روحانی در هیئت دولت:

کسی نباید درامور اجرایی دخالت کند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور با بیان اینکه لوایح مربوط به  FATFنه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم دارد ،گفت :تحریم و برجام باشند یا نباشند  FATFالزم است زیرا هرکدام
از اینها کار خودشان را میکنند.دیروزهیئت دولت با بیان اینکه هر آنچه که دولت یازدهم و دوازدهم در مسائل سیاسی ،اقتصادی و داخلی بر آن تاکید کرده
با نگاه به زندگی ،رفاه مردم ،توسعه تولید و همچنین تحقق حقوق مردم بوده است ،گفت :تجارت با دنیا حق مردم است ،یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی برون
گرا بودن اقتصاد است و اینکه اقتصاد ما برون گرا باشد و محصوالت تولید داخل را صادر کنیم دستور مقام معظم رهبری است.رئیس جمهور با اشاره به قرار
داشتن در روزهای پایانی سال  ۹۹و با تاکید بر رعایت کامل اصول بهداشتی در مراسم و جشنهای نوروز از سوی مردم ،گفت....:

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

پنج شنبه  14اسفند  20 1399رجب  4 1442مارس 2021

2

@sobheqtesad

sobhe-qtesad

 8صفحه سال هفدهم  3000تومان شماره 4589

@sobheqtesad

طبق مصوبه مجلس؛

پرداخت حقوق بدون ثبت در سامانه دستمزد غیرقانونی است
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اختالفات میان کمیسیون تلفیق و دولت؛

چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از حذف تدریجی ارز  ۴۲۰۰تومانی در کشور خبر داد.مهدی
طغیانی افزود :یکی از اختالفاتی که بین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس و نظر دولت در الیحه اولیه بودجه سال
 1400وجود داشت بحث حذف ارز ترجیحی بود .وی همچنین اظهارداشت :در کمیسیون تلفیق بودجه  1400ارز
ترجیحی حذف و منابعش به سرجمع یارانه ها حدود  100هزار میلیارد تومان اضافه شد که بصورت یارانه تخصیص
پیدا کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :استدالل موضوع هم این بود که ارز ترجیحی
اختصاص پیدا می کند ولی بهای کاالی اساســی در حال افزایش است به خصوص طی سال جاری نسبت به مدت
مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقالم خوراکی و آشامیدنی افزایش  60درصدی تورم را به خود دیده که بیشتر متاثر
از کاالهایست که با ارز ترجیحی تولید شده اند یعنی نهاده های اولیه این اقالم با ارز  4200تومانی وارد و پس از تولید
در داخل به بازار مصرف عرضه شــده اســت.طغیانی بیان داشت :به هر حال نظر دولت این بود که اگر قرار است ارز
ترجیحی حذف شود بدون اینکه اثر شوک مانندی روی زندگی مردم بگذارد به شکل تدریجی در طول سال حذف
شود.وی ادامه داد « :اسحقاق جهانگیری » ...
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قسط  ۲.۷میلیون تومانی تسهیالت مسکن کمدرآمدها؛

وامی برای نگرفتن؟
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اگر نفروشید ۲۵ ،درصد سود میگیرید!
6

وزیر بهداشت:

سفر را در خیالتان هم تصور نکنید

وزیر بهداشت ضمن تشریح روند بیماری کرونا در دنیا و ایران،ضمن تاکید بر جدی گرفتن ویروس جهش
یافته و رعایت پروتکلها از ســوی مردم ،گفت :اصال مشخص نیســت که چه روزهایی را در پیش داشته
باشیم؛ خواهشم این است که تدارک سفرها را در ذهن و خیالتان هم تصویر نکنید .دکتر سعید نمکی از
محل رصدخانه طرح شهید سلیمانی ،گفت :وضعیت جهان همانطور که میدانید و از رسانه ها می بینید،
متاسفانه مشکل ویروس کرونا و به خصوص ویروس موتاسیون یافته اکثر کشورهای جهان را تحت تاثیر
قرار داده اســت .در  ۲۴ساعت گذشــته در آمریکا که باالترین آمار را دارد ۱۹۸۹ ،مرگ ،برزیل با ۱۷۲۶
مرگ ،روســیه با  ۴۴۱مرگ ،مکزیک با  ۴۳۷مرگ ،آلمــان  ۴۰۱مورد و انگلیس  ۳۴۳مورد ،ایتالیا ۳۴۳
مورد ،فرانسه  ۳۳۰مورد ،هلند  ۲۱۶مورد و ایران با  ۸۶مورد مرگ و میر در جهان گرفتار ابتال و مرگ و
میر ناشی از کرونا هستند.وی افزود :در ایران روند مرگ و میر در کشور علی رغم ویروس موتاسیون یافته،
دو رقمی است؛ زیرا همکارانمان شبانه روز تالش کردند تا اجازه ندهند که مرگ و میرها از حد دو رقمی
بیشتر شود و امروز هم خوشبختانه میزان مرگ ما به بیش از دو رقمی افزایش پیدا نکرده است.
تذکر به  ۶استان درباره ترددهای بین استانی
وی افزود :تذکر خاص به همکارانم و استانداران دارم در استان هایی مانند لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،اصفهان ،بوشهر و هرمزگان که مردم ترددهای بین استانی دارند که اوال نباید اجازه
آن را دهیم؛ اما اگر نمی توانیم و ناچاریم واین رفت و آمدها دارد اتفاق می افتد و دست مان کوتاه است
که از روز اول هم متاسفانه همینطور بوده ،حداقل تمنا و خواهش کنیم که مراقب باشند تا آتش بیماری
به استان های همجوار نیفتد که کار بسیار سخت می شود.
آخرین خبرها از واکسن کرونا
نمکی در ادامه با اشــاره به موضوع واکسیناســیون کرونا ،گفت :سعی کردیم با این مجموعه واکسنی که
وارد کردیم گروههایی را به مجموعه نظام ســامت اضافه کنیم .این خواسته همکاران با گذشت و با ایثار
من در نظام سالمت بود که دلشان نیامد تنها آنها واکسن بزنند و به همین دلیل تقسیم کردیم و واکسن
را در بخشهای آی سی یو و خط مقدم مقابله با کووید 19-و عزیزانمان در خانههای سالمندان ،سرای
معلولین ،جانبازان شــیمیایی و جانبازان قطع نخاع تقسیم کردیم و افتخار دارم که اعالم کنم که داریم
واکسیناســیون این عزیزان را هم به اتمام میرسانیم.وی افزود :به هر حال واکسنهای دیگری هم در راه
است 250 ،هزار واکسن را اوایل هفته وارد کردیم .حدود  200هزار واکسن دیگر این هفته وارد میکنیم.
انشاءاهلل از سهمیه کووکس هم قرار شد بیش از یک میلیون دوز واکسن جدید تا پایان اسفند ماه دریافت
کنیم و بر این اســاس امیدوارم تا پایان اسفند بتوانیم واکسیناسیون گروههای پرخطرمان را انجام دهیم.
نمکی گفت :در واکســنهای داخلی خوشبختانه واکسن برکت فاز اول را بسیار خوب گذراند و انشاءاهلل
اگر مطالعات فاز یک بنده و همکارانم را در کمیته واکسن اقناع کرد ،بتوانیم فاز دو و سه را ادغام کنیم تا
زودتر بتوانیم به تولید برسیم.
خود را گرفتار بیمارستان و  ICUنکنید
وزیر بهداشــت گفت :مردم عزیز تقاضا میکنم که ویروس موتاسیون یافته جدید را بسیار جدی بگیرید،
ویروس ،ویروس خطرناکی اســت .نمی خواهم مردم را دچار وحشت ،اضطراب و هراس بیش از حد کنم.
اوال بدانید ما و همکارانمان همیشه در کنار مردم هستیم .همانطور که از هیچ چاقو خورده و زخمی در
اورژانس نمی پرســیم که تقصیر با چه کسی بود ،اگر کسی قصور کرد و در رعایت پروتکلهای بهداشتی
حرفهــای ما را گوش نداد ،ما هرگــز او را مورد بی توجهی قرار نمی دهیم .ما خودمان را برای موجهای
سنگین آماده کردیم ،اما تقاضا میکنیم که مردم خودشان را گرفتار تختهای بیمارستانی و آی سی یو
ها ما نکنند .اگر آنجا بروند نمی دانم که چقدر در بهبود این عزیزان با لطف خداوند توفیق پیدا می کنیم.
سفر را در خیالتان هم تصور نکنید
وی با تاکید بر اینکه تقاضا می کنیم که مردم رعایت کنند ،گفت :زمان خریدهای نوروزی است .امیدوار
بودیم و هســتیم که مردم ما عید نوروز کم خطر و کم عارضهای را طی کنند .از حاال بار و بندیل ســفر
نبندیم ،اصال مشــخص نیست که چه روزهایی را در پیش داشــته باشیم .خواهشم این است که تدارک
ســفرها را در ذهن و خیالتان هم تصویر نکنید .انشاءاهلل اگر اسفند کم عارضهای را گذراندیم ،به مردم
اعالم میکنیم که با چه پروتکلی میتوانند جابجایی داشــته باشند.نمکی گفت :میدانم خسته شدید و
سال سختی گذشت .همه ما روزها و شبهای بسیار سختی داشتیم .این برادر کوچکی که در خدمت شما
حرف می زند ،بیش از همه مردم ایران دغدغه و فشار روحی و ذهنی داشت و شبانه روز با تک تک روسای
دانشگاههای علوم پزشکی در تماس است تا ببیند که چگونه است و نوسان قلبش با نوسان پر شدن و خالی
شدن تخت های بیمارستان و مرگ و میر مردم این کشور تنظیم شده است.

