها توسط ســازمان امور مالیاتی اعالم می شود و مالکان این 
خودروها باید تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ این مالیات را پرداخت کنند در غیر این صورت 
قــادر به نقل و انتقال خودرو نیســتند و باید مبلغ مالیــات را در زمان نقل و انتقال 

پرداخت کنند. نرخ مالیات ساالنه این خودروها به شرح ذیل است:
۱- تا مبلغ پانزده میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵( ریال نســبت به مازاد ده میلیارد 

)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰( ریال یک درصد
۲- تا مبلغ سی میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰( ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد 

)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵( ریال دو درصد 
۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵( ریال نســبت به مازاد ســی 

میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰( ریال سه درصد 
۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد )۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵( ریال چهار درصد 

ب( مالیات بر مســکن لوکس: بر اســاس تصویب مجلس، خانه هایــی ارزش آنها با 
احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و 
مالک آن باید در بهمن ۱۴۰۰، این مالیات را پرداخت کند. خانه های درحال ساخت و 
خانه های در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. نرخ مالیات ساالنه این 

خانه های لوکس به شرح ذیل است:
۱-۱- نســبت به مازاد یکصدمیلیــارد )۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا یکصدو پنجاه 

میلیارد )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یک در هزار
۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد )۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا دویست و 

پنجاه میلیارد )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال دو در هزار
۱-۳- نســبت به مازاد دویســت و پنجاه میلیــارد )۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا 

چهارصد میلیارد )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال سه در هزار
۱-۴- نســبت به مازادچهارصد میلیارد )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تا شــش صد 

میلیارد )۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال چهار در هزار
۱-۵- نسبت به مازادشــش صد میلیارد )۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال به باال پنج در 

هزار
۲. مالیــات صادرات مواد خام و نیمه خام: مجلس شــورای اســالمی درآمد حاصل 
از صــادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشــیمی به 
صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشــور را مشمول مالیات دانست اما تعریف و 
فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور را برعهده تصویب هیأت وزیران پس از دریافت 
پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دانست.
۳. مالیات هنرمندان و مؤسســات آموزشــی: مجلس شــورای اسالمی مصوب کرد، 
معافیت مالیاتی فعالیت های مربوط به انتشــارات کمک درسی و فعالیت های هنری 
از قبیل بازیگری صرفاً تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان قابل اعمال اســت و بعد از آن 
حســب مورد به نرخ ماده )۱۰۵( یا ماده )۱۳۱( قانون مالیات های مستقیم مشمول 
مالیات می شود. همپنین در ماده الحاقی دیگری معافیت های مالیاتی مؤسسات کنکور 

دانشگاه ها حذف شده است.
۴. مالیات از درآمد بالگرها: بر اســاس مصوبه مجلس درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ 
هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد 
خواهد بود. ســازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن 
قانون بودجه، دســتورالعمل اجرایی مربوط را تهیــه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و 

دارایی برساند.
سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه 

شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.
۵. مالیات بر سیگار: در ماده ۷۳ قانون ششم توسعه، نرخ های مشخصی برای افزایش 
مالیات سیگار دیده شده است مجلس نیز در اجرای این ماده قانونی، مصوب کرد، از 
ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی 
مبلغ دویست و پنجاه )۲۵۰( ریال، تولید داخل با نشان )برند( بین المللی مبلغ پانصد 
)۵۰۰( ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد )۱۵۰۰( ریال به عنوان مالیات 
و هر بســته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی ســی و سه هزار )۳۳.۰۰۰( ریال به 
عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار )۰۰۰/۱۰۰( ریال 
به عنوان حقوق ورودی اضافه شــود. تکیه بر درامدهای مالیاتی از جمله محورهای 
مهم اصالح ســاختار بودجه اســت که رهبر انقالب بیش از دولت است آن را بعنوان 
یک مطالبه جدی از دولت مطرح کرده اند.»مالیات« درآمدی است که به جهت تکرار 
شــوندگی و پایداری آن در بسیاری از کشــورها نقش تأمین هزینه های دولت را بر 
عهده دارد. در ایران از دیرباز به دلیل وجود منابع فراوان نفتی به این موضوع اهمیت 
چندانی برای تأمین بودجه داده نمی شد. وابستگی بودجه به نفت از دو جهت باعث 
اخالل در اقتصاد می شود، اگر درآمد نفتی بتواند درآمدهای مورد نیاز دولت را تأمین 
کند موضوعی است که اغلب کارشناسان از آن به عنوان راه ایجاد درآمد پایدار برای 
کشــور و رهایی از معضل کســری بودجه می دانند. بودجه متکی به نفت اگر بتواند 
مصارف بودجه را تأمین کند به دلیل عرضه غیر طبیعی ارز باعث کاهش قیمت دالر 
می شــود و مشــکالتی را برای صادرات ایجاد می کند. اما اگر این منابع نتواند کفاف 
مصارف را بدهد در این صورت جبران بودجه از طریق چاپ پول منجر به تورم می شود 

و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.

نوبخت در جلسه علنی مجلس؛
زندگی بعضی خانوارها به یارانه نقدی 

وابسته است
رییس ســازمان برنامه و بودجه مجلس 
تأکید کرد که حتــی برای یک روز نمی 
تــوان پرداخت یارانه نقــدی را به تأخیر 
انداخت. در جلســه علنــی صبح دیروز 
)شــنبه( و در جریان بررســی بندی از 
جزئیات الیحه بودجــه ۱۴۰۰ در بخش 
درآمدی پیشنهادی برای حذف بندی از 
الیحه بودجه در تبصره ۱۴ مطرح شد که 

در آن به دولت تنخواه داده می شــد تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند. 
این پیشنهاد را محسن دهنوی نماینده تهران و عضو هیأت رییسه مجلس 
بیان کرد.محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این 
پیشنهاد حذف گفت: پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در حال انجام است و 
واقعا تعدادی از شهروندان به این درآمدها بسیار وابسته هستند. باید یارانه 
نقدی در یک روز خاص در ماه پرداخت شود و حتی نباید یارانه نقدی با یک 
روز تأخیر پرداخت شــود.وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع مجوزی 
از شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با موافقت مقام معظم رهبری گرفتیم 
تا اینکه از طریق اوراق و همچنین اســتفاده از خزانه منابع الزم را کســب 
کرده تا به موقع یارانه نقدی پرداخت شــود منتهی تأکید نمایندگان بر این 
بوده که مجوز از مجلس گرفته شــده و به سمت شورای دیگری برای اجازه 
قانونی نرویم.رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: دولت های آینده بدانند 
دچار مشــکل فراوانی می شوند که اگر نتوانند از این مجوز تنخواه استفاده 
کنند کما اینکه طبق این مجوز باید دو ماه بعد تنخواه پرداخت شــود. اگر 
این مجوز نباشد امکان پرداخت ها نیست. با این مجوز فرصتی داده می شود 
تــا به وقت خود یارانه به محرومان داده شــود.وی افزود: برای دادن نظم و 
پرداخت به موقع یارانه نقدی ما مجوز تنخواه را از مجلس می خواهیم چون 
اگر این اتفاق نیفتد دولت بعدی دچار مشکل می شود.عبدالرضا مصری عضو 
کمیسیون تلفیق  با اعالم مخالف کمیسیون با این پیشنهاد حذف گفت: اگر 
خدایی ناکرده دولت تصمیم بگیرد یکی دو ماه کشــور را تعطیل کند بدان 
معناست که عمال منابع حاصل از فروش بنزین تأمین نشده و نمی توان یارانه 
نقدی پرداخت کرد اما دولت باید بتواند ســر ماه حقوق مددجویان، کمیته 
امداد، رزمندگان معســر و یارانه نقدی را پرداخت کند. ما در این مصوبه به 
دولت تنخواه می دهیم تا این پرداختی ها با مشکل مواجه نشود.در نهایت 
نمایندگان بــا تصویب بند الف تبصره ۱۴ بانک مرکــزی را موظف کردند 
کــه برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی، تنخواه در اختیار ســازمان 

هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد.

تا پایان سال؛
 ۱۴ دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل

 و نقل عمومی کرج اضافه می شود
رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری کرج گفت: در حال 
حاضر حدود ۱۳ هزار تاکســی در کــرج فعالیت دارند که حدود ۵۰ درصد 
آنها فرســوده و بیش از ۱۰ سال عمر دارند.محمد یساولی با اشاره به اینکه 
تا پایان ســال ۱۴ دســتگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج 
اضافه می شــود، اظهار کرد: قرارداد خرید این اتوبوس های بنز با شــرکت 
ایران خودرو دیزل منعقد شــده و طی هفته های آتی شــاهد ورود آنها به 
خطــوط مختلف خواهیم بود.وی ادامه داد: با ورود این اتوبوس ها به ناوگان 
حمل و نقل عمومی کرج شــاهد کاهش مدت زمان انتظار مســافران برای 
اســتفاده از اتوبوس خواهیم بود.وی با اشــاره به برنامه ریزی برای نوسازی 
تاکســی های کرج هم توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار تاکسی در 
کرج فعالیت دارند که حدود ۵۰ درصد آنها فرسوده و بیش از ۱۰ سال عمر 
دارند.این مسئول تاکید کرد: با انعقاد تفام نامه ای با بانک قرض الحسنه مهر 
ایرانیان قرار شده به تعدادی از این تاکسی ها وام ۶۰ میلیون تومانی با سود 
چهار درصد ارائه شود.یساولی تاکید کرد: در مرحله اول بنا شده این وام به 
تاکسی های پیکانی که از دیگر خودروها فرسوده تر هستند ارائه شود تا کم 
کم شاهد حذف این نوع تاکســی از خطوط کرج باشیم.وی اضافه کرد: در 
کنار این وام، خودروی پیکان تاکســی داران نیز بین هفت تا هشت میلیون 
تومان از راننده ها خریداری می شود و مابقی مبلغ تاکسی نو هم باید توسط 
خود راننده تامین شود.رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
کرج گفت: به احتســاب وام تعلق گرفته و مبلغ خرید خودروی فرســوده، 
حدود ۷۰ درصد از مبلغ تاکسی جدید رانندگان تامین می شود.این مسئول 
افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰  تاکسی فرسوده پیکان در کرج فعال است 

که در گام اول به ۴۲ مورد از آنها وام تعلق می گیرد.

شهردار گرگان:
 بودجه شهرداری گرگان به ۱000 میلیارد 

تومان افزایش می یابد
عبدالرضا دادبود در آیین معرفی ۱۳ پروژه شــهرداری گرگان که در سالن 
همایش های شــهید قاسم ســلیمانی شــهرداری گرگان برگزار شد گفت: 
ایــن ۱۳ پروژه با اعتبار ۳۱۶۰  میلیارد ریال شــامل ۹ پــروژه بهره برداری 
و راه اندازی و ۴ پــروژه آغاز عملیات اجرایی اســت .دادبود افزود: دو پروژه 
ســرمایه گذاری شامل یک پروژه تجاری، خدماتی و یک پروژه مسکونی به 
مجموعه امالک شهرداری اضافه خواهد شد.وی تصریح کرد: ساخت پارک  
اختصاصی اوتیســم برای افراد مبتال به این بیماری در زمینی به مساحت 
۱۰۰۰ متر با ســرمایه گذاری شــهرداری و اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان آغاز 
خواهد شد.شــهردار گرگان خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی خرید و نصب 
سورتمه داخل مجموعه شهربازی شروع و در حال تکمیل است و امیدواریم 
در بهار ۱۴۰۰ این پروژه را به بهره برداری برسانیم.دادبود از افزایش بودجه 
شــهرداری خبر داد و گفت: سال ۹۹ را با بودجه ۶۰۰ میلیاردی که دوبرابر 
سال قبل بود شروع کردیم که تا پایان امسال محقق خواهد شد و برای سال 
۱۴۰۰ بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را به شــورای شهر پیشنهاد داده ایم.

وی افزود: با اقدامات جهادی که در طول این ســال ها انجام داده ایم تحقق 
این بودجه دشــوار نخواهد بود.شهردار گرگان بیان کرد: توسعه گردشگری 
و توســعه پایدار شــهر گرگان در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، عمرانی و 

اجتماعی را دنبال می کنیم.

حمیدرضــا حاجی بابایی گفت: مجلس دنبال این نیســت که 
شاکله بودجه را به هم بریزد و ما معتقد هستیم که مجلس باید 
کامال حساب شده بودجه را بررسی و تصویب کند تا مشکالت 
کشور حل شود.، می گوید اصالح ساختار بودجه بحثی گسترده 
و طوالنی مدت است و اینگونه نیست که روزی به پایان برسد و 
باید همیشه در این راه گام برداریم. همراهی دولت با مجلس را 
از عوامل ضروری تحقق اصالح ســاختار بودجه می داند و تاکید 
می کند که مردم هم بایــد ظرفیت پذیرش جراحی های بزرگ 
اقتصادی را داشته باشند.اقدام مجلس در رد کلیات بودجه جهت 
اعمال اصالحات از ســوی دولت را امری مثبت تلقی می کند و 
می گوید اگر این اصالحات در بودجه انجام نمی شــد، در سال 
آینده تورم افسارگسیخته ای در کشور به وجود می آمد.برخالف 
صحبت های رییس جمهور که مدام به مجلس توصیه می کند تا 
در جریان بررسی بودجه شــاکله آن را تغییر ندهند، می گوید 
مجلس دنبال این نیســت که شــاکله بودجه را به هم بریزد و 
ما می خواهیم کامالً حســاب شــده بودجه را بررسی و تصویب 
کنیم تا مشکالت کشور حل شود.از وضعیت تدوین برنامه هفتم 
توسعه و تالش دولت برای محول کردن این کار به دولت آینده 
ســخن می گوید و احتمال می دهد که برنامه ششم توسعه یک 
سال دیگر تمدید شــود.بخش هایی از صحبت های »حمیدرضا 
حاجی بابایی« نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی 

و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را از نظر گذراندیم.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
رییس مجلس شورای اسالمی در اولین جلسه رسیدگی 
به جزئیــات الیحه 1400 گفت که ایــن بودجه مطلوب 
مجلس نیست. نظر شما به عنوان رییس کمیسیون برنامه 

و بودجه مجلس درباره بودجه سال 1400 چیست؟
در صورتی بودجه تمام عیار خواهد بود که حتماً ساختار فعلی 
بودجه به هم بریزد و به عبارت دقیق تر اصالح ســاختار بودجه 
محقق شــود. نه تنها بودجه سال ۱۴۰۰ بلکه بودجه سال های 
اخیر، از حیز انتفاع افتاده اســت و اعــداد و ارقام بودجه چه در 
بخش منابع و چه در هزینه ها بسیار آشفته، بهم ریخته و انفعالی 
اســت. طی ســال های اخیر هر چقدر جلوتر آمدیم، مشکالت 

بودجه ای کم و بیش وجود داشته است.

یعنی ایرادات بودجه ســال 1400 به اندازه سال های قبل 
است؟

دولت به دلیل مسائلی چون تحریم، کسری بودجه، عدم شفافیت 
و سیاســت های نامعلوم مجبور است بودجه ای را بنویسد که با 
اما و اگر رو به رو اســت. در واقع در کنار مشــکالت بودجه ای، 
تحریم و وضعیت غیرقابل پیش بینی هم باعث شــده است که 
بودجه شکل واقعی خودش را نداشته باشد و مشکالتش نسبت 
به بودجه سال های قبل بیشتر باشد.می گوئید که مسائلی چون 
کسری بودجه باعث شده است که بودجه سال آینده تا این حد 
ایراد داشــته باشد، در حالی که چندی پیش گفته بودید دولت 
نه تنها یک ریال کسری بودجه ندارد، بلکه درآمد مازاد هم دارد.

حرف بنــده این بود که ما در بودجه پــول و درآمد کم نداریم 
اما مشــکل مان این اســت که نظام بودجه ریزی خوبی نداریم. 
در شرایطی که گفته می شد ســال ۹۹ از حیث درآمد بدترین 
سال اســت، اما جالب است که بدانید امسال بیشترین خرج را 
هم داشتیم. آیا اقداماتی چون افزایش حقوق، افزایش اعتبارات 
تملک دارایی ها و کارهای دیگری از این دست، با بی پولی شدنی 
است؟ قطعاً بدون پول نمی توان این کار را کرد و می توان گفت 

که در سال ۹۹ پول کم نداشتیم.

پس به نظر شــما علت گرانی های شدید و وضعیت بد 
معیشتی مردم چیست؟

مشکل ما این است که دولت بودجه را به درستی اجرا نمی کند.

نظور شما این اســت که دولت از اجرای قانون مصوب 
مجلس استنکاف می کند؟

نمی خواهــم بگویم که دولت کار غیرقانونی می کند بلکه حرفم 
این است که آنقدر بودجه درز دارد و به حدی در جریان تصویب 
بودجه به دولت مجوز داده می شــود که این مشکالت به وجود 
می آید. زمانی که در قانون نویسی به دولت مجوز می دهیم، آنان 
هم از این مجوزها و روزنه های بودجه نهایت استفاده را می برند 
و تغییرات زیادی را در قانون مصوب مجلس بر اساس اختیاراتی 

که دارند، اعمال می کنند.

برای حل این مشکل بزرگ بودجه ای باید چه کاری انجام 
داد؟

مجلس باید در قانون نویسی این موضوع را مورد توجه قرار دهد 
و بــه جای آنکه مدام به دولت مجوز و اختیار دهد، در برخی از 

بخش ها دولت را مکلف به انجام امور کند.

نمایندگان مجلس در ابتدا کلیات الیحه بودجه ارائه شده 
از سوی دولت برای سال 1400 را رد کردند. تحلیل شما در 

این باره چیست؟
مجلس بهترین کار را انجام داد چرا که اگر الیحه بودجه دولت 
بــدون اصالح را مصوب می کرد، تورم در ســال آینده غیرقابل 
کنترل می شــد. البته نمی تــوان گفت که با ایــن اصالحات، 
مشــکالت بودجه به صورت کامل حل شد اما حداقل می توان 
گفت که این بودجه قابل تحمل شــد. اگر هدف ما این اســت 
که بودجه در سال های آینده وضعیت بهتری داشته باشد، باید 
بــه طور جدی کار کنیم و دولت هم با مجلس همراهی کند تا 
به سمت واقعی کردن درآمدها و هزینه ها و عدالت محور کردن 

بودجه برویم.

از نظر شــما االن هزینه ها هم مانند درآمدها غیرواقعی 
است؟

ما آنقدر هزینه ها را غیرواقعی کرده ایم که به هزینه هر بخشــی 
اضافه می شود، بقیه هم اعتراض می کنند و می گویند که ما هم 
بودجه می خواهیم. البته بخشــی از این مطالبات به حق است 
و آنان مشــکالت مالی هم دارند اما نباید این واقعیت را نادیده 
گرفت که االن بسیاری از بخش ها به بودجه هم نگاه می کنند و 
حرفشــان آن است که اگر پول داریم، باید به آنان هم داده شود 
و اگر نداریم، پس هیچ جا نباید پول و بودجه بیشتری از دیگری 

دریافت کند.

یکی از انتقادات جدی به بودجه دولت برای ســال 1400 
این بود که به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. به 
نظر شما آیا می توان پیش بینی کرد که سال آینده بتوانیم 

روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشیم؟
مجلــس باید به ســمت واقعی کردن بودجــه حرکت کند. در 
حال حاضر، نفت مهم ترین درآمد ماســت و دو میلیون و ۲۰۰ 
هزار بشــکه نفت تولیدی را به داخل کشور و دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشــکه را به خارج صادر می کنیم. البتــه االن در تحریم 
هســتیم و توان صادر کردن این مقــدار تولیدی نفت به خارج 
از کشور را نداریم. باید به این مسئله توجه کرد که مقام معظم 
رهبری همواره تاکیدشــان بر این است که خام فروشی نکنیم.

در این شــرایط، بهتر آن است که دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه 
نفت در نظر گرفته شــده برای صادرات را به پتروشــیمی ها و 
پاالیشگاه های خودمان بفروشیم که با این کار می توان پاالیشگاه 
و پتروپاالیشــگاه های جدید احداث و چند میلیون شغل ایجاد 
کرد. نتیجه این کار باعث می شــود که به جای اینکه نفت خام 
را بشکه ای ۴۰ دالر بفروشیم، با فرآوری، محصوالت نفتی را به 

۱۰ برابر قیمت یعنی ۴۰۰ دالر به خارج از کشور صادر کنیم.

این بحث همواره مطرح می شــود اما چرا در عمل اتفاق 
نمی افتد؟

متأســفانه تفکراتی در کشــور وجود دارد که با این کار موافق 
نیســتند و ما باید این موضوع مهم و حیاتی یعنی جلوگیری از 
خام فروشی و فروش فرآورده های نفتی را تبدیل به قانون کنیم 

تا عملیاتی شود.

جلس در جریان بررســی جزئیات بودجه، تا چه حد به 
دنبال اعمال اصالحات در الیحه دولت است؟

مجلس دنبال این نیســت که شــاکله بودجه را به هم بریزد و 
ما معتقد هســتیم که مجلس باید کاماًل حساب شده بودجه را 
بررســی و تصویب کند تا مشکالت کشــور حل شود نه اینکه 

مشکل دیگری به وجود آید.

اصالح ساختار بودجه به کجا رسید و آیا در بودجه سال 
1400 به اصالح ساختار بودجه به خوبی توجه شده است؟

اگر مــا بخواهیم که اصالح ســاختاری بودجه را محقق کنیم، 
باید شــرایط آن مناسب باشد و دولت هم باید نهایت همکاری 
را با مجلس برای اصالح ســاختار بودجه داشته باشد و از سوی 
دیگر، مردم هم ظرفیت پذیرش آن را داشــته باشند. در واقع، 
جراحی های بزرگی که در اقتصاد کشــور انجام می شود، باید به 

گونه ای باشد که مردم بتوانند آن را بپذیرند.

یعنی شما فکر می کنید که در شرایط فعلی امکان اصالح 
ساختار بودجه وجود ندارد؟

حرف بنده این است که باید شرایط این کار را هم در نظر گرفت. 
برای مثال، در جریان بررســی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ در 
کمیســیون تلفیق بودجه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح 

شد و بنده از روز اول با آن مخالفت کردم.

علت مخالفت شما با حذف ارز 4200 تومانی چه بود؟
مهم تریــن دلیل موافقان حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که 
می گفتند عده ای ارز دولتی را می دزدند. حرف من این است که 
در این شــرایط ما باید دزد را دستگیر و مجازات کنیم، نه اینکه 
با این تصمیم خود مردم را زندانی کنیم. البته این کار آرزوی ما 
اســت و اگر روزی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم و ارز تک نرخی 
شــود، باید جشــن بگیریم چرا که این کار بسیار مفید و خوب 
است اما شرایط فعلی این اجازه را نمی دهد.مگر می توان کاالهای 
اساسی و یا نهاده های کشاورزی را که با ارز ۴۲۰۰ وارد می شد، 
یک باره ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومان کرد؟ این کار قطعاً در جامعه 
اثرگذار است و اگر بســتر آن فراهم نشود، تورم به دنبال دارد. 
مردم در حال حاضر شرایط پذیرش تورم و فشارهای معیشتی 
و اقتصادی بیشتر از این را ندارند.اصالح ساختاری بودجه، بحث 
بســیار گسترده ای است و اصالح ساختار به این معناست که ما 
باید این کار را از همین حاال آغاز کنیم اما هیچ گاه تمام نمی شود 
و باید هر روز در این زمینه گام برداریم. مجلس در این باره، طرح 
اصالح ساختار بوجه را به تصویب رساند و در آن آمده بود که باید 
به سمت واقعی شدن بودجه شرکت های دولتی حرکت کنیم که 
ما بخشی از رابطه مالی دولت با شرکت نفت را شفاف کردیم. در 
واقع، بودجه شرکت های دولتی حدود هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان است که حدود ۷۰ درصد آن مربوط به شرکت های ملی 
نفت و شرکت های وابسته آن است که ما بخشی از رابطه دولت 
و شرکت نفت را برای بودجه سال ۱۴۰۰ شفاف کردیم و برخی 
دیگر از بخش های شــرکت های دولتی را هــم در قالب احکام 

شفاف کردیم.

یا از نحوه اجرای قانون تأمین کاالهای اساســی راضی 

هستید؟
ما این قانون را با مصیبت در مجلس تصویب کردیم و در همان 
مقطــع هم گفتیم که منابع را در این طرح به شــکلی تعریف 
کرده ایم که بخشــی از آن به صورت نقدی و بخشی دیگر منابع 
حاصل از فروش اموال دولت و ETF باشــد. از سوی دیگر، منابع 
مالی تعیین شــده برای این کار منجر به افزایش سقف بودجه 
نشده و تغییری در آن ایجاد نمی کند. این طرح همچنین هیچ 
ارتباطی به بحث یارانه ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشــته و 
احکام بودجه را دستخوش تغییر نمی کند.ما یک قانون را مصوب 
کردیم و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد 
بود تا تبدیل به قانون شــد و در این شرایط باید خودمان هم از 
قانون حمایت کنیم. درخواســت ما از دیوان محاسبات هم این 
اســت که به خوبی بر نحوه اجــرای این قانون در کنار مجلس، 

نظارت کند تا دولت تخلفی در این باره انجام ندهد.

مباحثی از سوی برخی از نمایندگان مطرح می شود مبنی 
بر اینکه ممکن است یارانه ماهانه و یارانه کمک معیشتی 

ادغام شود. نظر شما درباره این کار چیست؟
آنقدر هزینه حمل بر این بودجه شده است که این بودجه دیگر 
توان این کار یعنی ادغام یارانه ها را ندارد و بعید است که امسال 

این اتفاق بیفتد.

آیا قانون تأمین کاالهای اساسی در سال آینده هم ادامه 
می یابد؟

مصوبه یارانه کاالهای اساســی برای شش ماه دوم امسال بود و 
تاکنون مصوبه ای در این زمینه برای ســال آینده نداریم و باید 
ببینیم که دولت چه نظری در این باره دارد و آیا می خواهد آن 

را ادامه دهد یا خیر.

برنامه هفتم توسعه در چه مرحله ای است؟
تدوین برنامه هفتم توسعه بر عهده دولت است که بعید می دانم 
دولت برنامه هفتم را به مجلس ارائه دهد چرا که دولت به دنبال 
آن است که تدوین این برنامه را بر عهده دولت بعدی بگذارد. بر 
این اساس، به احتمال زیاد برنامه ششم توسعه یک سال تمدید 

خواهد شد تا دولت بعد آماده تدوین برنامه هفتم توسعه شود.

آیا برنامه ای دارید که اصالحات ساختاری در برنامه هفتم 
توسعه هم لحاظ شود؟

مهم ترین رکن اصالح ساختار بودجه باید در برنامه هفتم توسعه 
خودش را نشان دهد و ما به دنبال آن هستیم که این کار را انجام 
دهیم. قطعاً برنامه هفتم توسعه جایگاه مهمی برای اصالح ساختار 

بودجه است و باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

کمی هم به مشکالت بازار بورس بپردازیم. شما در جایی 
گفته بودید که ما در مدیریت بازار بورس و عبور از قوانین 
بازار حرف های زیادی داریم اما به دالیلی که بورس دچار 
تحریک نشود این موارد را مطرح نمی کنیم. آیا االن وقت 
آن نرسیده است که بگویید چه عواملی منجر به سقوط 

بازار بورس شد؟
مشــکالت بازار بورس عدیده اســت. اولین مشکل بورس بحث 
مدیریتی است و مشاهده کردیم که اظهارات برخی از افراد، تأثیر 
منفی خود را در بازار بورس گذاشت. برای مثال، گفته شد که قرار 
است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت پیش فروش شود. این اظهارات چه 
تأثیری در بورس گذاشت؟ چه کسانی پول های خود را از بورس 
خــارج کردند تا نفت بخرند؟ قطعاً مردم عادی نبودند و صاحبان 
شرکت های بزرگ و افرادی که مدعی بودند زیرساخت بورس در 
دست آنان اســت، به میدان آمدند. آنان به خوبی از این موضوع 
اطالع داشتند و زودتر سرمایه های خود در بورس را فروختند که 
این کار تأثیر زیادی بر این بازار گذاشت.از سوی دیگر، زمانی که 
شرکت های وابســته به بانک ها را بازارگردان می کنیم، مشخص 
است که عمده ســهام متعلق به آنان است و هر گاه اراده کنند، 

شاخص بورس رشد و هر گاه هم که بخواهند، سقوط می کند. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بودجه 1400 توان ادغام یارانه ها را ندارد

استانها
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پیش بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترزاستانها

میانگینقیمتنفتامسالباالترمیرود
بنا بر نظرســنجی ماهانه رویترز، قیمت نفت امســال تحت 
تاثیر واکسیناسیون افراد بیشتر و سرعت گرفتن روند احیای 
اقتصادی، بهبود مســتمری پیدا خواهد کرد.در نظرســنجی 
رویترز از ۵۵ تحلیلگر پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۵۹ دالر و هفت سنت می رسد 
که باالتر از پیش بینی ۵۴ دالر و ۴۷ ســنت در نظرســنجی 
ژانویه رویترز است. این بزرگترین بازبینی صعودی ماه به ماه 
برای پیش بینی قیمت ســاالنه در نظرسنجی رویترز از سال 
۲۰۱۶ تاکنون به شمار می رود. میانگین قیمت هر بشکه نفت 
برنت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنــون ۵۸ دالر و ۸۰ 
سنت بوده است. نوربرت روئکر از شرکت جولیوس بائر در این 
باره اظهار کرد: سفر و فعالیت تفریحی تحت تاثیر مجموعه ای 
از عوامل شــامل برنامه های محرک مالی اعتماد، واکسنها و 
تدابیر پاندمیک هدفمند، به پای رونق فعالیت تولیدی خواهند 
رســید. در برابر عوامل محرک رشد بخش تقاضا، بعید است 
بخش عرضه واکنش به موقعی نشــان دهــد و بازار نفت در 
ماه های آینده دچار کمبود عرضه می شود. از میان ۴۱ شرکت 
کننده در نظرســنجی رویترز در ماه های فوریه و ژانویه، ۳۲ 
نفر پیش بینی خــود از قیمت ها را باال بردند. اکثر تحلیلگران 
اظهار کردند اوپک و متحدانش ممکن است در دیدار چهارم 
مارس خود محدودیت عرضه را تسهیل کنند اما همچنان برای 
حفظ کنترل عرضه توافق خواهند داشــت.جیووانی استوونو، 
تحلیلگر موسســه مالی یو بی اس اظهــار کرد: با اقدام اوپک 
پالس در محدود نگه داشــتن تولید نفت، روند کاهش ذخایر 
در ســال میالدی جاری ادامه پیــدا خواهد کرد و به قیمتها 
اجازه می دهد رشــد بیشتری پیدا کنند.پیش بینی می شود 

تقاضا برای نفت به میزان پنج تا هفت میلیون بشکه در روز در 
سال ۲۰۲۱ رشد کند. با این حال کارشناسان اظهار کرده اند 
کــه هرگونه وخامت در وضعیت کوویــد ۱۹ و رفع احتمالی 
تحریم های آمریکا علیه ایــران، مانع روند احیای قیمت های 
نفت خواهد شد.در نظرسنجی ماهانه رویترز، میانگین قیمت 

هر بشــکه نفت آمریکا ۵۵ دالر و ۹۳ ســنت در سال ۲۰۲۱ 
پیش بینی شــد  که باالتر از پیش بینی قیمت ۵۱ دالر و ۴۲ 
ســنت در ماه ژانویه بود. تحلیلگران انتظار دارند تولید نفت 
آمریکا امسال رشــد مالیمی داشته باشند. با این حال تدابیر 
جدید جو بایدن، رئیــس جمهور آمریکا، برای محدود کردن 

بخش نفت، ممکن اســت تولید این کشــور را در بلند مدت 
کاهش دهدکایلین بیرچ، تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیست 
اظهار کرد: تغییر ســاختاری و فاصله گرفتن از سوخت های 
فســیلی ممکن است مانع از بازگشت نفت به اوج قیمت دهه 
های گذشــته شود.بر اساس گزارش اویل پرایس، بارکلیز روز 
پنجشنبه جدیدترین بانکی بود که پیش بینی خود از میانگین 
قیمت نفت در سال میالدی جاری را به دلیل عرضه کمتر از 
حد انتظار آمریکا افزایش داد. این بانک انگلیســی با اشاره به 
عادی شــدن سطح ذخایر نفت در آمریکا و واکنش ضعیف تر 
صنعت نفت شیل آمریکا به رشد قیمت ها، پیش بینی خود از 
میانگین قیمت نفت برنت در ســال جــاری را به ۶۲ دالر در 
هر بشــکه افزایش داد که هفت دالر در مقایسه با پیش بینی 
قبلی این بانک باالتر بود. بارکلیز همچنین میانگین قیمت هر 
بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت را ۵۸ دالر در سال ۲۰۲۱ 
پیش بینی کرد که شش دالر در مقایسه با برآورد قبلی باالتر 
بود.اوایل هفته گذشته بانک آمریکا نیز دورنمای قیمت نفت را 
۱۰ دالر در هر بشکه نسبت به پیش بینی قبلی خود افزایش 
داد و اعالم کرد قیمت نفت برنت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ 
به ۷۰ دالر خواهد رســید و میانگین قیمت نفت برنت امسال 
۶۰ دالر خواهد بود. بانک مورگان استنلی نیز با اشاره به بهبود 
بیشتر بازار به خصوص در بخش تقاضا، پیش بینی کرد قیمت 
نفت برنت در سه ماهه سوم امسال به مرز ۷۰ دالر می رسد. 
گلدمن ساکس پیش بینی قیمت در سه ماهه دوم و سه ماهه 
ســوم را باال برده و انتظار دارد قیمت هر بشکه نفت برنت با 
متعادل شدن سریعتر بازار و سطح پایینتر ذخایر، در سه ماهه 

سوم امسال به ۷۵ دالر صعود کند.

استفاده از ظرفیت های هنری در فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب ضروریست

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم تقدیر 
از برگزیدگان جشــنواره خانواده آبی، پرسش شادآبی، 
فیلم کوتاه آموزشی و هنروری کارکنان  گفت: استفاده 
از ظرفیت های های هنری در فرهنگ ســازی مصرف 
بهینه آب در جامعه بسیار موثر است و شرکت آبفا در 
سالهای اخیر از این ظرفیت به خوبی بهره مند شده است.هاشم امینی در مراسم 
رونمایی از طرح ســه شنبه های آبی، بســته آموزشی مدیریت مصرف و سرود 
اختصاصی شرکت آبفا اســتان اصفهان افزود: شیوع ویروس کرونا و محدودیت 
های ایجاد شده، مانع از این نشد که شرکت آبفا استان اصفهان موضوع فرهنگ 
ســازی مصرف صحیح آب در جامعه را نادیده بگیرد و  با اســتفاده از ظرفیت  
فضای مجازی و شــبکه های مجاز با همکاری دســتگاههای مرتبط، اقدام به 
فرهنگ ســازی مصرف درســت آب در بین مردم نموده است.وی از همکاری و 
تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری کودکان ونوجوانان در موضوع 
فرهنگ ســازی مصرف بهینه آب قدردانی نمود و اظهار داشت: در سال جاری 
توانستیم با همکاری و تعامل آموزش و پرورش و کانون پرورش و فکری کودکان 
ونوجوانان، جشــنواره خانواده  آبی، فیلم کوتاه آموزشی و پرسش شادآبی را در 
فضای مجازی برگزار کنیم و از ظرفیت شــبکه شاد به خوبی بهره مند شدیم.

امینی با اشــاره به وضعیت منابع آب استان عنوان کرد: با توجه به اقلیم خشک 
کشــور و اســتان اصفهان، فرهنگ سازی مصرف درســت آب در جامعه امری 
ضروری است چراکه با توجه به  بارندگی های محدود در فصل بارش هم اکنون 
ذخیره سد زاینده رود ۱۹۹ میلیون متر مکعب است.در ادامه این مراسم مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: شرکت آبفا استان 
اصفهان با استفاده از ظرفیت هنری، علمی توانسته در قالب طرح های مختلف 
بستر فرهنگ بهینه آب را در جامعه فراهم نماید.قلمکاریان اعالم کرد: آب مایه 
حیات اســت و قدر این ماده غیرقابل جایگزین باید در جامعه نهادینه شود که 
شرکت آبفا با همکاری کانون توانسته در قالب نقاشی، موسیقی، شعر و داستان، 
فیلم و ارزش آب را دربین کودکان و نوجوانان به درستی بیان کند.وی ادامه داد: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با برخورداری از مربیان 
مجرب در زمینه های گوناگون فرهنگی هنری، مانند سالهای گذشته آمادگی هر 

گونه همکاری را با شرکت آبفا  پیرامون فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارد.

مدیر برق منطقه ۵ شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد :
هوشمند سازی شبکه های برق  

ایرج مصب  گفت :نصب ۶ دستگاه سکسیونر هوایی موجب شده که مانیتورینگ 
شــبکه های به خوبی صورت گیرد .وی در ادامه افزود:به دنبال سند چشم انداز 
شرکت با اجرایی شدن این پروژه کاهش زمان خاموشی های مشترکین و و نصب 
تجهیزات اتوماسیون روی کلیدهای قدرت با قابلیت مانیتورینگ  ایجاد شد تا در 
کمترین زمان و به طور مکانیزه بتوان با مانور فیدرها خاموشی مشترکین را رفع 
نماییم   وی به دیگر اهداف این پروژه اشاره کرد و گفت :افزیش قابلیت اطمینان 
شبکه ،کاهش انرژی توزیع نشده ،بهینه سازی شبکه های فرسوده ،رفع حرایم 
شبکه و ایمنی شهروندان محقق شده است وی تصریح کرد :کاهش شاخه بری 
ها با عملیاتی شــدن این پروژه زیبایی هر چه بیشتر  شهر اصفهان  به نمایش 
گذاشته شد ومحیط زیست  حفظ گردید مصیب خاطر نشان کرد :تا کنون ۲۵ 
نقطه هوایی و نیز ۷ باب پست زمینی به تجهیزات اتوماسیون تجهیز شده است 
که  در مدیریت زمان خاموشــی و مدیریت بحران اثر گذار خواهد بود و مارا به 
خاموشــی های توزیع به ازا هر مشترک به زیر ۳۰ دقیقه می رساند .وی عنوان 
کرد : هزینه  این پروژه بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان بوده است وی در ادامه گفت 
: هدف اصلی در شــرکت های توزیع برق، بررســی جنبه های فنی و اقتصادی 
طرح های پیشنهادی در راستای بهبود کیفیت وضعیت شبکه تخت اختیار می 
باشد  به همین دلیل در سال های اخیر بیش از پیش درکنار برق رسانی اصالح 
ساختار شبکه نیز در اولویت های کاری قرار گرفته است وی تاکید کرد : پروژه 
های اصالح ســاختار شبکه های فشار ضعیف با هدف افزایش قابلیت اطمینان 
شــبکه ،کاهش میزان خاموشی ها ،ایمنی شهروندان و ...در این منطقه صورت 
گرفت اســت به طوری که نزدیک به ۱۵۲ کیلومتر از شبکه های فشار ضعیف 
هوایی اصالح و در سال جاری نیز حدود ۴۰کیلومترشبکه دیگر اصالح ساختار 
شده اســت .وی به هزینه این پروژه اشاره کرد و گفت :هزینه این پروژه بالغ بر 

۷۵۰۰۰ میلیون ریال بوده است

 سامانه جدید امداد ۱۹۴ در قم 
راه اندازی شد

مســئول بهره برداری و امداد شــرکت گاز اســتان قم 
از راه اندازی ســامانه امداد مکانیــزه ۱۹۴ به صورت 
آزمایشــی در این شــرکت خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان قم، علیرضا عرب احمدی 
گفت: این سامانه، ســامانه ای نرم افزاری است که به 
منظور مدیریت الکترونیکی درخواستهای مردمی در شرایط مواجهه با حوادث 
و اتفاقات ناشــی از گاز طبیعی راه اندازی شده است، به طوریکه مشترکان این 
شرکت طی تماس با این ســامانه بر اساس ضرورت و نوع سوال و مشکل خود 
در کمترین زمان و به بهترین صورت راهنمایی می شــوند.وی با اشاره به اینکه 
مهمترین عملکرد این ســامانه برنامه ریزی حضور به موقــع نیروهای امدادی 
در محل وقوع حادثه با تعمیرات اضطراری تاسیســات می باشــد، افزود: کلیه 
واحدهای امدادی اســتان تحت ســامانه یاد شده به صورت متمرکز در خدمت 
رســانی مســتمر به مردم تالش می کنند تا خدمات ارائه شــده شرکت گاز با 
کیفیت باال، ایمن و پایــدار در حداقل زمان ممکن به عموم مردم عرضه گردد.