نیکزاد:

پذیرش  ،FATFلو دادن راه دور زدن تحریمهاست
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح
 FATFاست ،تاکید کرد :استنباط من این است همان طوری که تصویب قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برای کشور عزت به دنبال داشت و استکبار
فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم کوتاه نمی آیند؛ در بحث FATF
نیز باید همین راه را پیش بگیریم.علی نیکزاد در حاشــیه جلسه علنی دیروز
(چهارشنبه) مجلس شــورای اسالمی در نشست خبری در جمع خبرنگاران،
بیان کرد :بحث لوایح چهارگانه موســوم به لوایح  ،FATFشــامل اصالح قانون
مبارزه با تامین مالی تروریسم ،اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،پیوستن ایران
به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و
پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود .با تایید الیحه
اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم یکی از این لوایح چهارگانه تایید
شورای نگهبان را دریافت کرد و مابقی منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت
نظام اســت.وی در ادامه اظهار کرد :در این مدت مباحث مختلفی گفته شد و
نامه ای هم آقای رئیس جمهور به رهبر معظم انقالب نوشتند و در آن عنوان
کردند ما نمی توانیم پول مربی سابق تیم فوتبال و یا پول خرید واکسن را جابجا
کنیم یا اینکه عدم همکاری مالی کشورها به میان آمده است.نیکزاد گفت :سه
راه حل پیش روی ما است .یکی پذیرش ،یکی پذیرش مشروط و یکی رد آن
می باشــد .اگر بخواهیم FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راه های دور زدن
تحریم است.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :ما همه می دانیم
که بدون هیچ تقصیری از سوی استکبار همواره مورد تحریم قرار گرفتیم و این
امر دموکرات یا جمهوری خواه نمی شناسد حتی می توان گفت که دموکرات
ها بیش از جمهوری خواهان بر جمهوری اســامی به ناحق تحریم را تحمیل
کردند .پس ما نمی توانیم آن را بپذیریم .اما پذیرش مشروط گزینه دوم است.
ســوال این است که آیا داعش پولی که از فروس نفت سوریه بدست می آورد
چمدانی جابجا می کرد؟ همه می دانیم این چنین نیســت .رژیم های مرتجع
منطقــه که از داعش حمایت می کردند آیا به  FATFکه پذیرفته بودند پایبند
شــدند؟ خیر چنین چیزی نبود .وی در ادامه تاکید کرد :اگر بگوییم  FATFرا
به طور مشروط بپذیریم ،شدنی نیست .دنیا آن را مشروط قبول نمی کند پس
این گزینه نیز کنار می رود .بنده به عنوان خادم مردم عرض می کنم این کار
برای مردم ایران هیچ عایدی نخواهد داشــت .ما در یکسال گذشته که آن را
نپذیرفتیم مگر تراکنش مالی به مشکل خورد؟ .در الیحه بودجه که فروش ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده بودند صحبتی از FATFدر
میان نبود .هرچند که در این مقطع نیز بالغ بر یک میلیون بشکه نفت ،سرجمع
جمهوری اسالمی ایران توانســته نفت بفروشد.نیکزاد افزود :همان طوری که
شما دیدید ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کردیم برای
کشور عزت شد و اســتکبار فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم
کوتــاه نمی آیند .در بحــث  FATFباید همین راه را پیش بگیریم .مجلس این
لوایح را نمی پذیرد هرچند که مصوبه مجمع تشخص مصلحت نظام برای همه
الزم االجرا است.وی در ادامه خاطرنشان کرد :ما معتقد به بی اثر کردن تحریم
ها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات ،تحریم ها را بی اثر کردیم و اگر
امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آن ها نمی توانند از اهرم تحریم بنزین
اســتفاده کنند .ما در مباحث دفاعی با مجاهدت های علمی و دفاعی تحریم
ها را بی اثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم .ما با تفکر انقالبی و
مدیریت جهادی می توانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم.نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰در مجلس
تصریح کرد :اصالح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و به شکلی که
مجلس شورای اسالمی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد ،زیرا الیحه بودجه ای که
دولت به مجلس فرستاد بنا به دالیل متعدد قابل تائید نبود ،لذا کلیات الیحه
در مجلس رد و مجدد الیحه اصالح شد .کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی
از موضوعات اصلی اصالح ســاختار بودجه است که متاسفانه در بودجه اتفاق
نیفتاد ،اما مجلس در جریان بررســی بودجه سال  ۱۴۰۰حجم فروش اوراق و
وابستگی به نفت را کاهش داد ،کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد

آن کم بود اما با آینده فروشــی نیز به شدت مخالفت کرد.نماینده اردبیل در
ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) در الیحه
بودجه سال  ،۱۴۰۰افزود :در نهایت بالغ بر  ۶هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
را برای سال  ۱۴۰۰افزایش داده ایم .همچنین درخصوص قیری که در اختیار
دســتگاه های اجرایی قرار می گیرد تالش شد تا با توجه به عدالت اجتماعی،
راه های روســتایی ،داخل روستاها ،راه های عشایری و فرعی ،حیاط مدارس،
پایگاه های بسیج ،پاسگاه های انتظامی و مناطقی که ریزگردها مردم را اذیت
می کنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در ســنوات گذشته
بوده اســت ۴ ،میلیون تن قیر در اختیار این دستگاه ها قرار گیرد.نایب رییس
مجلس در ادامه تصریح کرد :همچنین در بحث سرمایه گذاری های داخلی و
خارجی کارهای خوبی برای تشکیالتی مانند قرارگاه خاتم االنبیاء که کارنامه
موفقی در تامین و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت های کشور دارند ،صورت
می گیرد ،اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداری ها داده شد و سعی
کردیم که به ســمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم .مجلس در باب
افزایش اعتبارات ســازمان تجهیز و نوسازی مدارس ،توجه به مناطق محروم،
حفظ ســهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت ،مقابله با حقوق های نجومی
و انتظام بخشی به شــرکت های دولتی گام های موثری را برداشت.نیکزاد با
تاکیر بر ضرورت ســاماندهی بودجه شرکت های دولتی ،افزود :با وجود ۳۸۲
شرکت دولتی در کشور ،بالغ بر هزار و  ۵۶۲هزار میلیارد تومان بودجه شرکت
های دولتی است که نهایتا  ۳۰هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می دهند
و دولت  ۲۷هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آن ها برمی گرداند یعنی تمام
عائدات شــرکت های دولتی  ۴میلیارد تومان است که نباید اینگونه باشد ،در
بحث کاهش بدهی های دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته اســت.نایب
رییس مجلس شورای اســامی در ادامه خاطرنشان کرد :تصمیم های خوبی
درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان ،کمک به صندوق های بازنشستگی،
تامین اعتبار موردنیاز رتبه بندی معلمان ،همسان سازی حقوق اعضای هیات
علمی دانشــگاه ها ،افزایش درآمد مالیاتی از خانه های خالی و لوکس ،کمک
به تولید و اختصاص  ۲۵هزار میلیارد تومان تســهیالت بانکی برای حمایت از
اشتغال به ویژه کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی گرفته شده است.وی افزود:
علیرغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشــتیم در ارتباط با اصالح ساختار
بودجه اتفاقی رخ نداد ،اما از تولید و اشتغال ،کشاورزان ،محرومیت زدایی و رفع
محرومیت ،وام های قرض الحســنه ،مسکن ،ازدواج و ضروری حمایت جدی
شــده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در الیحه گنجانده است.
براساس تصمیم خوبی که کمیسیون تلفیق بودجه  ۱۴۰۰اتخاذ کرد تعدادی
از وزارتخانه ها به عنوان هیات امنای تصمیم گیر بر تســهیالت در اختیار این
وزارتخانه ها انتخاب می شــوند ،این اعداد اهرمی می شود و با سیستم بانکی
ترکیب شــده و در جهت توسعه تولید و زیرســاخت ها در اختیار وزارتخانه
های صمت ،راه و شهرسازی ،گردشگری و جهاد کشاورزی گذاشته می شود،
ایــن مبالغ به عنوان صددرصد تخصیص یافتــه در اختیار قرار خواهد گرفت.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :امیدواریم الیحه بودجه را در
موعد مقرر به اتمام برســانیم و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم تا ایرادات
شــورا هم در مدت زمان باقیمانده سال مرتفع شود و کشور برای سال ۱۴۰۰
قانون بودجه مشخصی داشته باشد.نیکزاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران
درخصوص اقدامات مجلس در زمینه مسکن مهر در بودجه  ،۱۴۰۰بیان کرد:
در این حوزه هیچ مشــکلی وجود ندارد و با اراده و کار جهادی می توان کار را
پیش برد البته پیش از ورود صحن به این موضوع نمی توان اظهارنظر کرد اما
عدد قابل توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی اســتان ها است در اختیار
وزارتخانه ها قرار گرفته که می توانند از آن استفاده کنند.نایب رییس مجلس
در ادامه با اشاره به اینکه مسکن مهر برای تکمیل مشکلی ندارد ،تصریح کرد:
ما در بودجه برای ســال بعد منابع یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد مســکن در
شهر و روستا را پیش بینی کردیم .امیدواریم نظر نمایندگان در صحن بر همین
موضوع باشد .بر این اساس زمین  ۹۹ساله در اختیار قرار می دهیم.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