ایشان به قابلیتهای این سیســتم نرم افزاری پیشرفته اشاره و اظهار کرد: صف 
انتظار به صورت هوشمند برای مشــترکین، ضبط تمامی درخواستهای وارده، 
ارجاع درخواستها به نزدیکترین خودرو امدادی حاضر در محل، نظارت بر عملکرد 
نیروهای امدادی مانند ساعت اعزام و اتمام ماموریت، نوع مشکل، اقدامات صورت 
گرفته توسط واحدهای امدادی، مدت زمان رسیدگی به درخواستها از طریق نرم 
افزار GPS، اخذ گزارش های مدیریتی و آماری امدادرســانی و بررسی عملکرد 
اجرایی، تعداد پاسخگویی به مشترکین توسط اپراتورها، ایجاد هماهنگی و ارتباط 
بین امدادگران و مشترکین و مرکز امداد، امکان گزارش گیری و ردیابی محدوده 
مشکل مشــترکین و گروه های امدادی و نیز امکان ثبت عکس از خدمات این 
سامانه هوشمند و پیشرفته در سطح اســتان است.مسئول بهره برداری و امداد 
شــرکت گاز استان قم خاطر نشان کرد: این ســامانه همچنین قابلیت کنترل 
و گزارش وضعیت ایستگاه های گاز، شناســایی مطلوبترین عملکرد امدادگران 
در زمــان انجام امور محوله، بکارگیری نفــرات متخصص و متعهد در صف اول 
امدادرسانی به مردم، ارائه راهنمایی و کارشناسی و مشاوره در خصوص ابهامات 
نکات ایمنی گاز طبیعی و پاسخگویی شبانه روزی به مردم شریف استان را دارد.

عرضه بلندمدت ال ان جی روسیه به چین
روسیه قراردادی بلندمدت برای عرضه گاز طبیعی مایع شده به چین امضا کرد.

به گزارش راشــا تودی، شــرکت نواتک، بزرگ ترین تولیدکننده مستقل گاز 
روســیه، با یکی از شــریکان چینی خود قراردادی بلندمدت برای عرضه گاز 
طبیعی مایع شــده )ال ان جی( امضا کرده است تا حضور خود را در منطقه رو 
به رشد آسیا-اقیانوسیه گسترش دهد.بر اساس قراردادی که نواتک با شرکت 
چینی گروه شــنرجی امضا کرده است، این شــرکت روس در مدت ۱۵ سال 
بیش از ۳ میلیون تن گاز طبیعی مایع را به پایانه های چین می فرستد.لئونید 
میخلستون، مدیرعامل شــرکت نواتک در بیانیه ای اعالم کرد: راهبرد تجاری 
ال ان جی ما تنوع بخشیدن به مشتریانمان و هدف قرار دادن مصرف کنندگان 
در منطقه رو به رشــد آسیا-اقیانوسیه اســت. بازار چین از مناطق کلیدی در 
راهبرد بازاریابی ال ان جی ماســت و قصد داریم عرضه این محصول را به این 
کشور بیش از پیش افزایش دهیم.»آرکتیک ال ان جی ۲« دومین پروژه بزرگ 
ال ان جی روسیه در قطب شمال است که شامل ساخت سه بخش مایع سازی 
گاز با ظرفیت مجموع ســاالنه ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می شود. این پروژه 
توانســته چند ســرمایه گذار خارجی از جمله شــرکت های سی ان اواوسی و 
سی ان پی سی چین، شرکت توتال فرانسه و کنسرسیومی از شرکت میتسوئی 
و جاگمک ژاپن را جذب کند. سهم هرکدام از این شرکت ها در این پروژه ۱۰ 

درصد است.

سقوط واردات نفت ماهانه آمریکا از 
کشورهای اوپک

آمار ماهانــه اداره اطالعات انــرژی آمریکا نشــان داد واردات نفت آمریکا از 
کشورهای اوپک در دسامبر به پایینترین حد از سال ۱۹۷۳ سقوط کرد. واردات 
نفت آمریکا از کشــورهای اوپک در دسامبر به ۳۳۶ هزار بشکه در روز رسید 
که ۲۳۷ هزار بشــکه در روز کمتر از نوامبر و حدود یک میلیون بشکه در روز 
کمتر از دسامبر سال ۲۰۱۹ بود. آمار دسامبر پایینترین میانگین واردات ماهانه 
آمریکا از کشورهای عضو اوپک از ژانویه سال ۱۹۷۳ تاکنون به شمار می رود.

آمار پایین تر تا حدودی منعکس کننده این موضوع اســت که واردات نفت از 
اکوادور که دیگر عضو اوپک نیســت و در ژانویه سال ۲۰۲۰ از این گروه خارج 
شــد، در آمار اوپک قرار نمی گیرد.عربستان سعودی در میان کشورهای عضو 
اوپک، در دسامبر بیشترین نفت را به آمریکا فرستاد و ۱۱۱ هزار بشکه در روز 
نفت به این کشور صادر کرد. پس از آن عراق با صادرات ۸۹ هزار بشکه در روز، 
دومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک به آمریکا بود. اکوادور در دســامبر ۱۶۳ 
هزار بشکه در روز نفت به آمریکا صادر کرد.صادرات نفت عربستان سعودی به 
آمریکا طی سالیان اخیر به طور مستمر کاهش پیدا کرده و از میانگین حدود 
۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز در 

سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رسید.

کاهش ۶.۷ درصدی مشترکان پرمصرف 
خانگی برق در کشور

در حال حاضر ۴.۳ درصد به مشترکان کم مصرف و ۲.۴ درصد به مشترکان 
خوش مصرف افزوده شده و ۶.۷ درصد از جمعیت مشترکان خانگی پرمصرف 
در کشور کاهش یافته که تا پیک تابستان آینده به ۱۰ درصد بالغ می شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تســنیم، غالمعلی رخشــانی مهر در 
نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح برق امید که  با حضور وزیر نیرو 
و از طریق ویدیو کنفرانس و برقراری ارتباط تصویری با شرکتهای توزیع برق 
در مرکز پایش صنعت برق برگزار شــد با اشاره به  تک رقمی شدن تلفات 
شبکه توزیع در سال ۹۸ ،از هدفگذاری برای کاهش تلفات ۹.۷۶ درصدی به 
۹.۲ درصد تا پایان ســال جاری و پیشرفت خوب برنامه ها در این خصوص 
خبر داد.رخشــانی مهر تمرکز شــرکتهای توزیع برای وصول ۱۰۲ تا ۱۰۴ 
درصدی مطالبات را که بخشــی از مانده مطالبات سنوات قبل را نیز شامل 
می شــود، مورد توجه قرارداد که تاکنون افزایش ۸ درصدی وصولی نسبت 
به سال گذشته را درپی داشته و ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد از ۲۲ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان مطالبات امســال شرکتها وصول شده است.معاون هماهنگی 
توزیع توانیر پوشش خدمات غیر حضوری برق را هم اکنون ۷۵ درصد عنوان 
کرد که در تعدادی از شــرکتها به صورت صد در صدی اجرا شده و با توجه 
به زمان باقی مانده تا استقرار کامل طرح )۱۹ خرداد۱۴۰۰( پیش بینی می 
شــود تا پایان امسال، پوشش صد در صدی ارایه خدمات غیر حضوری برق 
به مردم محقق شود.رخشانی مهر پیشرفت طرح برق امید و اجرای ۲ برنامه 
۲ ماهــه در این زمینه را مطابق برنامه ریزی ذکر کرد که طی این مدت ،از 
مجموع ۶۰ میلیون قبض برق خانگی ۲۲.۵ درصد کم مصرف ،۴۸.۹ درصد 
خوش مصرف و ۲۸.۵ درصد پرمصرف بودند.وی ســهم مشــترکان شهری 
بــا ۴۶ میلیون قبــض خانگی را ۲۰ درصد کم مصــرف ،۴۹ درصد خوش 
مصرف و ۳۰ درصد پرمصرف و مشــترکان روستایی ۳۰ درصد کم مصرف 
،۴۷ درصــد خوش مصرف و ۲۳ درصد پرمصرف عنــوان کرد که در حال 
حاضر ۴.۳ درصد به  مشترکان کم مصرف و ۲.۴ درصد به مشترکان خوش 
مصرف افزوده شــده است.رخشانی مهر با اشاره به این که در این مدت ۶.۷ 
درصد از جمعیت مشــترکان خانگی پرمصرف در کشور کاهش یافته است،  
خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش ۱۰ درصدی مشترکان پر مصرف  تا پیک 
تابستان امسال است.رخشانی مهر از عزم بخش توزیع برای افزایش مشترکان 
کم مصرف از ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار مشــترک بــه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مشترک تا پایان سال اول اجرای طرح خبر داد و بیشترین سهم مشترکان 
مشمول طرح برق امید در هر شــرکت توزیع را حدود ۵۵ درصد و مربوط 
به شرکتهای توزیع برق قزوین ،خوزستان و اهواز ذکر کرد که مازندران نیز 
با کمتر از ۱۰ درصد، کمترین مشــترکان مشمول را به خود اختصاص داد.

وی اضافه کرد: بیشترین سهم مشترکان روستایی مشمول به استان قزوین 
و کمترین سهم به تهران بزرگ و مازندران اختصاص دارد و در حوزه شهری 
بیشترین مشترک مشمول برق امید به میزان ۵۵ درصد در استان خوزستان 

و کمترین در استان مازندران است.

مجلس تصویب کرد؛
تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده 

برق در سال ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت نیرو اجازه دادند نسبت به تأمین 

مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق کشور در سال آینده اقدام کند.
 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلســه علنی صبح دیروز شنبه و 
در جریان بررســی جزئیات الیحه بودجــه در بخش درآمدی بند الحاقی ۳ 
تبصره ۱۵ را به تصویب رساندند که براساس آن، تعرفه سوخت نیروگاههای 
خــود تأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشــی از 
برق تولیدی خود به شــبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی 
برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف )در تابستان(، معادل 
تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی سال 
۱۳۹۷ تعیین می شود.به موجب مصوبه مجلس در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵، 
به شــرکت های تابعه و وابســته به وزارت نیرو اجازه داده می شود با رعایت 
مالحظات امنیتی کشور از محل ســاماندهی، بهینه سازی و تغییر کاربری 
بخشی از امالک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن 
ها با مشــارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، نسبت به تأمین مالی 

طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند.

نــرخ پایبندی تولیدکننــدگان گروه 
اوپک پــالس به توافــق محدودیت 
عرضــه در ژانویــه بــه ۱۰۳ درصد 
افزایش یافــت.، اوپک در پایان دیدار 
ماهانه فوریه کمیته های اوپک پالس 
اعالم کرد در دســامبر ســال ۲۰۲۰ 
نرخ پایبندی اوپــک پالس به توافق 
بود.  محدودیت عرضــه ۱۰۱ درصد 
این سطح از تعهد، روند پایبندی باال 
از سوی کشورهای مشارکت کننده را 
تقویت کرد.منابع آگاه در اوپک پالس 
بــه آرگوس اظهار کردنــد: در ژانویه 
امسال نرخ پایبندی ده عضو اوپک به 
این پیمان ۱۰۸ درصد و نرخ پایبندی 
اعضــای غیراوپک این گــروه که در 
راس آنها روسیه قرار دارد، ۹۵ درصد 
بود که در مقایســه بــا ۹۳ درصد در 
دسامبر افزایش نشان داد.کمیته های 
اوپک پالس نرخ پایبندی را بر اساس 

میانگین برآورد تولید توســط ششم 
منبع ثانویه مستقل، ارزیابی می کنند.

 آرگــوس نرخ پایبندی ژانویه اعضای 
اوپک پــالس را ۱۰۴ درصد تخمین 
زده کــه شــامل ۱۱۰ درصــد نرخ 
پایبندی اعضای اوپــک و ۹۵ درصد 
پایبنــدی تولیدکننــدگان غیراوپک 
است.بزرگترین تولید کننده در گروه 
غیراوپک روســیه اســت که به گفته 
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر این 
کشور، پایبندی ۱۰۰ درصدی را هدف 
گرفته است. روسیه در کنار قزاقستان 
تنها اعضــای گروه اوپک پالس بودند 
که اجازه یافتند تولید خود را در فوریه 

و مارس افزایــش دهند در حالی که 
سایر اعضا تولیدشــان را نسبتا ثابت 
نگه داشتند و عربستان سعودی عالوه 
بر سهمیه محدودیت عرضه که تحت 
توافق اوپک پالس داشــت، تولیدش 
را یــک میلیون بشــکه در روز دیگر 
کاهش داد. این آمار پایبندی توسط 
کمیته های نظارتــی اوپک پالس در 
هفته جاری و در آستانه دیدار وزیران 
این گروه مــورد بازبینی قرار خواهد 
گرفت. در نشست هفته جاری وزیران 
اوپک پالس درباره ســطح تولید پس 
از مارس تصمیم گیری خواهد شد.بر 
اساس گزارش اویل پرایس، عربستان 

ســعودی و روسیه که ســران گروه 
اوپک پالس هســتند بار دیگر بر سر 
سیاستهای تولید به خصوص پس از 
افزایش قیمتی که نفت از ابتدای سال 
میالدی جاری تاکنون داشــته است، 
اختالف نظر پیدا کرده اند.در این بین، 
سرمای شــدید باعث شد تولید نفت 
روســیه در فوریه پایینتر از ســهمیه 
اختصاص یافته از سوی اوپک پالس 
بماند و این کشور نتوانست از سهمیه 
تولید باالتری کــه دریافت کرده بود، 
بهره  ببرد. آمار وزارت انرژی روســیه 
نشان داد این کشور از اول تا ۲۵ فوریه 
به طور متوسط ۱.۳۷۷ میلیون تن در 
روز نفت و میعانات تولید کرده است. 
میانگین تولید فوریه روســیه معادل 
۱۰.۰۹۳ میلیون بشــکه در روز نفت 
است که حدود ۷۷ هزار بشکه در روز 

کمتر از ژانویه بوده است.

بهبود نرخ پایبندی اوپک پالس 
به توافق نفتی

قیمــت نفت در معامالت روز جمعه تحت تاثیر رشــد 
ارزش دالر و پیش بینیها برای افزایش تولید در واکنش 
به بهبود قیمتها، کاهش سنگینی پیدا کرد اما برای کل 
هفته افزایش نشان داد. بهای معامالت نفت برنت برای 
تحویل در آوریل که روز جمعه منقضی شد، ۷۵ سنت 
معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و در ۶۶ دالر و ۱۳ سنت 
در هر بشکه بسته شــد. قرارداد تحویل مه با یک دالر 
و ۶۹ ســنت کاهش، در ۶۴ دالر و ۴۲ سنت بسته شد. 
نفت برنت برای کل هفته ۴.۸ درصد افزایش ثبت کرد.

بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر 
و سه ســنت معادل ۳.۲ درصد کاهش یافت و در ۶۱ 
دالر و ۵۰ سنت در هر بشکه بسته شد. با این حال این 

شاخص برای کل هفته ۳.۸ درصد رشد داشت.
دالر در پی صعود بــازده اوراق قرضه دولتی آمریکا به 
باالترین حد یک ســال اخیر، صعود کرد و قراردادهای 
نفــت که به ایــن ارز قیمت گذاری می شــود را برای 
خریــداران غیرآمریکایی گرانتر کرد.کاهش قیمت روز 

جمعه همچنین منعکس کننده سودگیری معامله گران 
پس از رشــد ماهانه حدود ۲۰ درصدی هر دو شاخص 
نفــت برنت و وســت تگزاس اینترمدیــت تحت تاثیر 
اختالالت تولید در آمریکا و خوش بینی به بهبود تقاضا 
پس از اجرای برنامه های واکسیناسیون کووید ۱۹ بوده 
است.سرمایه گذاران پیش بینی می کنند نشست هفته 
جاری وزیران اوپک پالس به بازگشــت نفت بیشتری 
به بازار منتهی شــود. به گفتــه برخی از تحلیلگران، با 
وجــود صحبت درباره کمبود عرضه، وضعیت تقاضا در 
بازار به شکلی نیست که قیمتهای نفت در سطح فعلی 
را تضمین کنــد.اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد 
تولید نفت آمریکا در دســامبر کــه آخرین آمار ماهانه 
موجود اســت ۵۸ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 
۱۱.۰۶۳ میلیون بشکه در روز رسید.قیمت نفت آمریکا 
تحت تاثیر کاهش تقاضای پاالیشگاهی در پی تعطیلی 
تاسیسات پاالیشگاهی در بحبوحه طوفانی زمستان دو 
هفته پیش قرار گرفته اســت.تحلیلگران بانک جی پی 

مورگان هفته گذشته در یادداشتی اعالم کردند ظرفیت 
پاالیش حدود چهار میلیون بشکه در روز آمریکا متوقف 
مانده و ممکن است احیای کامل ظرفیت پاالیشگاه تا 
پنجم مارس زمان ببرد.گزارش شــرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی در فوریه 
برای هفتمین ماه متوالی به شمار دکلهای حفاری نفت 
و گاز طبیعی افزودند اما این نرخ رشــد آهسته شد و 
۱۸ حلقه افزایش در مقایســه با ۳۳ حلقه افزایش در 
ژانویه و ۳۱ حلقه در دســامبر داشت که تا حدودی به 
دلیل یخبندان اخیر در تگزاس و ادامه دیسیپلین مالی 
تولیدکنندگان آمریکایی بود.بر اساس گزارش رویترز، 
شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز کــه معیاری برای 
سنجش تولید آینده است در هفته منتهی به ۲۶ فوریه، 
با پنج حلقه افزایش به ۴۰۲ حلقه رسید. شمار دکلهای 
حفاری همچنان ۳۴۲ حلقه یا ۴۹ درصد کمتر از مدت 
مشابه سال گذشته است اما از رکورد پایین ۲۴۴ حلقه 

در اوت بهبود یافته است.

بهبود دالر از رشد هفتگی نفت کاست
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گزیده خبر در ده سال اخیر؛

تجارت ایران با اتحادیه اروپا به کمترین سطح ممکن رسید
در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم ها علیه ایران و 
محدودیت های مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با اتحادیه اروپا 
با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال های 
اخیر رســید اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند ۱۰ ساله 
تجارت ایران و اروپا پرداخته است. در این گزارش آمده است که 
تجارت کاالی ایران و اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر با نوسانات 
زیادی همراه بوده است. در ابتدای این دهه تجارت ایران با این 
اتحادیه بالغ بر ۲7 میلیارد یورو بوده که حدود ۱7 میلیارد یورو 
آن صادرات ایران به اتحادیه اروپا و بیش از ۱۰ میلیارد یورو نیز 
واردات این اتحادیه از ایران بوده است.با این وجود یک سال پس 
از ۲۰۱۲ صادرات و واردات ایران با کاهش انجام شــد البته افت 
صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. این روند کاهشی 
تا ســال ۲۰۱3 و ۲۰۱4 ادامه یافت و افت بیشــتر صادارت در 
مقابل واردات باعث شد تراز تجاری ایران با اروپا از 6.6+ میلیارد 
یورو در سال ۲۰۱۱ به 5.۲- میلیارد یورو در سال ۲۰۱4 برسد 
که این رقم بیشــترین کسری تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا 
طی ۱۰ ســال اخیر بوده اســت.طبق این گزارش در سال های 
۲۰۱6 و ۲۰۱7 صادرات و واردات کشور با افزایش همراه شد و 
رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات سبب شد در سال ۲۰۱7 
تراز تجاری تقریبا به صفر نزدیک شــود. در سال ۲۰۱8 نیز با 
اینکه صادرات و واردات کمی نســبت به ۲۰۱7 کاهش داشتند 
اما افت بیشتر واردات نسبت به صادرات موجب شد تراز تجاری 
ایران با اتحادیه اروپا به مازاد هر چند ناچیز ۰.7 میلیارد یورویی 
برسد. در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم ها علیه ایران 

و محدودیت هــای مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با اتحادیه 
اروپا با افت شــدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی 
سال های اخیر رسید، طی این دو سال صادرات ایران به اتحادیه 

اروپا به رقم بسیار ناچیزی نسبت به سال های قبل رسید که ۰.7 
میلیارد یورو در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بود. واردات کشور نیز 
به این اتحادیه در سطح بسیار پایینی قرار گرفت که رقم آن 4 

میلیارد یورو در ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است.در این گزارش 
با اشاره به مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آمده است که 
در ســال ۲۰۱۱ ایتالیا، اســپانیا و یونان سه مقصد اصلی ایران 
در اتحادیــه اروپا بودند که روی هــم حدود ۱۲ میلیارد یورو از 
صادرات ایران در آن ســال را به خود اختصاص دادند. در سال 
۲۰۱۲ ایتالیا همچنان اولین مقصد صادراتی ایران بود اما جایگاه 
اسپانیا و یونان با هم تعویض شد. در سال ۲۰۱3 آلمان جایگاه 

نخست را به خود اختصاص داد.
در سال های ۲۰۱4 و ۲۰۱5 صادرات ایران به ایتالیا رشد جزئی 
را تجربه کرده و این کشــور به جایگاه خود به عنوان مقصد اول 
صادراتی ایران بازگشــت و آلمان نیز در جایگاه دوم قرار گرفت. 
با امضای برجام در ســال ۲۰۱5، صادرات ایران به اتحادیه اروپا 
در ســال ۲۰۱6 امضاء شد. در این سال فرانسه جایگاه نخست 
مقاصد صادراتی را به خود اختصاص داد، ایتالیا و اســپانیا نیز 
در رده هــای بعدی قرار گرفتند. در ســال های ۲۰۱7 و ۲۰۱8 
ایتالیا بار دیگر به این جایگاه بازگشت. در سال ۲۰۱۹ با خروج 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها علیه ایران، صادرات ایران 
به اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی روبه رو شــد.در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ایران بسیاری از بازارهای صادراتی خود در اروپا 
را از دست داد. صادرات ایران به آلمان در مقایسه به سایر مقاصد 
مهم صادراتی ایران در اروپا کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد 
و به عنوان اولین مقصد صادراتــی ایران در اتحادیه اروپا جای 
گرفت. در سال ۲۰۲۰ هلند و ایتالیا به عنوان دومین و سومین 

مقاصد صادراتی در اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

بخشی از زنجیره فوالد درگیر رانت است
رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران گفت: در حال حاضر در بخشی از زنجیره فوالد 
رانت وجود دارد از این رو ضرورت دارد که با ایجاد توازن قیمتی، سود را در تمام 
زنجیره تقسیم کرد.بهرام شکوری با بیان اینکه قیمت کنسانتره که خود ناشی از 
فوالد اســت بر سنگ آهن اثر می گذارد، اظهار داشت: با قیمت دستوری که قباًل 
تعیین شده بود خریداران سنگ آهن این محصول را با ۲5 درصد پایین تر از قیمت 
نهایی می خرند. همچنین بررســی قیمت های جهانی نیز نشــان می دهد که از 
سنگ آهن تا آهن اسفنجی که مواد اولیه فوالد هستند بین 45، 5۰ تا 7۰ درصد 
قیمت جهانی در کشور معامله می شوند؛ این مساله اجحاف در حق تولیدکنندگان 

باالدستی فوالد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی است.

ورود سنگ آهن به بورس، مشکل است
رئیس کمیســیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانــی ایران افزود: در همین 
راستا در شــیوه نامه دولت مقرر شده بود که همه محصوالت زنجیره در بورس 
عرضه شــود تا قیمت عادالنه ای برای محصوالت از محل عرضه و تقاضا تعیین 
شــود؛ برای عرضه کنسانتره گندله و آهن اسفنجی در بورس مشکلی نداریم اما 
ورود سنگ آهن به بورس به لحاظ کیفیت های مختلف و عناصر مزاحمی که دارد 
مشــکالتی را ایجاد می کند چراکه بسیاری از کنسانتره سازان کارخانه خود را بر 
اساس سنگ آهن خاص طراحی کرده اند.وی ادامه داد: البته انجمن سنگ آهن 
در تالش است که این مشکل را به گونه ای حل کند که برای سنگ آهن قیمت 
عادالنه ای تعیین شود؛ به این شکل که برای عرضه سنگ آهن قراردادهای النگتر 
)بلندمدت( طراحی شود یا اینکه با موازینی در بورس عرضه شود.شکوری گفت: 
در حال حاضر کنســانتره به صورت دستوری پایین تر از نرخ نهایی و ۱6 درصد 
قیمت شــمش فوالد است از این رو کنسانتره ســازان نمی توانند سنگ آهن را 
گران تر بخرند و با توجه به عدم صادرات سنگ آهن و وضع عوارض ۲5 درصدی 
روی این محصول، امکان اینکه قیمت باالتری برای سنگ آهن تعیین کنند وجود 
ندارد زیرا در این صورت کنسانتره از توجیه اقتصادی خارج می شود.وی افزود: اگر 
محصوالت کنسانتره به بعد را به بورس ببریم، مشکالت سنگ آهن حل می شود 
زیرا در این صورت به قیمت های جهانی نزدیک می شود و خریداران سنگ آهن، 
توان خرید ایــن محصول را به قیمت باالتر خواهند داشــت که در این صورت 

مشکالت همه بخش های زنجیره حل می شود.

فوالدی ها برای حل مشکالت زنجیره همراهی نکردند
شکوری با اشاره به ورود مجلس به حوزه فوالد، تصریح کرد: مسئولیت دولت است 
که به این بخش ها ورود کند اما اگر تشکل های صنفی بین خودشان این مشکالت 
را حل می کردند بهتر بود.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
ایران افزود: در اتاق بازرگانی سعی کردیم بین تشکل ها اتفاق نظری ایجاد کنیم 
اما به دلیل زیاده خواهی برخی از تشکل ها به خصوص عدم همراهی فوالدی ها، 
کار به اینجا رســید که دولت و مجلس ورود کنند؛ در حالی که تشکل ها باید با 
هم همکاری می کردند تا بتوانیم تعادل قیمتی را در زنجیره فوالد با خود فعاالن 

زنجیره ایجاد کنیم.

باید در زنجیره فوالد توازن قیمتی ایجاد شود
وی ادامــه داد: می توان گفت که در حال حاضر چالــش خاصی در حوزه فوالد 
نیســت و اگر اجازه دهند محصول تولیدی در این زنجیره متناسب با قیمت های 
جهانی در داخل عرضه شــود هم رانت برای بخش هــای دیگر زنجیره و دالالن 
به پایان می رســد و هم توازن قیمتی در تمام زنجیره ایجاد می شود تا بتوانند با 
درآمدهایشان حوزه خود را توسعه دهند که همین امر زمینه تولید و اشتغال را 
فراهم می کند.شکوری گفت: اگر تولیدکننده سنگ آهن درآمد خوبی داشته باشد 
به سمت توسعه اکتشاف و تقویت ذخایر حرکت می کند که این موضوع هم سبب 
اشتغالزایی می شود و هم دغدغه فوالدی ها را در تأمین مواد اولیه پاسخ می دهد.

باید در کنار آب، فوالدسازی ایجاد کنیم
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: تا سال ۱4۰4 
باید ظرفیت تولید فوالد کشــور به 55 میلیون تن برســد که طبق برآوردها 8۰ 
درصد این عــدد یعنی 44 میلیون تن محقق می شــود؛ از این 44 میلیون تن 
نیــز ۲6.۲ میلیون تن صرف تأمین نیاز داخل می شــود و ۱7.7 میلیون تن باید 
صادر شــود؛ اگر هیچ اتفاقی در کشور نیفتد از سال ۱4۰4 تا ۱۹ سال بعد از ان 
در کشــور سنگ آهن داریم، اما اگر ۱7.7 میلیون تنی که بناست صادر کنیم را 
به ســواحل جنوبی ببریم و کنار آب فوالدسازی را ایجاد کنیم هم می توانند 5۰ 
میلیون تن ســنگ آهن را از اســترالیا هند و برزیل تأمین کنیم و هم به راحتی 
می توانند محصــول را صادر کنند که در این صورت تا 35 ســال بعد از ۱4۰4 
مشــکلی در سنگ آهن نخواهیم داشت و در صورت توسعه صادرات تا 5۰ سال 
آینده نیز مشکلی نخواهیم داشت.وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ 
اهن در کشــور، 8۰ میلیون تن است منتهی تا سال ۱4۰4 باید این ظرفیت به 
۱3۰ میلیون تن برسد تا جوابگوی تولید فوالد باشد؛ اگر متولیان همراهی کنند به 
این عدد می رسیم اما با این دست فرمانی که وجود دارد تحقق آن ممکن نیست.

با هدف تسریع و تسهیل در مشارکت متقاضیان صورت گرفت؛
اجرای همزمان دو طرح فروش محصوالت 

سایپا در قالب طرح عید تا عید
گروه خودروســازی سایپا با هدف تســریع و تسهیل در مشارکت متقاضیان 
خریــد محصوالت این گــروه خودروســازی، به صورت همزمــان دو طرح 
فــروش فوق العاده و پیش فروش محصوالت خــود را در قالب طرح »عید تا 
عید«)والدت حضرت علی)ع( تا مبعث حضرت رســول)ص((، اجرا می کند.

به گزارش سایپانیوز، در این شیوه فروش ابتکاری، 7 مدل از محصوالت سایپا 
بــه صورت فروش فوق العــاده و ۹ مدل از محصوالت به صورت پیش فروش 
یکســاله عرضه می شود و مشتریان امکان مشــارکت در یک یا هر دو طرح 
عرضه را دارند.فرآیند ثبت نام مشــتریان در این شــیوه عرضه محصوالت به 
شکلی طراحی شده که مشــتریان می توانند در هر یک از طرح ها یا هر دو 
طرح فروش ثبت نام کنند و در روز قرعه کشــی، ابتدا منتخبین فروش فوق 
العاده مشخص می شود و سپس سایر ثبت نام کنندگان در قرعه کشی طرح 
پیش فروش با موعد تحویل یک ساله شرکت داده خواهند شد.بر این اساس 
متقاضیان مشــارکت در این طرح های فروش می توانند از ســاعت ۱4 روز 
شــنبه ۹ اسفند ماه به مدت سه روز و به صورت ۲4 ساعته با ورود به سایت 
https://saipa. فروش اینترنتی محصوالت گروه خودروسازی سایپا به آدرس

iranecar.com اطالعات شخصی را وارد کرده و پس از دریافت کدکاربری 
و رمز عبور، نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام کنند.در طرح فروش 
فوق العاده، خودروهای سایپا۱5۱، تیبا صندوقدار و تیبا۲، ساینا و کوییک دنده 
ای به همراه کوییک آر و ســاینا اس  ودر طرح پیش فروش با موعد تحویل 
حداکثر یک ساله، خودروهای شاهین، تیبا صندوقدار و تیبا۲، ساینا و کوییک 

دنده ای، سایپا۱5۱، کوییک.اس، ساینا.اس و کوییک.آر عرضه خواهند شد.

وزیر صمت:
کشورهای همسایه مقصد ۷۵ درصد صادرات 

از ایران هستند
قزوین - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱5 کشور همسایه، مقصد 75 درصد 
صادرات کاالهای جمهوری اســالمی محسوب می شوند.علیرضا رزم حسینی ظهر 
دیروز شنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه گیربکس 6 سرعته در قزوین اظهار کرد: 
امروز روز مبارکی برای نخبگان و صنعتگران کشور است که بیشتر این افتخارات 
صنعتی توسط جوانان ما انجام شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد: 
رمز موفقیت در پروژه های ما خودباوری اســت و این خودباوری نتیجه فشارها و 
تحریم هایی اســت که آمریکا به ایران وارد کرده است.وی افزود: طی چهل سال 
گذشــته از عمر انقالب دشمنی های بســیاری در خصوص کشور انجام شد اما ما 
توانســتیم با تکیه بر خودباوری از این سختی ها عبور کنیم.این مسئول ابراز کرد: 
در شــرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا که کمتر کشوری می تواند مقاومت کند 
و از پا درنیاید ما با همراهی مردم، جوانان و دولت مردان توانســتیم در این عرصه 
نیز سربلند بیرون بیاییم.وی ادامه داد: ایران خودرو باید امروز با تکیه بر کمیت و 
کیفیت تولیدات خود حرف مهمی برای گفتن داشته و تولید گیربکس اتوماتیک 
را در دستور کار خود قرار دهد.رزم حسینی تصریح کرد: با توجه به اینکه خودرو 
در سایر کشورها مجهز به گیربکس اتوماتیک است تولیدات خودرویی ما نیز باید 
به این ســو جهت پیدا کند.وی گفت: اســتان قزوین با توجه به شرایط صنعتی 
تأمین کننده ۱7 درصد صنایع کشــور اســت که جایگاه خوب صنعت را به خود 
اختصاص داده و می تواند به قطب صنعتی تبدیل شــود.این مســئول ابراز کرد: 
حمایت از تولید وظیفه وزارت صمت اســت و ما در تالشیم تا موانع را برداریم و 
مسیر تولید را در کشور هموار کنیم.وی بیان کرد: در حال حاضر ما با ۱5 کشور 
همســایه در حال تعامل صادرات هســتیم و حدود 75 درصــد از تولیدات ما به 
کشورهای همسایه صادرات می شــود که این شرایط برای ما بسیار حائز اهمیت 
است چرا که عالوه بر افزایش اشتغال که سبب شده برخی کارخانه ها در سه نوبت 
فعالیت کنند امکان طرح توسعه را نیز برای ما فراهم کرده است.رزم حسینی گفت: 
کشور ایران در بخش صادرات سیمان، پتروشیمی و فوالد پیشگام بوده و در بخش 
ذخایر معدن نیز دارای 5 میلیارد تن ظرفیت ذخایری است.این مسئول بیان کرد: 
امنیت پایدار و رشــد اقتصادی مرهون همدلی، هم زبانی و انســجام است که این 
نکات کلیدی باید به دغدغه اساسی همه ما تبدیل شود.وی گفت: رشد اقتصادی 
کشور باید توسط جوانان اتفاق بیفتد به گونه ای که در گذشته جوانان ما توانستند 
در جنگ تحمیلی نقش آفرینی کنند و در برابر شرایط موجود سربلند باشند و حاال 
به دست آوردن ســربلندی گرو تالش جوانان امروزی است.این مسئول در پایان 
تأکید کرد: الزمه رشد و پیشرفت اقتصادی در کشورهای جمعیت محور حمایت 
از شرکت های کوچک و بزرگ تولیدی و توسعه گرا در زمینه اشتغال زایی است که 
این توجه در مناطق محروم و روســتایی نیز کاماًل جدی تر اجرا می شــود و ما در 

وزارت صنعت و معدن آماده حمایت از این صنایع تولیدی را داریم.

ستاد تنظیم بازار ابالغ کرد
رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک با اخذ 

عوارض ۱۶ هزار تومانی
ســتاد تنظیم بازار در مصوبه ای از رفع ممنوعیت صادرات شــیر خشک با اخذ 
مــا به التفاوت ۱6۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، خبر داد.، ســتاد تنظیم بازار 
در مصوبه ای اعالم کرد که ممنوعیت صادرات شــیر خشک با اخذ ما به التفاوت 
۱6.۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم آزاد شــد.در این ابالغیه که ششم اسفند ماه 
صادر شــده، آمده اســت: با توجه به تصمیمات بند 4 قسمت الف یکصدو نود و 
یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت )ابالغی طی نامه شماره ۱35۰7۱ 
مورخ ۲۱/۱۱/۹۹( و نامه شماره 7۱۰6/5۰۰/۹۹ مورخ ۲/۱۲/۹۹ معاونت توسعه 
صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهادک شاورزی در خصوص 
رفع ممنوعیت صادرات شیر خشک با اخذ ما به التفاوت ۱6.۰۰۰ تومان به ازای 
هر کیلوگرم در جلســه طرح و مقرر شــد در خصوص رفع ممنوعیت صادرات و 
تعیین وضع عوارض صادراتی شیرخشــک صنعتــی، مطابق با قوانین و مقررات 
فوق االشــاره و بنا به پیشنهاد ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعضای 
کارگروه با رفع ممنوعیت صادرات شیرخشک و اخذ مبلغ ۱6.۰۰۰ تومان عوارض 
صادراتی به ازای هر کیلوگرم موافقت نمودند.تبصره یک: به منظور رصد و پایش و 
نحوه قیمت و عرضه شیر خام به کارخانجات تولیدی محصوالت لبنی و جلوگیری 
از افزایش قیمت مصوب شــیر خام و کاهش عرضه متناسب با سرانه مصرف در 
کشور مقرر گردید مراتب از سوی دستگاه های ذیربط و سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان به صورت هفتگی پایش و در صورت هر گونه مشکل 
نســبت به بازنگری مصوب فوق اقدام گردد.تبصره ۲: مصوبات مذکور با رعایت 
ســایر ضوابط و مقررات مشمول ماده ۱۱ مکرر آئین نامه اجرایی قانون مقررات 

صادرات و واردات نمی باشد.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمت( نشــان می دهــد که قیمت 
برخــی از انواع خــوراک دام و طیور، 
میوه، حبوبات و برنج، روغن، مرغ زنده 
و همچنین آهن آالت در آذرماه امسال 
بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشــته و 
بین ۲ تا 4.7 برابر شــده و قیمت ۲3 
کاال نیز بیش از 5۰ درصد گران شده 
اســت. از بین ۹5 کاالیی که تغییرات 
قیمت آن ها از آذر ماه سال گذشته تا 
آذر مشابه امسال منتشر شده، قیمت 
۲8 کاال بیــش از ۱۰۰ درصد افزایش 
یافته و قیمت آن ها بین دو تا بیش از 
4.5 برابر شده است. بیشترین افزایش 
قیمــت مربــوط به کنجاله ســویای 
وارداتی اســت که قیمت آن در مدت 
یاد شده 373.۹ درصد افزایش یافته 
و 4.7 برابر شده اســت و در کنار آن 
باید به جو خارجی و داخلی با ۱۱7.4 
و ۱۱4.۲ درصــد و ذرت خارجــی و 
داخلــی بــا ۱۰5.۱ و ۱۱۹.7 درصد 
افزایش قیمت اشــاره کــرد؛ چراکه 
این کاالها نیز بــه عنوان خوراک دام 
و طیور بر قیمت مرغ، گوشــت، تخم 
مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند. قیمت 
مرغ زنده نیز در همین ماه با افزایش 
۱۰۰.6 درصدی نسبت به آذر پارسال 
به حدود ۱7 هزار تومان رسیده است.