دین هرگز افیون نبوده است
افکار چپ و راست بنا به قولی از استاد شهید مرتضی مطهری در یک
تضاد ریشــه ای بنا داشتند با دین اسالم بعنوان هادی گراترین جریان
فکری در جهان مبارزه کرده و منویات بشر شمول آن را ندیده بیانگارند.
این استاد عزیز و ماندگار در کسوت یک ایدئولوگ اصیل جملهای دارند
که وقتی به عمق فرموده ایشان میاندیشی شرایط امروز جهان را قابل
فهمتر میکنی .ایشــان میفرمودند چپ و راست هر دو مانند دولبه تیز
یک قیچیاند که وقتی بهم میرســند به دنبال چیدن اسالمند .همین
یکی دو روز قبل مقالهای را از اســتاد یداله جوانی میخواندم که خوش
دارم بدون کم و کاست آن را در ادامه این مکتوب بیاورم .ایشان اینگونه
می نویســند کــه ««« :اگر تا پیش از انقالب اســامی،دین را افیون
تودهها و عامل عقبماندگی جوامع انسانی معرفی میکردند؛ اما اکنون
دین اسالم راه رهاییبخش انسان را از تمامی بنبستهای بشرساخته،
روشــن کرده اســت .دوران مکاتب دستســاز بشــر با رویکردهای
مادیگرایان ه پایان یافته اســت .سوسیالیسم را باید در موزههای تاریخ
مطالعه کرد و لیبرالیسم هم،در حال جان کندن است و هرگز از بستر
احتضــار ،برای حیاتی دوباره قد علم نخواهد کرد .انقالب اســامی با
شعار «نه شرقی،نه غربی» ،بنیانهای فکری سوسیالیسم و لیبرالیسم
را نشانه رفت و با احیای اسالم ناب محمدی(ص) ،ظرفیتهای اسالم
سیاسی را برای اداره جوامع بشری به نمایش گذاشت .انقالب اسالمی
در عمل اثبات کرد،اسالم دینی جامع ،کامل و پاسخگو به تمام نیازهای
انســان در تمامی زمانها و مکانهاست .انقالب اسالمی در عمل ثابت
کرد،دین اسالم نه تنها افیون تودهها و عامل عقب نگه داشتن جوامع
انسانی نیست؛بلکه اسالم برای رشد و تعالی انسان و پیشرفت او در دو
ساحت فردی و اجتماعی است .با انقالب اسالمی و ایستادگی  ۴۲ساله
ملت ایران در برابر فشارها و توطئههای تمامی قدرتهای استکباری و
شیطانی ،بسیاری از اتهامات دروغین علیه اسالم و از جمله «تضاد علم
و ایمان» رنگ باخت .وقتی انقالب اســامی آرمانش را «تمدنسازی
اســامی» و بسترسازی برای «رشد و تعالی و سعادت نوع بشر» ،روی
کــره خاکی تعریف میکند؛ این آرمان و تمامی اهداف برگرفته از این
آرمان،برای تمامی انسانها از هر قوم و نژاد،جاذبههای وصفناپذیری
خواهد داشــت .پدیدآیی مقاومت اسالمی در منطقهی راهبردی غرب
آسیا ،بیداری اسالمی در همه کشورهای اسالمی،توجه به معنویت در
تمامی کشــورهای جهان ،رشد اسالمگرایی در جوامع غربی و به ویژه
در اروپا،همگی از نشانگان جذابیتهای اسالم سیاسی به شمار میآیند.
دلیل اصلی این جذابیت ،همسویی و یک آهنگی میان شعارهای اصلی