از اوایل آذر با وجود تعیین نرخ مصوب 
۲۰ هزار و 4۰۰ تومانی برای هر کیلو 
مرغ،  قیمت این محصول در ســطح 
خرده فروشــی ها به بیش از 3۰ هزار 
تومان رســید که بعدا با عرضه مرغ 
تنظیــم بــازاری کنترل شــد. البته 
اخیرا دوباره قیمت این محصول اوج 

گرفــت و به حدود 3۰ هــزار تومان 
رسید. همچنین مرغداران درخواست 
افزایش قیمــت را از ســتاد تنظیم 
بازار مطــرح کردند که با آن موافقت 
نشــد و تصمیم گیری در این رابطه 
به بعــد از ماه رمضان موکول شــد. 
همچنیــن با وجود اینکه بر اســاس 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار باید قیمت 
هر شــانه تخم مرغ 3۰ عددی بسته 
بندی شناســنامه دار دارای زنجیره 
باشد،  ســرد حداکثر 3۱ هزارتومان 
از میانه آذر ایــن محصول گران تر از 
نــرخ مصوب عرضه شــده و اول دی 
ماه قیمت هر شانه تخم مرغ در خرده 
فروشــی ها به 4۰ هزارتومان رسید و 
هین وضعیت همچنان ادامه دارد.  در 
این میان ۹ کاالی دیگری که قیمت 
آن ها طی یک ســال بیش از دو برابر 
شــده شــامل برخی میوه،  حبوبات،  
برنج و روغن اســت؛ به طوری که در 
آذر امســال قیمت پرتقال ۱55، موز 
۱۲3.6،  قیمت حبوبات شامل  نخود، 
لپه، عدس، لوبیــا قرمز، لوبیا چیتی، 
به ترتیــب ۱۰8.۱، ۱77.8، ۱8۲.3، 
۱۱6.۲، ۱۰۹.7 درصد و قیمت برنج 
هندی و برنــج تایلندی نیز ۱7۲.۹ و 
۱۲۰ درصد و حلب ۱6 کیلویی روغن 
نباتی معمولی ۱۲5.5 درصد نســبت 
به آذر ســال قبل افزایش یافته است.

بنابراین در آذر ماه امســال قیمت هر 
کیلو پرتقال ۱۲ هزار و ۹۰۰، موز ۲۹ 
هزار و 3۰۰ تومان،  هر کیلو حبوبات 
شامل  نخود، لپه، عدس، لوبیا قرمز و 
لوبیا چیتی به ترتیــب به ۱۹ هزار و 
8۰۰ تومــان، 35 هزار و ۲۰۰ تومان، 
۲5 هــزار و ۲۰۰ تومــان، ۲7 هزار و 

3۰۰ تومان و 3۰ هزار و 6۰۰ تومان 
و قیمت برنج هندی و برنج تایلندی 
بــه ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و ۱7 هزار 
و ۲۰۰ تومــان و و حلب ۱6 کیلویی 
روغن نباتــی معمولی به ۲5۹ هزار و 
4۰۰ تومان رسیده است.همچنین ۱۲ 
کاالی دیگر بــا افزایش قیمت بیش 
از ۱۰۰ درصــد در گــروه آهن آالت 
شــامل چهار نوع تیر آهن با ۱3۱ تا 
۲۹۰ درصد، دو نوع میلگرد با ۱48.8 
و ۱5۱ درصد، ورق ســیاه با ۱۹۹.3 
درصد، دو نوع سیم با ۱4۲ و ۱5۱.7 
درصد و همچنین الستیک پراید، پژو 
و ســمند بــا ۱۰۱.8، ۱۰۱.4 و ۱۰5 

درصد افزایش قیمت قرار دارد.

23 کاال بیــش از 50 درصد گران 
شدند

در این میــان ۲3 کاال هم بین 5۰ تا 
۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشــتند 
که از جملــه مهم تریــن آن ها برنج 
پاکســتانی باســماتی به ۹8 درصد،  
ســبوس گندم با ۹۹، تخــم مرغ با 
8۰.8 درصد، گوشــت مرغ با ۹3.۱، 
شــیر خــام درب دامداری بــا 65.6 
درصد، شکر بسته یندی و کیلویی با 
53.8 و 67.7، قند شکســته با 6۰.7، 
تن ماهی با 7۰.۱،  کره پاســتوریزه با 
۹۱.7، روغن نیمه جامد 5.4 کیلویی 
با 6۹.6،  ســیب با زرد با 86.3 و پیاز 
با 7۰ درصد بیــن 5۰ تا ۱۰۰ درصد 
افزایش قیمت داشــته است؛ بنابراین 
در آذر امســال قیمت هــر کیلو برنج 
پاکستانی باســماتی ۲4 هزار و 5۰۰،  
ســبوس گندم 3۲۰۰، تخم مرغ ۱7 
هزار و 3۰۰، گوشــت مرغ ۲4 هزار و 

6۰۰، شیر خام درب دامداری 44۰۰، 
شکر بسته بندی و کیلویی 85۰۰، قند 
شکسته ۱۰ هزار و 4۰۰، تن ماهی ۲4 
هزار و 65۰،  کره پاســتوریزه 86۰۰، 
روغن نیمه جامد 5.4 کیلویی 5۹ هزار 
و ۲۰۰،  سیب ۱3 هزار و 5۰۰ و پیاز 

7۱۰۰ تومان شده است.
انواع الستیک، ســیمان، گچ سفید، 
الستیک کامیون و اتوبوس،  یخچال و 
فریزر و ماشین لباسشویی تولید داخل 
از جمله دیگر کاالهایی است که قیمت 
آن ها بیش از 5۰ درصد افزایش یافته 
اســت.از بین مهم ترین کاالهایی که 
در مدت یاد شــده کمتر از 5۰ درصد 
افزایش قیمت داشتند هم می توان به 
برنج طارم اعال و داخلی هاشــمی با 
حدود 46 رصد، ماکارونی 7۰۰ گرمی 
با 45.7 درصد، سیب زمینی با 3۰.7 
درصد،  گوشــت گوسفندی و گوساله 
با ۲3.7  و ۲5.4 درصد، گوســفند و 
گوســاله زنده با ۲4.8 و 3۲.4، ماست 
پاســتوریزه ۹۰۰ گرمی و ماست ۲.5 
کیلویــی کم چرب با حــدود 37.۱ و 
۲۹.7، شیر اســتریل پاکتی با 4۰.4، 
شــیر بطری یــک لیتری بــا ۲5.8،  
پنیــر 5۲۰ گرمی با 45.3، انواع چای 
خارجــی با 38.۱ و 3۹.۲ درصد، انواع 
روغن مایع با ۱5 تا ۲4، انواع صابون، 
مایع ظرفشویی و دستشویی و پودر با 
۱8 تا 3۰ درصد، کاغذ روزنامه وارداتی 
بــا ۲3.6 درصد، روغن موتور با حدود 
3۰ درصــد و آرد صنــف و صنعت با 
۲۲.8 درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

در این میان در مدت یاد شده قیمت 
هیچ کدام از کاالها نســبت به ســال 

گذشته کاهش نداشته است.

در آذر ماه امسال صورت گرفت؛

افزایش قیمت 50تا 3۷0درصدی 51کاال

رییس اتــاق اصناف تهــران اظهار 
داشــت: واحدهای صنفی می توانند 
حراج داشته باشند اما به شرط اینکه 
اتحادیه ها  از  را  مجوزهای مربوطــه 
دریافــت کننــد و اتحادیه ها از نظر 
قیمت و کیفیت کاال روی آنها نظارت 
داشته باشد. از طرف دیگر هم رعایت 
باید رعایت  پروتکل های ستاد کرونا 
شود.قاسم نوده فراهانی اظهار کرد:  در 
سال های گذشته برای تدارکات شب 
عید نمایشگاه هایی برگزار و کاالهایی 
عرضه می شد. سال گذشته به علت 
شیوع کرونا نمایشگاهی برگزار نشد 
و امســال نیز به علــت جلوگیری از 
شــیوع کرونا و ممنوعیت تجمع این 
نمایشگاه برگزار نخواهد شد. بنابراین 
از کسبه درخواســت کردیم فروش 
فوق العاده یا حراج های آخر سال که 

قانون اجــازه آن را می دهد با رعایت 
کامل دستورات ستاد کرونا را داشته 
باشــند.وی افزود:  بنابراین واحدهای 
صنفی می توانند حراج داشته باشند 
اما به شرط اینکه مجوزهای مربوطه 
را از اتحادیه هــا دریافــت کننــد و 
اتحادیه ها از نظر قیمت و کیفیت کاال 
روی آنها نظارت داشته باشد. از طرف 
دیگر هم رعایت پروتکل های ســتاد 
کرونا باید رعایت شــود.وی تصریح 
کرد: هر ســاله واحدهــای صنفی از 
این شکایت داشتند که چرا نمایشگاه 
برگزار می شــود، حاال هم نمایشگاه 
جمع شد. درخواســت ما این است 
که در فروش فوق العاده طوری عمل 
کنند کــه رضایت مــردم تا درصد 
قابل توجهی جلب شــود که در این 
صورت بعد از این هم به هیچ عنوان 

اجازه برگزاری نمایشگاه را نخواهیم 
داد. بنابراین ســعی کنند هم از نظر 
کیفیت و هــم از نظر قیمت رضایت 
مشتریان را جلب کنند.نوده فراهانی 
ادامه داد: از طرف دیگر یکی از اهداف 
برگزاری نمایشگاه حمایت از تولیدات 
داخلی بود، این موضوع را هم مدنظر 
داشته باشــد و کاالهای ایرانی را به 
فروش برســانند. فــروش فوق العاده 
در واحدهــای صنفی  کشــور، یک 
نمایشگاه سراسری و کشوری خواهد 
بود و نمایشگاه دیگری وجود ندارد.

رییس اتاق اصناف تهران خاطرنشان 
کرد: اصناف باید وســایل بهداشتی 
را در واحدهــای خود قــرار دهند تا 
مشــتریان بتوانند از آنها اســتفاده 
کنند، بدون ماسک کسی را به داخل 
واحد راه ندهند و از تجمع جلوگیری 

کنند. اینها دســتورات ســتاد کرونا 
است که باید اجرا شود. اتاق اصناف 
و اتحادیه ها نیــز در رابطه با اجرای 
دستورات ستاد کرونا نظارت خواهند 
داشــت و حتما به واحدهای صنفی 
سرکشــی خواهند کرد.نوده فراهانی 
در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی ها 
بــرای موج چهارم کرونــا گفت: هر 
پروتکلی که ستاد کرونا صالح بداند 
و ابالغ کند را اجــرا خواهیم کرد تا 
واحدهــای صنفی تعطیل نشــوند. 
شــایعاتی ایجاد شده مبنی بر اینکه 
بازار تعطیل خواهد شد، این شایعات 
درست نیست. ما راضی نیستیم که 
واحدهای صنفی حتی یک ســاعت 
تعطیل شــوند، از طــرف دیگر هم 
دستورات ستاد ملی کرونا باید دقیقا 

اجرا شوند.

رییس اتاق اصناف تهران:

تعطیلی بازار شایعه است
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با مخالفت مجلس؛گزیده خبر

اخذ مالیات از تراکنش های بانکی منتفی شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با پیشنهاد اخذ مالیات 
از تراکنش های بانکی بــاالی ۱۰ میلیون تومان مخالفت 
کردند.  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
نوبت صبح دیروز شنبه مجلس و در جریان بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیشنهاد الحاقی ابراهیم 
رضایــی به تبصره ۱۴ الیحه بودجه را مبنی بر اخذ مالیات 
از تراکنــش های بانکی باالی ۱۰ میلیون تومان بررســی 
کرده و در نهایت بــا آن مخالفت کردند.ابراهیم رضایی در 
توضیح پیشــنهاد خود بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد از 
تراکنــش های بانکی بین ۱۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ 
هــزار تومان مالیات و از تراکنش های بین ۱۰۰ میلیون تا 
یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. هدف از 
این پیشنهاد اصالح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی 
و پول شویی می باشد که بر روی این طرح کار کارشناسی 

انجام شده است.مجتبی یوسفی در مخالفت با این پیشنهاد 
بیان کرد: با این پیشــنهاد پایه های جدید مالیاتی تعریف 
می شــود که در الیحه بودجه جای بررسی آن نمی باشد 
از سوی دیگر باید به تبعات آن نیز فکر کرد، این پیشنهاد 
امنیت ســرمایه گذاری در بانک هــا را کاهش می دهد و 
باعث می شود مردم پول خود را از بانک ها بیرون بیاورند.

مهدی طغیانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: مبالغ 
مالیاتی پیش بینی شده در این پیشنهاد بسیار ناچیز است 
و فشاری بر اقشار پر درآمد جامعه وارد نمی کند تراکنش 
های باالتر از ۱۰ میلیون تومان مشــمول مالیات می شود 
که مبلغ آن نیز ناچیز اســت.در نهایت محمد باقر نوبخت 
رییس سازمان برنامه و بودجه و زارع سخنگوی کمیسیون 
تلفیق مجلس نیز با این پیشنهاد مخالفت کرده و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی نیز به آن رای ندادند.

 پرداخت تسهیالت بانک آینده 
به ۵۰ هزارنفر از مدافعان سالمت 

بانــک آینده، به منظــور ارزش آفرینی و ارج نهادن به 
فداکاری و ایثارگری کادر درمان و مدافعان ســالمت 
کشور، به زودی تســهیالت ویژه ای را به این عزیزان 
اعطا می کند.بنا به گزارش روابط عمومی بانک آینده، 
این تسهیالت ویژه با هدف تقدیر زحمات، تالش ها و 
ازخودگذشــتگی  های عزیزان بخش درمان کشور در مبارزه با ویروس کرونا، با 
شــرایط و نرخ ویژه برای این عزیزان در نظر گرفته شده است.بدیهی است، این 
تسهیالت ویژه به مناسبت و میمنت والدت حضرت علی )علیه السالم( و مبعث 
حضرت رسول اکرم )صلی اهلل علیه و آله(، به متقاضیان عزیز ارایه می شود که به 
زودی، درباره نحوه ثبت نام و شرایط بهره مندی از آن، اطالع رسانی خواهد شد.

یک سال پس از اجرای موفقیت آمیز طرح صورت گرفت؛
رونمایی از مزیت های جدید طرح »دی کارت 

اعتباری« در پی استقبال مشتریان
در یک ســالگی اجرای طــرح »دی کارت اعتباری«، 
مزایای تازه ای به آن افزوده شــده اســت که می تواند 
جذابیتش را برای مشتریان بانک دی دو چندان کند.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، اواخر ســال ۱398 
طرح »دی کارت اعتباری« به منظور ارائه یک خدمت 
منحصر به فرد و جدید به مشــتریان رونمایی شــد؛ طرحی که با رویکرد ارائه 
خدمات مطلوب به مشــتریان طراحی شــد و اکنون ارزیابی ها نشــان می دهد 
استقبال مشتریان از آن کم نظیر بوده و مزیت رقابتی خوبی نیز ایجاد کرده است.

در این طرح که برای اشــخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است، مشتری 
می تواند با افتتاح یک حســاب جاری و بر اساس میانگین مانده موجودی خود، 
متناسب با امتیاز دریافتی، کارت اعتباری با اقساط میان مدت دریافت کند.نرخ 
تســهیالت پرداختی در این طرح بین ۱۰ تا ۱8 درصد و میزان اقســاط آن تا 
36 ماه متغیر اســت و همین انعطاف پذیری طرح باعث شده که مشتری بتواند 
متناســب با شرایط اقتصادی و مالی خود درباره جزئیات آن تصمیم گیری کند.

اما به منظور جلب نظر حداکثری مشــتریان، بانک دی تصمیم گرفته است در 
ســالگرد اجرای این طرح، تغییری برجسته در آن ایجاد کند که می تواند اقبال 
مخاطبان به آن را بیش از پیش افزایش دهد.در شــرایط جدید، به منظور ایجاد 
جذابیت بیشتر برای مشــتریان طرح، امتیاز اعتبار حاصله تا ۱.۵ برابر افزایش 
یافته اســت، به طوری که مشــتریان تا ۱۵۰ درصد میانگین موجودی حاصله 
می توانند اعتبار دریافت کنند.بر اســاس قانون، حداکثر میزان امتیاز در کارت 
اعتباری ۵۰۰ میلیون ریال است و با اجرای طرح جدید، مشتریان می توانند در 
مدت زمان کمتری، کارت اعتباری خود را دریافت کرده و حتی باقیمانده امتیاز 

خود را به افراد درجه یک خانواده انتقال دهند.

دکتر فرزین :
از بانکداری روز دنیا و مورد انتظار مشتریان 

عقب نمانیم
مدیرعامــل بانک کار آفرین تاکید کرد باید با تحوالت 
ســریع در عرصه فناوری همراه و همگام شــویم تا از 
بانکداری روز دنیا که مورد انتظار مشتریان است، عقب 
نیفتیم.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر 
محمدرضا فرزین در جلســه شورای راهبردی بررسی 
برنامه های عملیاتی فناوری اطالعات این بانک خاطرنشــان کرد: پیاده سازی و 
تحقق همه جانبه بانکداری دیجیتال در برنامه های آتی بانک قرار دارد. بنابراین 
الزم است مدیریت های ذی ربط در جهت تحقق کامل ارائه خدمات مالی متنوع 
به مشتریان، برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی الزم را انجام دهند.وی  تقویت 
و توسعه زیرســاخت های بخش فناوری اطالعات بانک به منظور ارائه خدمات 
دیجیتالی متنوع و به روز به مشــتریان را از ضروریــات خواند.مدیرعامل بانک 
کارآفرین همچنین تصریح کرد: اگر محصوالت و خدمات مناسب، سفارشی سازی 
و شخصی سازی شــده و متناسب با نیاز مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن، بر 
اساس تحلیل های پیشرفته از داده های مشتریان در اختیار آنان قرار دهیم، آن 
زمان در راســتای تحقق همه جانبه و کامل بانکــداری دیجیتال عمل کرده ایم.

فرزین یادآور شد: ظرف چند سال اخیر تحوالت زیادی در حوزه فناوری  اطالعات 
انجام گرفته، بنابراین باید هم راستا و همگام با این تحوالت خود را به  روز کنیم 
تا از بانکداری  روز و مورد انتظار مشتریان عقب نمانیم.وی همچنین تصریح کرد: 
حرکت به ســمت بانکداری نئو بانک نیز در راستای کسب رضایتمندی هرچه 
بیشتر مشتریان اســت، بایدتالش  کنیم با برنامه ریزی های الزم بانکی پیشرو و 

کارآمد در عرصه داخلی و بین المللی باشیم.

راهکارهای تقویت ارزش پول ملی
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس، گفت: تقویت توان تولید داخل و همچنین توسعه اقتصاد غیرنفتی می تواند منجر به 
تقویت ارزش پول ملی شــود.مجتبی توانگر با اشــاره به علل تضعیف ارزش پولی ملی، گفت: اصلی ترین عامل تضعیف 
پول ملی به تضعیف توان تولید داخلی بر می گردد. متاسفانه دولت ها تولید داخلی و اقتصاد کشور را به خارج گره زده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پول ملی بازتاب بیرونی اقتصاد ملی است و زمانی که اقتصاد 
به خارج گره می خورد با تغییرات سیاسی در خارج نیز ارزش پول ملی افت می کند، افزود: تقویت توان داخلی به ویژه 
در زمینه اقتصاد غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت می تواند جلوی کاهش هر چه بیشتری ارزش پول ملی را بگیرد.این 
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به نقش دولت به عنوان سیاستگذار اصلی نظام پولی و اقتصادی کشور در حوزه 
تقویت ارزش پول ملی گفت: نقش دولت باید ایجاد تعادل در بازارها با سیاست های منطقی و مدیریت صحیح آنها باشد.