انقالب اســامی ،همانند عدالت ،آزادی ،اخالق ،معنویت،پیشرفت و
کرامت انســانی ،با فطرت دست نخورده و ســالم انسان است .اکنون
جمهوری اســامی به منزله پرچمدار حرکت تمدنی انقالب اسالمی،
به کشــوری الها م بخش برای دیگر ملتها تبدیل شــده است .بسیار
روشن است که مســیر ساخت تمدن اسالمی ،مسیری هموار نخواهد
بود .این مســیر،ناهموار و دارای چالشهای نو ظهور اســت؛ اما باید
دانســت که اسالم ،قدرت هموارسازی مســیر و برطرف کردن تمامی
چالشها را دارد به شــرط آنکه،صاحبنظران و اندیشمندان اسالمی،
برای انطباق اسالم با مقتضیات زما ن و عملیاتی کردن مفاهیم اسالمی
و ارزشهای واالی آن،همت داشــته و برای جهادی شایسته و بایسته
در این راســتا به پاخیزند .اکنون رهبر معظم انقالب که حکیمانه در
بیش از ســه دهه گذشته ،انقالب و نظام اسالمی را به سمت آرمانها
پیش برده و از گردنههای ســخت عبور دادهاند ،چنین مطالبهای را از
اندیشمندان اسالمی دارند .معظمله در هفته گذشته در دیدار با رئیس
و منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری ،منظومه مفاهیم معرفتی
و ارزشــی اسالم را ،نرمافزار ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره به
لزوم روزآمد شدن این نرمافزار متناسب با گسترش دامنه فعالیتهای
نظام اســامی و بروز چالشهای جدید گفتند« :یکی از وظایف مهم
فضال و متفکرین،تقویت مبانی فکری نظام اسالمی به منظور عملیاتی
کردن مفاهیم مورد نیاز جامعه است»»» .با توجه به مفاهیم عمقی که
نویسنده در این مقاله آوردهاند این تذکر کامال بجاست که چرا انقالب
اسالمی در ایجاد یک بســتر روان رفتار زمینه رفاه شهروندان خود را
فراهم ننموده است و امروز جمهوری اسالمی با چالشهای عملکردی
مواجه است؟ خوب بنظرم پاسخ این سئوال در مکتوب مطروحه نهفته
اســت اما برای درک بهتر باید عرض کنم که در نظام عملیات اجرایی
در جمهوری اسالمی ما با دولتهای راستگرا و لیبرال مواجه بودهایم و
همه  ۴۲ســال این انقالب نبوده که خط مشی اجرایی را تبیین نموده
بلکه انتخاب بوده که بنیانهای رفتار در اداره کشــور را پایه ریحته و
چنانچه بنیانهای همگرایی در انتخاب با انقالب همسو میشدند هرگز
با این چالش مواجه نبودیم کــه فاصله ضریب جینی را در معیارهای
اقتصاد طبقاتی تا این حد فاحش مشــاهده کنیم .امروز خوشبختانه
زمینــه درک بهتر از انحرافات اجرایی بوجــود آمده و این خوشبینی
وجود دارد که ما در مســیر غربالگری بتوانیم زمینه انتخاب را با ظرف
انقالب همجنس کنیم تا مردم الگوی هم راستای درست و کامل دینی
را دریافته بسمت تحقق آن گام بردارند .ان شا اهلل.
والسالم