وی ادامه داد: باید سیاســت های مالی در قبال بودجه و اصالحات ســاختاری بودجه و سیاست های پولی در قالب مهار 
رشد نقدینگی به گونه ای عملیاتی شود که اجازه چنین نوسانات شدیدی در بازارها را ندهد.توانگر در پاسخ به این سوال 
که دولت سیزدهم که در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مسئولیت رو برعهده خواهد گرفت، با اتخاذ چه سیاست هایی 
می تواند به تقویت پول ملی کمک کند؟ تصریح کرد: باید در وهله نخست بودجه را به گونه ای اصالح کند که امکان کسری 
بودجه، اســتقراض از بانک مرکزی و در نتیجه تورم ناشــی از آن را تجربه نکنیم تا بتوان با کاهش تورم و مهار انتظارات 
تورمی جلوی افت ارزش پولی ملی را بگیریم. همچنین سیاست های مناسب برای تقویت تولید ملی و افزایش صادرات 
غیرنفتی می تواند در تنظیم منابع و مصارف ارزی و در نتیجه تقویت پول ملی موثر باشد.این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس در پاسخ به این سوال که آیا کاهش ارزش پول ملی ریشه در روابط خارجی و بحث تحریم ها دارد و تا این بحث 
رفع نشــود امکان تقویت پول ملی نیست؟  گفت: اتفاقا تضعیف پول ملی به خاطر گره خوردن اقتصاد کشور به تحوالت 
سیاسی خارجی است. بله مشکل تضعیف پول ملی به فشار خارجی بر می گردد، اما باید ببینیم این فشار خارجی از چه 
نقطه ضعف داخلی به اقتصاد ایران فشار می آورد و برای رفع نقاط ضعف اقتصاد داخلی باید اقدام کنیم وگرنه همواره در 

معرض تهدید فشارهای خارجی باقی خواهیم ماند.

پاسخ همتی به سخنان واعظی؛
بازار ارز یک بازار حساس است

رییــس کل بانک مرکزی تاکید کرد نرخ ارز باید توســط ســازوکار بازار و 
مســتقل از سیاســت های مالی و بودجه ای تعیین شود و انتظار دارد که با 
تصحیح انتظارات و تخیله اثر شــوک های سیاسی، نرخ ارز در مسیر اصالح 
توســط ساز و کار بازار قرار گیرد. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 
در اینستاگرام خود نوشت: از نیمه سال 9۷، بانک مرکزی سیاست ارزی خود 
را، بــر مبنای صیانت از ذخایر خود و همزمان تامین منابع الزم برای واردات 
کاالهای اساسی و دارو قرارداد.وی ادامه داد: در دوسال گذشته، این سیاست 
نشان داد که با موفقیت کشور را از میانه بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ به سالمت عبور داد. در این میان ، فشار 
زیادی، از ناحیه تحریم های ظالمانه و غیر انســانی بر مردم عزیزمان وارد شــد، اما اینکه، بدون سیاستهای بانک 
مرکزی در این دوره، چه سرنوشــتی در انتظار متغیرهای اصلی اقتصاد مانند نرخ ارز و تورم بود قابل تصور نیست.

همتی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی همچنان اعتقاد راســخ دارد، نرخ ارز باید توسط سازوکار بازار  و مستقل از 
سیاستهای مالی و بودجه ای تعیین شود و انتظار داردکه باتصحیح انتظارات و تخیله اثر شوک های سیاسی، نرخ 
ارز درمسیر اصالح توسط ساز و کار بازار قرار گیرد.وی تاکید کرد: بارها گفته ام، تقویت ارزش پول ملی ، مهمترین 
دغدغه بانک مرکزی است و تا به حال نیز تمام تالش خود را علیرغم برخی مرارتها، بکار بردم تا نیازهای بودجه ای 
دولت نتواند در این مســیر خدشه زیادی وارد کند.رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: بازار ارز ، یک بازار حساس 
و تخصصی اســت . در اولین جلســه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب ودر اولین جمالت خود از آقای رییس 
جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که ، اگر به انتصاب اینجانب رأی میدهند، با این شرط همراه باشد 
که در خصوص مســائل ارزی،اعالم سیاست ها را به بانک مرکزی واگذار کنند و قطعاً این بهترین کمک مسئولین 

محترم به بانک مرکزی و نیز ثبات در بازار های پول وارز است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 
۱۱ هزار و 8۵۵ واحــدی معادل ۰.98 
درصد بــه یک میلیــون و ۱93 هزار و 
9۷6 واحد رسید. همچنین در فرابورس 
شاخص کل با افت ۱3۰ واحدی به ۱6 
هــزار و 986 واحد رســید.، دیروز تاالر 
شیشــه ای، در معامالت اولین روز هفته 
)شنبه نهم اســفندماه ماه 99(، شاهد 
ادامه روند نزولی شــاخص های منتخب 
بود. به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-

ارزشی(، با کاهش 3۰9۲ واحدی معادل 
۰.98 درصد به رقــم 3۱۱ هزار و ۴6۷ 
واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز، با 
افت ۱۰۱۰ واحدی معادل ۰.۲3 درصد، 
عدد ۴33 هزار و 38۵ واحد را به نمایش 
گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با 
کاهش 66۰ واحــدی به رقم ۲83 هزار 
و ۱۱۲ واحد رســید.همچنین شاخص 
سهام آزاد شناور، ۱۴۱99 واحد کاهش 
را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۷۲6 
هزار واحد رسید. همچنین شاخص بازار 
اول با ۱۰8۰۰ واحد کاهش به رقم 8۷۴  
هزار و 398 واحد رسید و شاخص بازار 
دوم نیز، با ۱66۴8 واحد کاهش همراه 
بود و عدد ۲ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد را 
به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، 
در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای 

معامالتی فملی، فوالد، فارس، شســتا، 
کگل، تاپیکو و شپنا با بیشترین کاهش، 
تاثیر منفی در روند شــاخص کل بورس 
داشــتند. در مقابل، نمادهای معامالتی 
اپال، های وب، شــفا و رتاپ، بیشترین 
تاثیر مثبت را در برآورد نماگر کل بورس 
داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در 
اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس 
6 میلیارد و 8۱۰ میلیــون برگه بهادار 
و ســهام را در قالــب 336 هزار و 98۰ 

نوبت معامله و به ارزش 68 هزار و ۵۲8 
میلیارد ریال داد و ســتد کردند.در بازار 
دیروز، بیشــترین افزایش قیمت متعلق 
به نماد شفا)سرمایه گذاری شفادارو( با 
۵.۴۱ درصد رشد و پس از آن، نمادهای 
ثامان، دلر، نمرینو، کپشــیر و های وب 
بــود. همچنیــن نمــاد معامالتی های 
وآذر)سرمایه گذاری توســعه آذربایجان( 
با ۲ درصد، بیشــترین کاهش قیمت را 
داشت و پس از آن نیز، نمادهای تاپیکو، 

بالبر، شستا، شپنا، سفارس و وپاسار قرار 
گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
رونــد معامالت دیــروز بازار ســرمایه 
نشــان می دهد که نمادهای معامالتی 
بوعلــی، فوالد، ســیتا، امین، ثشــرق، 
وبملت، ســاربیل و شــبندر بــه عنوان 
بازار معرفی  پرتراکنش ترین نمادهــای 

شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی 
اپال، سپاس، پارند، پارند، سیتا، های وب 
و کمند با بیشترین تقاضا مواجه شدند 
و در مقابل نیــز نمادهای برکت، فملی، 
خســاپا، خگستر، شستا، شــپنا و پتایر 

بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار سرمایه، شاخص 
صنایــع »منســوجات« و »اطالعات و 
ارتباطــات« با افزایش همراه شــدند و 
»بانکها«،  »شیمیایی«،  صنایع  شاخص 
اساسی«  »فلزات  چرمی«،  »محصوالت 
و  »فراورده نفتی« با روند نزولی مواجه 

شدند.

گزارش از بازار سرمایه؛

 ریزش شاخص کل بورس
 به کانال یک میلیون و 100

یک تحلیلگر بازار سرمایه تعیین دامنه نوسان ۲ تا 6 
درصدی را از جمله دالیل لطمه زدن به شاخص بورس 
دانست و گفت: سهامداران تا خرداد ۱۴۰۰ با تمرکز 
بر سودسازی سهام خود، از فروش سهم ها خودداری 
کنند.وحید کشــمیری پور با انتقاد از سیاستگذاری 
دولــت در حــوزه تعیین دامنه منفــی دو تا مثبت 
شــش درصدی نوسان گفت: با توجه به اینکه سهام 
موجود در بورس، هم اکنون ارزنده اســت و شرایط 
سودسازی شرکتهای بزرگ، خیلی عالی است، انتظار 
می رود که شاخص وضعیت مناسبی را پیش گیرد؛ به 
خصوص اینکه قیمت دالر نه تنها نسبت به روزهای 
گذشته کاهش نداشته بلکه روند رو به رشدی را آغاز 
کرده اســت، پس انتظار این نیست که شاخص کل 
در کوتاه مدت، افت آنچنانی داشــته باشــد.تحلیلگر 
بازار ســرمایه افزود: آنچه این روزها در بازار سرمایه 
مشهود است آن است که در کوتاه مدت، حقیقی ها از 
روند بازار ترسیده اند و البته بخشی از آن نیز طبیعی 
است؛ چراکه وقتی یک حقیقی مشاهده می کند که 

هر روز قیمت سهام رو به کاهش است، ممکن است 
به ارزندگی سهم خود توجه جدی نداشته باشد و با 
دریافــت پول خود هر چند بــه بهایی ناچیز، از بازار 
خارج شود؛ بنابراین اکنون وظیفه حقوقی ها است که 
در این عرصه وارد شده و از سهام ارزنده حمایت کنند 
تا سهامداران حقیقی در بازار باقی بمانند.وی تصریح 
کرد: حقوقی ها باید با خرید ســهام ارزنده، در جهت 
تقویت این سهام برآیند.کشمیری پول تعیین دامنه 
نوسان دو تا شش درصدی را یکی از مسببان اصلی 
لطمه زدن به شــاخص دانست و گفت: تعیین دامنه 
منفی دو درصد و مثبت شش درصد برای نوسان به 
این جو دامن زده اســت؛ به این معنا که اگر سهمی 
ده درصد هم رشد می کند و در دو روز متوالی، مثبت 
باشد به ۱۲ درصد رشد خواهد رسید و اگر بخواهد به 
عنوان مثال ۴ درصد اصالح را انجام دهد، با مشــکل 
مواجه می شود؛ به خصوص اینکه اگر دامنه نوسان ۵ 
درصدی بود تا منفی ۴ کاهش می یافت و باز هم به 
باال برمی گشت و از آن پس روند طبیعی خود را طی 

می کرد، ولی اکنون در منفی دو درصد، صف فروش 
تشکیل می شود و جو منفی آن برای یک سهم روی 
کلیت بازار تأثیر می گذارد.وی اظهار داشت: دولت با 
اتخاذ این سیاســت، به بازار کمکی نکرده است و به 
نظر می رسد باید هر چه ســریع تر در دامنه نوسان 
تجدیدنظر کند.کشمیری پور معتقد است که حرکت 
شــاخص در روزهای آینده، بســتگی به تصمیمات 
مســئوالن دارد؛ اگر قرار باشد دامنه نوسان به شیوه 
کنونی به مســیر خود ادامه دهــد، با توجه به جو و 
فشــار فروشی که در اسفندماه همواره در بازار وجود 
داشته اســت، باز هم روند منفی ممکن است ادامه 
یابد.وی به ســهامداران توصیه کرد سهم های خوبی 
کــه دارند را در این مقطع زمانی نفروشــند؛ بلکه تا 
خردادماه ۱۴۰۰ صبر کنند چراکه شــاید خیلی از 
شــرکتها، قیمتهای باالتری را نسبت به قیمت های 
فعلی داشته باشــند؛ ولی این مستلزم صبر است و 
ســهامداران باید روی شرکتها بررسی کاملی از نظر 

سودسازی داشته باشند.

دامنهنوساناینروزهاچطوربهشاخصلطمهمیزند؟
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گزیده خبر

ترامپ چه برگی در آستین دارد؟
کنفرانــس »اقدام سیاســی محافظه کار« در آمریکا موســوم به »ســی پک« در مرکز 
همایش های ملی گیلورد در »نشنال هاربر« ایالت مریلند آغاز به کار کرده است.، در این 
گردهمایی فعاالن راست گرا از سراسر ایاالت متحده که از روز جمعه آغاز شد، سخنران 
اصلی دونالد ترامپ خواهد بود. این ســومین حضور پیاپــی او در این کنفرانس خواهد 
بود. آخرین حضور او در این کنفرانس پس از بازگشت رئیس جمهور سابق از هانوی در 
ویتنام برای مذاکره با کیم جونگ اون از کره شــمالی بر ســر زرادخانه هسته ای پیونگ 
یانگ انجام شد.این کنفرانس در ســال ۱۹۷۴ از سوی »اتحادیه محافظه کار آمریکا« و 
»جوانان آمریکایی برای آزادی« تاسیس شد و اولین سخنران آن رونالد ریگان، فرماندار 
وقت کالیفرنیا و نامزد آتی انتخابات ریاســت جمهوری دو ســال بعد، بود. ریگان از آن 
فرصت برای تشریح دیدگاه های خود در مقابل نمایندگانی از سراسر آمریکا بهره برداری 
کرد.از آن زمان، این کنفرانس به یک گردهمایی ســاالنه بســیار تأثیرگذار تبدیل شده 
است. این رویداد فرصتی برای محافظه کاران آمریکایی برای تبادل نظر درباره مجموعه ای 
از موضوعات مربوط به نظام ارزشــی آنها، از حق حمل سالح مطابق با متمم دوم قانون 
اساسی )آزادی داشتن سالح( گرفته تا ممنوعیت سقط جنین، فراهم می کند.این رویداد 
در تالش بوده است تا در سال های اخیر خود را از برچسب »آلت رایت« )افراطیان دست 
راستی( مبرا کند. این رویداد در سال ۲۰۱۶ دعوت نامه میلو ییناپولوس را لغو کرد و در 
سال ۲۰۱۷ جلوی حضور ریچارد اسپنسر نئو نازی را به دلیل دیدگاه های برتری جویانه 
سفیدپوستان گرفت. اما این کنفرانس با نشریه برات بار و مدیر سابق آن و استراتژیست 
ارشد کاخ سفید استیو بَِنن همکاری خود را حفظ کرده است.سی پک در آن زمان به این 
سو به خانه طرفداران ترامپ تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۷ حاضران در سخنرانی او 
به نشانه تمسخر ادعای تبانی ستاد انتخاباتی او و کرملین پرچم های روسیه را در دست 
چرخاندند.به نوشــته ایندیپندنت، از جمله عناوین ســمینارهای اخیر سی پک می توان 
به موارد زیر اشــاره کرد:  »دانشــگاه کیم جونگ اونی: چگونه دانشگاه ها به اردوگاه های 
بازآموزی ایدئولوژیک تبدیل می شوند«، »کالنتر جدید در شهر: چگونه ترامپ آژانس های 
دولتی قانون گریز را ســرنگون می کند« و »داستان یک هماغوشی: چگونه چپ افراطی 
و رســانه های جریان اصلی با هم معاشــقه می کنند.« این عناویــن گویای طعم و مزه 
احساســات طرفدار ترامپ است که در این رویداد شرکت می کنند.این رویداد همچنین 
سنگر طرفداران »انجمن ملی اسلحه« است. سال گذشته وین الپیر معاون اجرایی این 
انجمن گفت که طرفداران کنترل اسلحه »از آزادی نفرت دارند.« آن اظهارات تنها کمی 
بیشتر از یک هفته پس از تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا موجب بحث و جدل زیاد 
شد.عالوه بر ترامپ، سخنرانان دیگر امسال عبارتند از معاون رئیس جمهور سابق مایک 
پنس، معاون دســتیار سابق رئیس جمهور سباستین گورکا، نایجل فاراژ، حامی پرشور 
بریتانیایی برگزیت، مشاور سیاسی رحیم کسام، به عالوه مجریان فاکس نیوز لورا اینگرام 
و قاضی جینین پیرو.از چهره های مشهور سیاسی می توان به بازیگر هالیوود گری سینیز، 
برنده جام فوتبال آمریکایی بنجامین واتســون، فعاالن راست گرای آمریکایی-آفریقایی 
دایمند و سیلک، و  کندس اونز اشاره کرد. خانم اونز یک مفسر رک گوی راست گرا است 
که به دلیل انتقاد از جنبش »جان ســیاهان ارزش دارد« مشهور است. وی هنگامی به 
شهرت رســید که خواننده رپ کانیه وست در توییتر نوشت که کارهایش او را به وجد 
می آورد.آنتونیا اوکافور، مدیر اجرایی امپاورد، سازمان فمینیستی طرفدار حمل سالح، و 
لیال گریس رز، رئیس گروه ضد ســقط جنین موسوم به »الیو اکشن« از دیگر حاضران 
در این رویداد خواهند بود.نمایندگان جمهوری خواه ]کنونی و سابقی[ که جز سخنرانان 
خواهنــد بود عبارت اند از دیوید دون، مارک مــدوز، مایک گاالگر، بری لودرمیلک، دن 
کرنشــاو، تام مک کلینتوک و مت گائتز. سناتورهای سخنران نیز عبارت خواهند بود از 
لیندزی گراهام، مارشــا بلک برن، جاش هاولی، دیوید پردو، و دیوید کری مر.فرمانداران 
سابق اسکات واکر و مت بوین به ترتیب از ویسکانسین و کنتاکی، و ریک سنتروم، نامزد 
سابق انتخابات ریاست جمهوری نیز ســخنرانی خواهند داشت.سخنرانان از مطبوعات 
جناح راســت عبارت خواهند بود از متیو بویل، دبیر سیاسی »برایت بار« در واشنگتن؛ 
مارک تیسن، نویسنده ، ستون نویس واشــنگتن تایمز و همکار فاکس؛ ساگار انجتی، و 

چاک راس از نشریه دیلی کالر.

اردوغان:
تغییر قدرت در ارمنستان باید از سوی 

مردم باشد نه ارتش
رئیس جمهوری ترکیه روز )جمعه( در صحبتی علیه کودتاها گفت، هرگونه 

تصمیم برای تغییر قدرت در ارمنستان باید از سوی مردم باشد نه ارتش.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه به خبرنگاران گفت: ما مخالف هرگونه کودتایی هستیم. مداخله ارتش 
در سیاست غیرقابل قبول است.وی با اشاره به اوضاع پیش آمده در ارمنستان 
گفت: اگر نیاز به تغییر دولتی باشــد، باید آن را به دســت مردم ارمنستان 
سپرد. این به مردم ارمنستان بستگی دارد.رئیس جمهوری ترکیه همچنین 
گفت: مردم ارمنستان از دولت کنونی خسته شده اند. خودشان باید تصمیم 
بگیرند که چه تغییری باید رخ دهد نه ارتش.بحران سیاســی پس از آن در 
ارمنســتان رخ داد که معاون ستاد کل ارتش ارمنستان اظهار نظر جنجالی 
نیکول پاشینیان، نخست وزیر در مورد شکست احتمالی موشک های اسکندر 
روســیه در جریان درگیری در قره باغ را مورد تمســخر قرار داد.این مساله 
باعث شد تا تعدادی از ارتش اخراج شوند. نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای 
استعفای پاشینیان را خواستار شدند اما نخست وزیر این اقدام را یک اقدام 

کودتا دانست و از طرفداران خود خواست که به خیابان ها بیایند.

بایدن: 
عربستان به دلیل نقض حقوق بشر مجازات 

خواهد شد
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشــت که وی در تمــاس تلفنی خود با ملک 
ســلمان به او گفته که عربستان به دلیل نقض حقوق بشر مجازات خواهد 
شد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »جو بایدن« رئیس جمهور 
آمریکا در گفت وگو با شبکه »Univision« اعالم کرد که از نظر دولت ایاالت 
متحده، عربستان مسئول نقض حقوق بشر است.رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا افزود: »در تماس تلفنی با پادشــاه سعودی به او گفتم که ریاض به 
دلیل نقض حقوق بشــر مجازات خواهد شد«.بایدن تصریح کرد: »به ملک 
ســلمان گفتم که آمریکا طی روزهای جمعه و دوشــنبه تغییرات گسترده 
در روابط آمریکا و عربســتان را اعالم خواهد کرد«.سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( روز جمعه در گزارشی درباره ترور جمال خاشقچی روزنامه نگار 
منتقد آل سعود اعالم کرد که محمد بن سلمان ولی عهد سعودی با »ربودن« 
یا »قتل«  جمال خاشــقجی در اســتانبول موافقت کرده بود.خاشقجی در 
اکتبر ۲۰۱8 پس از ورود به کنســولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه 
ناپدید شــد. ریاض که در ابتدا نســبت به ناپدید شدن خاشقجی اظهار بی 
اطالعی می کرد، تصدیق کرد که این روزنامه نگار در داخل کنســولگری به 

قتل رسیده است.

جو بایدن در توجیه یک اقدام تجاوزکارانه؛
حمله به سوریه حاوی پیامی برای ایران بود!

رئیس جمهور جدید آمریکا مدعی شد که هدف از حمله شامگاه پنجشنبه 
جنگنده های این کشــور به شرق سوریه، انتقال پیامی به ایران بوده است.

به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا مدعی اســت که 
حمالت شامگاه پنجشنبه جنگنده های آمریکایی علیه مواضعی در سوریه، 
حاوی پیامی برای ایران بوده است مبنی بر اینکه: نمی توانید بدون مجازات 
عمل کنید؛ پس مراقب باشــید.ادعا می شود که آمریکایی ها این حمالت را 
که علیه مواضع مقاومت در منطقه بوکمال در شــرق سوریه انجام شد؛ به 
تالفی حمالت هفته گذشــته به پایگاه نظامیان آمریکایی در شــهر اربیل 
اقلیم کردســتان عراق انجام داده اند. در حالی که گفته می شود طی حمله 
جنگنده های آمریکایی به شرق سوریه، ۹ تاسیسات متعلق به مقاومت ویران 
شــده است؛ مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا، اهمیت این اقدام را زیر 
ســوال برد و با لحنی تمســخرآمیز خطاب به دولت جدید واشنگتن گفت: 
امیدوارم )جایی را هم زده باشید و( فقط بیابان را بمباران نکرده باشید. اگر 
دنبال چیزی که واقعاً آمریکا را تهدید می کند، نرفته باشید؛ کارتان بیهوده 
است.رجز خوانی بایدن در حالی اســت که ایران اقدام دولت جدید آمریکا 
را تجاوز آشــکار به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نقض قوانین حقوق 
بین الملل خواند که منجر به تشدید درگیری های نظامی و بی ثباتی بیشتر 
منطقه خواهد شد.چین و روسیه نیز خواستار احترام به حفظ تمامیت ارضی 
ســوریه شده اند.این در حالی است که بسیاری بر این باورند که اقدام بایدن 
مبنی بر هدف قرار دادن نیروهای طرفدار ایران، با هدف تطمیع افکار داخلی 
آمریکا به ویژه جمهوریخواهان انجام شــده تا به آنها بگوید اگرچه مایل به 
بازگشت به برجام است؛ اما در برابر نقش منطقه ای ایران نیز سکوت نخواهد 
کرد.البته، بایدن به رغم همه ادعاها هنوز هیچ گام عملی برای جبران اشتباه 
دولت قبلی واشــنگتن مبنی بر خروج از برجام برنداشته و با لحنی حق به 
جانب خواستار آن است که پیش از هر چیز، ایران اجرای تعهداتی را که در 
مواجهه با بدعهدی طرفین غربی برجام به حال تعلیق درآورده؛ از سر بگیرد!

مخالفان پاشینیان دست بردار نیستند؛ 
حضور دوباره معترضان در مقابل پارلمان

گزارش یک رسانه روســی حاکی است که مخالفان نخست وزیر ارمنستان 
دومین شب متوالی را در چادر مقابل ساختمان پارلمان این کشور در شهر 
ایروان سپری کرده اند. یک رسانه روسی دیروز )شنبه( خبر داده که مخالفان 
نخست وزیر ارمنســتان دومین شــب متوالی را در چادر مقابل ساختمان 
پارلمان این کشور در شهر ایروان سپری کرده اند.خبرنگار خبرگزاری روسی 
»اسپوتنیک« با اعالم این خبر گفته که حدود ۳۶ نفر از افرادی که خواستار 
بر کناری »نیکول پاشینیان«، نخست وزیر ارمنستان شده اند، در این چادر ها 
خوابیده اند.مخالفان هم به خبرنگار اسپوتنیک گفته اند که شب را آرام سپری 

کرده و افرادی که با آنها همفکر بوده اند صبح برایشان صبحانه آورده اند!
در عین حال، مخالفان اعــالم کرده اند که تظاهرات دیگری را دیروز مقابل 
ساختمان پارلمان برپا خواهند کرد. پلیس هم راه های منتهی به چادر های 
مخالفان را مسدود کرده و در نزدیکی های ساختمان پارلمان ایروان مستقر 
شده است.بعد از شکست ارمنستان در جنگ ۴۴ روزه با جمهوری آذربایجان 
در منطقه قره باغ کوهســتانی که با توافق سه جانبه ایروان، باکو و مسکو به 
آتش بس منجر شد، انتقادها و تظاهرات علیه نخست وزیر ارمنستان بیشتر 
شده است.»اونیک گاسپاریان« رئیس ستاد مشترک ارمنستان به همراه دیگر 
فرماندهان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از پاشینیان خواستند که از سمت 
خود کناره گیری کند. نخست وزیر ارمنستان در واکنش به این درخواست ها، 
ضمن اشاره به اینکه مردم این کشــور اجازه نخواهند داد کودتایی صورت 
گیرد، گفت: »ارتش نمی تواند در رویه های سیاســی مشارکتی داشته باشد. 

ارتش باید تابع مردم و مقاماتی باشد که از سوی مردم انتخاب شده اند«.

ایران یا ناتو؛ آفت امنیت منطقه کیست؟
تهران- ایرنا- دبیرکل ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( در 
روزهای اخیر در حالی مدعی نگران کننده بودن اقدامات ایران در 
منطقه شده که این نهاد دست کم طی دو دهه اخیر به سرکردگی 
آمریکا با اشغالگری و جنگ افروزی در افغانستان و عراق، از مهم 
ترین عوامل خشــونت و ناامنی در منطقه بوده اســت. به تازگی 
»ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو به اقدامــات ایران از جمله 
کاهش تعهــدات برجامی اش که کامال مطابق با مفاد این توافق 
بین المللی بوده، واکنش نشــان داده است. وی روز پنجم اسفند 
در مصاحبه ای با شــبکه سی ان ان مدعی شد که ایران موجب 
افزایــش نگرانی های ناتو و همپیمانانش در منطقه اســت.ینس 
اســتولتنبرگ در عین حال با طرح ادعاهایی درباره توان دفاعی 
و تســلیحاتی ایران، بدون اشاره به تهدیدهای هسته ای اسرائیل 
برای منطقه و جهان ، برنامه های موشکی و صلح آمیز هسته ای 
ایران را نگران کننده خواند.او با طرح این احتمال و پیش قضاوت 
که برنامه موشکی و هســته ای ایران می تواند منجر به ساخت 
کالهک های اتمی شــود، گفت که توافق هســته ای برجام می 
تواند عاملی برای پیش گیری از این مســئله باشد. دبیرکل ناتو 
در حالی این ادعای بی اساس را مطرح کرده است که جمهوری 
اســالمی ایران در عالی ترین ســطح بارها تصریح و تاکید کرده 
اســت بدنبال دستیابی به سالح های کشتار جمعی و هسته ای 
نیست و آن را حرام می داند.طبق گزارش های متعدد آژانس بین 
المللی انرژی اتمی فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز بوده و تمامی 
تاسیسات آن تحت نظارت بازرسان این آژانس فعالیت می کنند، 
از این رو بیان چنین ادعاهای بی اساسی تنها در راستای تبلیغات 
دشمنان جمهوری اسالمی ایران از جمله رژیم اسرائیل است. در 
واقع ادعای مطرح شده از سوی استولتنبرگ تکرار اتهامات واهی 
مقامات رژیم صهیونیســتی و حامیان آمریکایی آنها علیه ایران 
است که به عنوان تنها دارنده سالح اتمی در منطقه می کوشند 
خود را در پس این گونه فرافکنی ها پنهان کرده و به جنایات خود 

علیه ملت های منطقه ادامه دهند.

دشــواری پذیرش ایران به عنوان قدرتی منطقه ای برای 
غرب

آنگونه که از ســخنان دبیرکل ناتو بر می آید توقع غربی ها این 
است که ایران به عنوان یک کشور مهم منطقه نباید هیچ اهمیتی 
به تحوالت پیرامون خود داده و تنها نظاره گر اقدامات و تصمیم 
گیری آنها برای همســایگانش و چه بسا در مورد خودش باشد. 
بنا بر ادعای اســتولتنبرگ اینکه ایران برای دفاع از خود در برابر 
تهدیدات بی شمار ایجاد شده توســط غرب از جمله تروریست 

های تکفیــری، به تقویت قوای نظامی پرداخته و ســامانه های 
دفاع موشــکی خود را عمدتا با تکیه بر تــوان داخلی به روز می 
کند، کار اشتباهی است و موجب نگرانی کشورهای منطقه است.

جمهوری اســالمی ایران همواره اعتقاد دارد تنها راه جلوگیری و 
مقابله با تهدیدهای امنیتی منطقه، تکیه کردن ب ر ظرفیت های 
منطقه ای و تحکیم روابط دوستانه با همسایگان و هم پیمانانش 
اســت. این همان چیزی اســت که غرب و پیمان نظامی آن ناتو 
را نگران می کند. با تکیه بر همین توان نظامی و سیاســت های 
منطقــه ای، ایران در حال حاضر به قدرتی تاثیر گذار در منطقه 
و ماورای آن تبدیل شــده و توانسته است بسیاری از طرح های 
شیطانی دشمنان مانند ناامن کردن کل منطقه با ایجاد گروه های 
تروریستی مانند داعش را خنثی کند.به نظر می رسد مشکل مورد 
نظر دبیرکل ناتو وجود یک ایران مقتدر و با ثبات در منطقه باشد. 
ایران طی ســال های اخیر به یاری کشورهای همسایه و دوست 
خود شــتافته و آنها از شر تروریســت های تا دندان مسلحی که 
دالرها و تجهیزاتشان از سوی آمریکا و دولت های دست نشانده 
اش در منطقه تامین می شد، رهانیده است. اکنون ایران پس از 
تار و مار کردن تروریست ها داعش در سوریه و بازگرداندن صلح 
به این کشــور، به دنبال کمک در مســیر بازسازی و بازگرداندن 
ثبات است.در عراق نیز اگر پشتیبانی و اقدامات ایران برای مقابله 
با تروریست های داعش نبود، همان اقداماتی که از نظر دبیرکل 
ناتو نگران کننده خوانده شــده، امروز شاید کشورهای عضو این 

پیمان نظامی خواب آســوده از دســت تروریست های تکفیری 
داعش نداشتند. اینها نمونه ای از اقدامات منطقه ای ایران است، 
حال این سوال مطرح می شــود که کدام اقدام منطقه ای ایران 
از نظر غرب تهدیدآمیز اســت؟ آیا به صرف اینکه اقدامات ایران، 
مغایر با طرح های قدرت های غربی و منافع آنها در منطقه است، 
نگران کننده است؟آنچه که ناتو و غرب از فهم آن سرباز زده و یا 
قادر به تحمل آن نیستند این واقعیت است که ایران یک قدرت 
منطقه ای است و بر اساس منافع و ضرورت های خود در منطقه 
ای که هزاران ســال اســت در آن حضور دارد، اقدام و سیاست 
گذاری می کند. ایران بخش بســیار مهمی از آسیای غربی است 
و تحوالت آن مستقیما بر این کشور تاثیر می گذارد، پس اینکه 
ایران نگاهی فرامرزی به تحوالت طراحی شــده از سوی غربی ها 
داشته باشد، کامال منطقی است. به ویژه اینکه دست کم طی قرن 
اخیر مهمترین تحوالت منطقه از سوی همین به اصطالح داعیه 

داران دموکراسی و تمدن رقم خورده است.

ناتو؛ اشغالگری که قصد رفتن ندارد
دبیــرکل ناتو پیش از آنکه چنین اظهارات بــی معنی را به زبان 
بیاورد، بهتر است  نخست به این سوال پاسخ دهد: اصوال در شرایط 
کنونی موجودیت یک پیمان نظامی که به گفته موسسانش، برای 
حفاظت از منافع کشورهای عضو آن در زمان جنگ سرد تشکیل 
شــده، چه محلی از اعراب دارد؟ آیا اگر این پیمان نظامی دلیلی 

برای این موجودیت نیابد، می تواند هزینه های هنگفت نظامی را 
که از اعضای خود می گیرد، توجیه کند؟ روشــن است که یکی 
از روشــهای توجیه این موجودیت، ایجاد جنگ و نزاع در مناطق 
مختلف جهان و لشکرکشــی به آن مناطق به بهانه های مختلف 
است. همین بهانه هاست که باعث حضور ائتالف کشورهای غربی 
به ســرکردگی آمریکا در افغانستان و سپس در عراق شده است. 
جالب اینجاســت که با وجود چنین حضــور طوالنی مدتی، این 
دو کشور همچنان صحنه خشــونت و درگیری بوده و در آرزوی 
دســتیابی به ثبات هســتند. گویی این پیمان نظامی وقتی وارد 
کشــوری شده و با اشغال آن کشــور از منابع و امکانات آن بهره 
مند می شــود، تمایلی برای خارج شــدن ندارد. در حال حاضر و 
با گذشــت ۲۰ سال از لشگرکشی آمریکا و ناتو به افغانستان، این 
کشور همچنان از آتش جنگ و خشونت رنج می برد. مقامات ناتو 
ادعــا می کنند که به ویژه از ســال ۲۰۱۴ که زمان پایان قانونی 
ماموریتشــان در این کشور بوده، بخاطر آموزش نیروهای امنیتی 
افغانســتان در این کشور باقی مانده اند.به اذعان استولتنبرگ هم 
اکنون ۱۰ هزار نیروی ناتو در افغانســتان حضور دارند و قرار هم 
نیست آنجا را ترک کنند. وی می گوید هنوز تصمیم گیری درباره 
زمان خروج این نظامیان از این کشــور زود است. وی در اظهارات 
مضحکی و با اشــاره به تصمیم دولت ترامــپ برای خارج کردن 
نظامیان آمریکایی در صورت توافق با طالبان می گوید: ما همگی 
باهم به افغانستان رفته ایم و باهم تصمیم خواهیم گرفت که چه 
زمانی از آنجا خارج شــویم.دبیرکل ناتو برای توجیه ادامه حضور 
اشغالگرانه نیروهای بیگانه در افغانستان، بدون اشاره به اینکه چرا 
افغانستان بعد از ۲۰ سال از گذشت حمله امریکا و ناتو هنوز امنیت 
نیافته است مدعی می شود: اگر زود از افغانستان خارج شویم این 
خطر وجود دارد هرانچه را که طی این چند ســال کســب کرده 
ایم را از دســت دهیم. او در عین حال اشــاره نمی کند که دقیقا 
دســتاوردهایی که ناتو در این دو دهه کسب کرده، کدام است؟با 
این تفاســیر تنها خطری که در حال حاضر منطقه و کشورهای 
حاضر در آن را تهدید می کند، حضور نظامی یک پیمان اشغالگر 
در کشورهای منطقه و تصمیم گیری برای دیگر کشورهای واقع در 
آن است. آنها به دلیل روحیه استعماری و قدرت طلبانه خود بر این 
باورند که همچنان می توانند به ساکنان و مالکان اصلی منطقه امر 
و نهی کرده و برایشــان تصمیم گیری کنند. مدعی اند این که آیا 
ایران می تواند قدرت موشکی داشته باشد یا نه در حوزه اختیارات 
و صالحیت آنها اســت. اما این واقعیــت را فراموش کرده اند که 
دوران افول آنها با ظهور قدرت هایی مانند جمهوری اسالمی ایران، 
مدت هاست که آغاز شده و منطقه دیگر عرصه جوالنشان نیست.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شــد که واشنگتن متعهد به دفاع از عربستان است 
و منع تجارت تســلیحاتی با این کشور به موارد تهاجمی محدود شده و شامل 
تســلیحات دفاعی نیست.به گزارش اســپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه 
آمریکا مدعی اســت که دولت واشنگتن با توجه به برخی سیاست های ریاض، 
قصد ایجاد تغییر در رویکرد فروش تسلیحات به عربستان سعودی را دارد.البته 
وی در توضیح این مطلب یادآوری کرد که هدف، بازنگری روابط با عربســتان 
است و قصدی برای گسستن پیوندها وجود ندارد بلکه آمریکا بیشتر به دنبال 
تنظیم مجدد روابط اســت تا بیش از پیش آنهــا را با منافع و ارزش های خود 
تطبیــق دهد.در خصوص آینده قراردادهای تســلیحاتی با ریاض نیز، بلینکن 
مدعی شد که آمریکا به دفاع از عربستان سعودی متعهد است.وی در توجیه این 
ادعا افزود: میان تعهدات ما مبنی بر عدم مشارکت و حمایت از اقدامات تهاجمی 
در یمن و تأمین نیازهای مشروع عربستان در زمینه دفاع از خود؛ تفاوت بسیار 
مهمــی وجود دارد.وزیر خارجه آمریکا در ادامــه توجیهات خود افزود: آمریکا 
تضمین خواهد کرد که تسلیحات تدارک دیده شده برای عربستان، صرف دفاع 
از این کشــور می شــود و نه صرف عملیات های تهاجمی آن.از سوی دیگر، او 

مدعی شد که هرگونه فروش تسلیحات به عربستان سعودی در مشورت کامل 
با کنگره انجام خواهد شــد و اینکه آمریکا نه تنها در قبال عربســتان، بلکه در 
قبال هر کشــور دیگری که با آنها تجارت تسلیحاتی دارد؛ به مسیر درست باز 
خواهد گشت- ادعایی که برای قائل شدن وجه تمایز میان دولت بایدن و دولت 
ترامپ مطرح شد.اظهارات بلینکن در حالی است که در همین مدت کوتاهی که 
جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، زمام امور را در کاخ ســفید به دست 
گرفته، نشان داده است که برخوردی کاماًل گزینشی با مقوله حقوق بشر دارد 
و از آن بــه عنوان ابزاری برای تأمین حداکثری منافع خود اســتفاده می کند.

برای مثال، درحالیکه نهادهای اطالعاتی آمریکا می گویند که محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی منتقد سعودی، نقشی مستقیم ایفا 
کرده است، دولت جدید واشنگتن بی آنکه قصدی برای تحریم او داشته باشد؛ 
فقط از تجدید روابط با ریاض حرف می زند. در خصوص جنگ یمن نیز اگرچه 
آمریکا می گوید که دیگر تسلیحات تهاجمی در اختیار سعودی ها قرار نمی دهد؛ 
اما مدعی اســت که آنها در برابر حمالت احتمالی انصاراهلل )که در پاســخ به 

جنایات عربستان صورت می گیرد( بی دفاع هستند!

بلینکن با ادعای تأمین تسلیحات دفاعی؛
 با رویکرد جدیدی به عربستان سالح می فروشیم!

نشست وزیر خارجه قطر با سفرای 
تروئیکای اروپا درباره برجام

وزیر خارجه و معاون نخست وزیر قطر در نشست با سفرای 
کشــورهای انگلیس، فرانســه و آلمان تاکید کرد که دوحه 
از دیپلماســی و گفت وگو در پرونده توافق هســته ای ایران 
حمایــت می کند. »محمد بن عبدالرحمــن آل ثانی« وزیر 
خارجه قطر، شــب گذشــته )جمعه - ۲۶ فوریه(، در دیدار 
با ســفرای کشورهای انگلیس، فرانســه و آلمان در دوحه، 
تاکید کرد که از دیپلماسی و گفت وگو بین طرف های توافق 
هســته ای با ایران موسوم به »برنامه جامع اقدام مشترک « 
)برجام( حمایت می کند.به نوشته پایگاه خبری وزارت خارجه 
قطر، در این نشست، وزیر خارجه و معاون نخست وزیر قطر 
بر لــزوم  فعال کــردن گفت وگوها با جمهوری اســالمی 
ایران برای بازگشــت طرف ها به برجــام و اجرای تعهدات 
از مســیر دیپلماتیک تاکید کرد.بنا بر این گزارش، در این 
نشست، جدیدترین تحوالت در خصوص بازگرداندن مسیر 
دیپلماتیک و فعال کردن گفت و گو و اجرای تعهدات طرفین 
که در توافق نامه گروه ۵+۱ با ایران درج شده، بررسی شد.بر 
اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی بر تالش جدی کشــورش در این مسیر و موضع ثابت 
قطر در حمایت از دیپلماسی و گفت وگو و آمادگی همیشگی 
قطر برای حمایت از هر اقدامی که موجب ثبات، امنیت در 
منطقه و صلح بین المللی  شــود، تاکید کرد. دولت آمریکا 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد و ضمن اعمال 
تحریم های متوقف شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری 
علیه ایران وضع کرد. تروئیکای اروپا علی رغم مخالفت های 
لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده های خود برای جبران 

آثار این خروج عمل  نکردند. 

اعتراضات میانمار همچنان ادامه دارد
خبری از آنگ سان سوچی نیست

گفته می شــود که رهبر دوفاکتــوی میانمار پس از آنکه 
خونتــای این کشــور وی را از حصر خانگی به یک مکان 
نامشــخص منتقل کــرده، دیده نشــده و در عین حال، 
اعتراضات علیه کودتای نظامی در میانمار همچنان ادامه 
دارد. به نوشــته روزنامه دیلی میل، آنگ ســان سوچی، 
رهبر دو فاکتو و ۷۵ ســاله میانمــار از آغاز کودتا در اول 
فوریه سال جاری میالدی در حصر خانگی است اما خونتا وی را به مکانی نامشخص 
منتقل کرده است.حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری سوچی گفته است که 
وی شــش روز قبل، از حصر خانگی به مکانی نامشــخص منتقل شده است.وبسایت 
Myanmar Now از قول یکی از اعضای ارشد این حزب گزارش داد: ما دیگر نمی دانیم 
که سوچی کجاست.وکیل سوچی نیز پیشتر شکایت کرده بود که به وی اجازه مالقات 
با موکلش را پیش از دادگاهی اول مارس ۲۰۲۱ نمی دهند.این خبر در حالی منتشر 
شده که پلیس روز جمعه تالش کرد تا معترضان در دو شهر بزرگ میانمار را با پرتاب 
نارنجک های صوتی، شــلیک گلوله های پالستیکی و شلیک های هوایی متفرق کند.

دســت کم در جریان اعتراضات خشــونت آمیز روز جمعه در یانگون یک تن زخمی 
شــده است. همچنین چند تن دیگر هم در شــهر مانداالی زخمی شدند و نیروهای 
امداد می گویند، چندین کودک در بین زخمی ها هستند.همچنین دیروز )شنبه( نیز 
اعتراضاتی در یانگون و پس از آن برگزار شد که سفیر میانمار در سازمان ملل از خونتا 
خواســت تا به حکومت نظامی خود در این کشور پایان دهد. پلیس هم برای متفرق 
کردن معترضان از گلوله های پالستیکی استفاده کرد.میانمار از اول فوریه که ارتش، 
دولت مدنی را سرنگون و سوچی را به همراه رئیس جمهوری و سایر سیاستمداران و 
قانونگذاران بازداشت کرده است، در بحران سیاسی به سر می برد و اعتراضاتی از همان 
زمان در سراسر این کشور آغاز شده و ادامه دارد.ارتش میانمار می گوید، دولت مدنی 
به شکایت هایشان درباره تقلب انتخابات پارلمانی نوامبر گذشته میالدی بی اعتنایی 
کرده و به همین دلیل این کودتا را انجام داده اســت.اما کمیسیون انتخابات میانمار 

می گوید که انتخابات عادالنه بوده است.
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دانشمندان »دانشگاه نیو ساوت ولز« اســترالیا در مطالعه اخیرشان با 
بررسی ساختارهای اسکلتی بدن انســان، نوع کاماًل جدیدی از سلول 
استخوانی را کشف کرده اند و معتقدند که ممکن است آنها نقش مهمی 
در ایجاد بیماری های مختلف استخوانی داشته باشد.به گزارش گیزمگ، 
محققان نوع جدیدی از سلول استخوانی را کشف کرده اند که می تواند 
درک ما از بیماری هایی مانند پوکی استخوان را تغییر دهد. سلول جدید 
تعدادی از ژن های منحصر به فرد را که ســبب تخریب و تغییر شــکل 
استخوان ها می شــود را فعال می کند.به عنوان بخشی از رشد طبیعی 
استخوان، ســلول های ویژه ســطحی بافت قدیمی استخوان را تجزیه 
می کنند و دوباره آن را می ســازند. وقتی تغییراتی در این چرخه ایجاد 

می شود و اوضاع از حالت تعادل خارج می شود.

دانشمندان »دانشگاه بیله فیلد« آلمان در مطالعه اخیر خود از روشی 
جدید بــرای تولید برق از گرمای زاید خبر داده اند.به گزارش از آی 
او، تاکنون یکی از نادرترین عناصر روی زمین به نام »تلوریم« برای 
تولید مولدهایی که از گرما برق تولید می کنند مورد نیاز بود اما اخیرا 
پروفسور »گابی شیرنینگ« )Gabi Schierning( از دانشکده فیزیک 
دانشــگاه بیله فلد آلمان همراه با محققان موسسه تحقیقات حالت 
جامد و مواد الیبنیتس درســدن آلمان، دانشگاه هوستون تگزاس 
ایاالت متحده آمریکا و موسسه فناوری هاربین چین نشان داده است 
کــه راه دیگری نیز وجود دارد و می توان چنین مولدهایی را از مواد 
پایدارتر تهیه کرد. تمام مواد براســاس عناصر موجود در دسترس تر 

مانند منیزیم و آنتیموان ساخته شده اند.

 »LTA« شرکت هوایی »سرگی برین« بنیان گذار شرکت گوگل موسوم به
 )airship(»در تالش است تا با به پرواز درآوردن بزرگترین »کشتی هوایی
سوخت هیدروژنی دنیا ضمن حمل و نقل انبوهی از مسافران در سراسر 
دنیا به جنگ آلودگی هوا نیز برود.به گزارش آی ای، به نظر می رسد که 
شرکت هوایی »ســرگی برین« بنیان گذار گوگل قصد دارد رکورد پیل 
هیدروژنی را بشکند و کشتی های هوایی عظیمی را به پرواز درآورد که 
به عنوان یک انقالب در صنعت حمل و نقل هوایی محسوب خواهند شد 
و قادر به عبور از اقیانوس ها به روشــی سازگار با محیط زیست خواهند 
بود.تاکنون بزرگترین پیل ســوختی هیدروژنی کــه قادر به پرواز بوده 
است، یک سیستم ۰.۲۵ مگاواتی بوده که در قالب هواپیمای مسافربری 

شرکت »زیروآویا«)ZeroAvia( به پرواز درآمده است.

شناسایی یک نوع سلول 
استخوانی جدید

 تولید برق
 از گرمای زاید

بزرگترین کشتی هوایی 
هیدروژنی جهان 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 یک مادر اندونزیایی در حال نجات فرزندانش از سیل
 در حومه شهر جاکارتا

استارت قدرتمند تویوتا در سال 2021
تویوتا هم اکنون روند خوبی را تجربه می کند. پس از ۵ سال حرکت پشت سر فولکس واگن، ژاپنی ها دوباره عنوان پرفروش ترین 
خودروســاز دنیا در ســال ۲۰۲۰ را پس گرفتند. در کل تویوتا ۹.۵۳ میلیون دســتگاه خودرو را در سال پیش به فروش رساند 
درحالی که فروش گروه فولکس واگن ۹.۳۱ میلیون دستگاه بود.این موضوعی احساس برانگیز است مخصوصاً اینکه بدانیم فروش 
گروه فولکس واگن شامل برندهای آئودی، پورشه، بنتلی، المبورگینی و فولکس واگن بوده درحالی که فروش تویوتا شامل همین 
برند و لکسس بوده است. انتظار می رفت فروش کلی تویوتا به خاطر همه گیری کرونا کاهش یابد اما این خودروساز سال ۲۰۲۱ 
را به خوبی شــروع کرده اســت.تویوتا آمار فروش خود در ژانویه ۲۰۲۱ را اعالم کرده و تائید نموده فروش جهانی این شرکت در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش رشد حدود ۵ درصدی داشته است. این پنجمین ماه متوالی است که فروش تویوتا رشد پیدا 
می کند. در ژانویه امســال تویوتا ۷۶۵۵۴۱ دستگاه خودرو فروخته که بهبود ۴.۶ درصدی را نشان می دهد. از جمله فاکتورهای 
مربوط به این مسئله افزایش تقاضا در چین و ژاپن بوده است. به لطف فروش باالی محصوالتی همچون کروال، کمری و آوالون، 

فروش تویوتا در چین حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است.

پای جادوگری به فوتبال زنان هم باز شد!
در حالی که تصاویر از حضور فردی مدعی جادوگری در یک دیدار از لیگ برتر فوتبال زنان منتشر شده، اما ناظر مسابقه در این زمینه 
اظهار بی اطالعی کرده است. بارها در مورد جادوگری در فوتبال شنیده ایم. این پدیده در فوتبال عمری حدود دو دهه دارد و متاسفانه 
هنوز هم هستند مربیانی مطیع و چشم و گوش بسته که به افرادی با ادعای رمالی در فوتبال اعتماد می کنند و برای فرار از مشکالت 
فنی، به سراغ کسانی می روند که با دریافت مبالغ هنگفت به آنها وعده های پوچ می دهند.ظاهرا این بار پای جادوگران به فوتبال زنان باز 
شــده است. بر اساس تصاویری که از دیدار سپاهان اصفهان و  شهرداری سیرجان در هفته دوم دور نهایی لیگ برتر زنان منتشر شده، 
نشان می دهد فردی باالی تپه ی مشرف به ورزشگاه صفائیه اصفهان ایستاده و پالستیکی با محتویات - گفته می شود - فضوالت حیوانی 
در دست دارد تا با این اقدام نتیجه مسابقه را به سود تیم یکی از دو تیم رقم بزند. این فرد که پیش از این هم سابقه رمالی و جادوگری 
در فوتبال داشته و توسط کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هم محروم شده، ظاهرا این بار به فوتبال زنان ورود کرده است.الهه کاظمی، 
ناظر مسابقه سپاهان اصفهان و شهرداری سیرجان در این مورد به ایسنا گفت: »من ناظر بازی هستم، ناظر جادوگر نیستم. در جایگاه 

ناظر، جز ناظر و  فلیم بردار تیم ها کسی حضور ندارند. خبر ندارم و اولین بار است که از شما می شنوم.«

یا تو پناهیدیدم صنمی سرو قد و روی چو ماهی الهی تو گواهی، خدا یا تو پناهیافکند هب رخسار چو هم زلف سیاهی الهی تو گواهی، خدا گر گویم سروش، نبود سرو خرامان
این قسم شتابان، چون کبک خرامان یا تو پناهیور گویم گل، شیپ تو گل همچو گیاهی الهی تو گواهی، خدا یا تو پناهیاین نیست مگر آینۀ لطف الهی الهی تو گواهی، خدا ئیش هب از منصب شاهی یا تو پناهیصد بار گدا الهی تو گواهی، خدا

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جهش اجتماعی
اصلــی عنــوان  بــا  اجتماعــی  جهــش   کتــاب 

 The Social Leap اثــری از ویلیــام فون هیپل در زمینه 
روانشناســی تکامل و ادراک اجتماعی اســت؛ کتابی که 
یافته هــای جدید نظریــه تکامل را دربــاره اینکه ما که 
هستیم و از کجا آمده ایم پیش روی مخاطب قرار می دهد. 
جهش اجتماعی نشان می دهد چگونه شش میلیون سال 
تکامل انسان زندگی امروزی ما را شکل داده است: از کار 
و روابط گرفته تا رهبری و نوآوری و جســت وجویمان در 
پی شادکامی. ویلیام فون هیپل در کتابش نشان می دهد 
که برتری انسان بر ســایر جانوران به خاطر توانایی های 
عجیــب او در تعامل با همنوعان و جامعه اســت و نه به 
خاطر قابلیت های چشمگیر در نوآوری فنی و یا مثال کار 
با اشــیاء. انسان به خاطر اینکه به موجودی اجتماعی تبدیل شد توانست به باالترین موقعیت برسد و از 
»شکار« تبدیل به »شکارگر« شــود.اما هنگامی که به ویژگی های رفتاری و روانی انسان نگاه می کنیم، 
موجودی پر از تناقض می بینیم. تناقض ها در انسان خردمند دنیای امروز بسیار بیشتر است و از دیدگاه 
نویســنده درک این رفتارها بدون نگاه به گذشــته امکان پذیر نیســت. یکی از رفتارهای عجیب انسان 
خردمند موضوع شادکامی است. در نظر بگیرید ما سخت کار می کنیم تا به هدف هایمان برسیم اما وقتی 
که موفق شدیم شادکامی مان در مقایسه با زحمت و تالشی که کردیم بسیار زودگذر است. در واقع این 
شادی و احساس خوب در یک نگاه کلی فقط چند لحظه طول می کشد. اما چرا باید این طور باشد؟ویلیام 
فون هیپل در کتابش برای پاسخ به این سوال در کنار سوال های دیگر براساس داده های ناقض و پیچیده 
نشان دهد »ما که هستیم و چطور به اینجا رسیدیم«. او با بررسی رفتار انسان، تعامل با محیط، توضیح 

دادن پدیده ای به نام اجتماع، همکاری، تقسیم کار و بسیاری از عوامل دیگر نشان می دهد.

مهدی اخوان ثالث
مهدی اخوان ثالث در دهم اسفند ماه سال ۱۳۰۷ هجری 
شمسی در مشهد متولد شد، پدر او که علی نام داشت، 
یکی از ســه برادری بود که از استان یزد به مشهد نقل 
مکان کرد و از این رو آنان نام خانوادگی شــان را اخوان 
ثالث به معنی برادران ســه گانه گذاشــتند. نام مادرش 
مریم بود. پدر مهدی به شــغل داروهای گیاهی و سنتی 
مشــغول بود. اخوان به هنگام تولد، با یک چشــم نابینا 
بــه دنیا می آید، اما بعد از مدتی چشــم دیگرش نیز به 
جهان باز می شود و وقایع جهان را موبه مو می بیند.خود 
اخوان ثالث در باب زندگی و بیماری اش در دوره کودکی 
گفته است: پدر من عطار - طبیب بود و مادر هم کارش 
خانه داری و بعدها هم دعاگویی و نماز و طاعت و زیارت 
امام رضا و از این قبیل. بعد از مدتی با درمان های پدر و دعاهای مادر و نذر و نیازهایش آن چشم دیگر 
را هم به دنیا گشودم. خدا به من رحم کرد وگرنه حاال دنیا را با یک چشم می دیدم. اما حاال با دو چشم 
می بینم. مهدی اخوان ثالث در ســال ۱۳۲۹ با دختر عمویش ایران )خدیجه( اخوان ثالث ازدواج کرد. 
حاصل ازدواج مهدی اخوان ثالث و همســرش ســه دختر به نام های الله، لولی، تنسگل و سه پسر به 
نام های توس، زردشت و مزدک علی است. از حوادث دلخراش دوره زندگی اخوان می توان به مرگ دو 
فرزندش اشــاره کرد. تنســگل دختر سوم او در سال ۱۳۴۲ و در هنگامی که هنوز چهار روز از تولدش 
نگذشته بود، فوت کرد و در سال ۱۳۵۳ دختر اولش الله در بیست سالگی در رودخانه کرج غرق شد و 
پدر را داغدار کرد.اخوان ثالث مدتی پس از بازگشت از خانه فرهنگ آلمان در چهارم شهریور ماه سال 
۱۳۶۹ در تهــران از دنیا رفت.پیکر مهدی اخوان ثالث طبق وصیــت خودش در توس در کنار آرامگاه 

فردوسی به خاک سپرده شد.

فرهنگ

در فاصله کمتر از دو روز مانده به برگزاری مراسم پایانی 
هفتاد و هشتمین دوره جوایز گلدن گلوب، این رویداد با 
انتقادات بی ســابقه ای رو به رو شده است.پس از انتشار 
گزارش افشاگرانه نشریه لس آنجلس تایمز مبنی بر عدم 
وجود حتی یک خبرنگار ســیاه پوست در میان ۸۷ نفر 
از اعضای انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود، انتقادات 
فراوانی نســبت به عملکرد این نهاد سینمایی که برگزار 
کننده جوایز ســینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب است 
شکل گرفته اســت. عدم نامزد شدن حتی یک فیلم با 
محوریت ســیاه پوستان در شاخه بهترین فیلم با وجود 
آثار مهمی چون »۵ همخــون«، »ما رینی بلک باتم«، 
»یهودا و مســیح ســیاه« و »یک شب در میامی« نیز با 
توجه به عدم حضور حتی یک رای دهنده ســیاه پوســت بر حجم این انتقادت افزوده اســت. انجمن 
مطبوعات خارجی هالیوود )HFPA( در واکنش به این انتقادات با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: »ما کامال 
متعهدیم تا اطمینان حاصل کنیم ترکیب اعضایمان بازتاب جوامع گوناگون در ســطح جهان است که 
عاشق فیلم، تلویزیون و هنرمندان هستند. ما درک میکنیم که باید دارای اعضایی از جامعه سیاه پوستان 
و همچنین دیگر اقیلت های نژادی باشــیم و فورا برای ایجاد یک برنامه عملیاتی برای دســت یابی به 
این هدف در کمترین زمان ممکن دست به کار خواهیم شد«. با وجود انتشار بیانیه انجمن مطبوعات 
خارجی هالیوود و وعده ایجاد تغییرات، برخی از چهره های مهم و سیاه پوست و سفید پوست آمریکا 
چون »آوا دو ورنای«، »جینا پرینس-بایدوود«، »جرنی اسمالت«، »پاتن اسوالت«، »امی شومر«، »جود 
آپاتا«، »استرلینک کی براون«، »کری واشنگتن« و ... این صحبت ها را ناکافی و عذر و بهانه دانستند و 

در فضای مجازی به شدت از سیاست های این انجمن سینمایی انتقاد کردند. 

گلدن گلوب زیر بار سنگین انتقادات
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