 ۸۶فوتی و  ۸۵۲۵مبتالی جدید
کرونا در  ۲۴ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به فوت  ۸۶بیمار مبتال به کرونا
در کشــور طی شبانه روز گذشــته ،گفت :با این حساب مجموع
جان باختگان این بیماری در کشور به  ۶۰هزار و  ۳۵۳نفر رسید.
دکتر ســیما سادات الری ،گفت :تا دیروز  ۱۳اسفند  ۱۳۹۹و بر
اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۸ ،هزار و  ۵۲۵بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که  ۷۶۴نفر از آنها
بستری شدند.به گفته وی ،مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
یک میلیون و  ۶۵۶هزار و  ۶۹۹نفر رسید.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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خطیبزاده در پاسخ به اتهامات وزیر خارجه آمریکا

تجارت کنندگان با خون مردم یمن به
دیگران اتهامات بیاساس نزنند
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اتهام زنی های بی
اساس وزیر امور خارجه آمریکا علیه کشورمان در خصوص اتهام تشدید تنش
در یمن اظهار داشت :آمریکایی ها اکنون به جای پاسخگویی به جنایت های
شش ساله خود در یمن نمی توانند در مقام مدعی علیه دیگران اتهامات بی
اساس مطرح کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متجاوزان و دشمنان
مردم یمن که در طول شش سال مردم بیگناه یمن را به خاک و خون کشیده
اند و منابع و زیرســاخت های این کشور عظیم را نابود کرده اند و از فروش
تسلیحات به ائتالف ســعودی با تجارت خون در یمن کسب سود کرده اند،
اکنون که می دانند راهبرد نظامی ضدانســانی خود در برابر ملت مقاوم یمن
شکست خورده است ،می خواهند با فرافکنی ،مسئولیت این جنایت ها را از
خود ســلب و اذهان عمومی را منحرف کنند ،این در حالی است که حافظه
تاریخی ملت یمن و جهان هیچگاه جنایت های آنها را فراموش نخواهد کرد
و به عنوان بدنامان تاریخ باقی خواهند ماند.خطیب زاده در ادامه تاکید کرد:
دولت جدید آمریکا در حالی ادعای تالش برای پایان جنگ یمن را دارد که
تاکنون شــاهد اقدامی عملی برای توقف تجاوز ائتالف سعودی نبوده ایم و
این دولت همچنان در مسیری غلط مواضع دولت پیشین در اتهام زنی های
بی اســاس و نادیده گرفتن واقعیت های یمن ادامه داده و ادعای آنها برای
برقراری صلح در یمن از حد حرف تجاوز نکرده و به چند مانور سیاسی در این
راستا اکتفا کرده اند.سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد:
مواضع جمهوری اسالمی ایران از ابتدای جنگ یمن مشخص بوده و همواره
تاکید داشته ایم هیچ راه حل نظامی برای بحران یمن وجود ندارد و در همین
راســتا پیشنهاد راه حل چهار ماده ای جمهوری اسالمی ایران که در ابتدای
جنگ مطرح شــد همچنان به عنوان راه حل اساسی پابرجاست و جمهوری
اسالمی ایران همچنان از تمام ظرفیت خود برای پیشبرد تالش های سازمان
ملل به منظور برقراری صلح در یمن اســتفاده کرده و هرگونه تالشی که به
پایان تعرض به ملت یمن بیانجامد را مورد حمایت قرار می دهد.
سرلشکر صفوی:

بسیج به الگویی راهگشا و کارآمد برای
کشورهای اسالمی تبدیل شده است
سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوی  ،دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم
کل قوا طی پیام های جداگانه ای انتصاب جانشین و معاون هماهنگ کننده
سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
به گزارش ،متن پیام ها به شرح زیر است:
سردار سرتیپ پاسدار سید قاســم قریشی -جانشین محترم سازمان بسیج
مستضعفین
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ
انتصاب جنابعالی را به سمت « جانشین سازمان بسیج مستضعفین » توسط
فرمانده محترم کل سپاه که حاکی از تعهد ،شایستگی و توانمندی جنابعالی
در حوزهای مختلف مدیریتی شما است صمیمانه تبریک می گویم .شاخصه
های اصلی بسیج ،برخاستن از بطن جامعه در عین مردم داری و مردم یاری
این نهاد انقالبی و گســتره فعالیت آن در ارتباط با اقشــار مختلف مردم و
مولود انقالبی و انقالبی بودن اســت .حفظ پویایی و فراهم سازی بسترهای
رشد و تعالی این سازمان ارزشمند که هم اکنون به الگویی کارآمد و راهگشا
برای کشورهای اسالمی تبدیل گشته و تکرار پذیری این الگو در کشورهای
اســامی برای حل چالش های فراروی  ،از الزامات حرکت این نهاد انقالبی
اســت و یقینا کارکردهای متنوع و جهاد گونه بسیج در بومی سازی امنیت
و شــکل دهی امنیت مردم پایه  ،حل مشــکالت و یاری رسانی به مردم در
مسائل مختلف  ،این نهاد را به یکی از اصلی ترین نهادهای انقالب اسالمی
تبدیل کرده اســت.در این میان سوابق ارزشــمند و درخشان جنابعالی در
فرماندهی ســپاه اســتان های قم و مرکزی و رده های مدیریتی ستاد کل
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،همچون معاونت هماهنگ کننده نمایندگی
محترم ولی فقیه در ســپاه  ،ان شــاء ا ...نوید بخش رشد و شکوفایی بیشتر
سازمان بسیج مستضعفین است .استمرار موفقیت و سربلندی آن برادر عزیز
و مجاهــد در خدمت به قرآن و عترت پیامبراعظم (ص) و دفاع از آرمانهای
بلند امام راحل و شهیدان واال مقام را تحت عنایات حضرت ولی عصر(عج) و
تبعیت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی
ی کنم.
امام خامنهای (مدظله العالی) از ذات اقدس احدیت مسئلت م 
امیر سیاری:

اجرای طر ح مصباح ارتش در ارتقای توان
بازدارندگی اثربخش است
معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه طرحهای فرهنگی مصباح ،نقش
بسیاری در موفقیتهای امروز ارتش و ارتقا توان رزم آجا دارد ،گفت :هرچقدر
معنویت ما باالتر رود موفقیتها نیز افزایش مییابد .امیر دریادار حبیب اهلل
سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در اولین جشنواره طرحهای فرهنگی
مصباح ارتش که صبح دیروز در ســالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی آجا
برگزار شد طی سخنانی با تشــکر از فرماندهان و کارکنان ارتش در اجرای
طرحهای فرهنگی مصباح ،گفت :اجــرای طرحهای فرهنگی مصباح نتایج
بســیار خوبی داشته اســت.وی ادامه داد :امیدواریم در سال آینده علی رغم
شــیوع ویروس کرونا در کشــور ،تالش و کوشش گستردهای را برای اجرای
طرحهای مصباح داشته باشیم تا بتوانیم موفقیتهای بیشتری بدست آوریم.
وی ادامه داد :اعتقاد ما این است که اجرای طرحهای فرهنگی مصباح در
ارتقا توان رزم و توان بازدارندگی کشــور اثر مستقیم دارد و چون وظیفه
اصلی ما ارتقا بازدارندگی و توان رزمی است پس توجه به طرحهای مصباح
میتواند به ارتقا توان دفاعی و بازدارندگی کشور بیافزاید.معاون هماهنگ
کننده ارتش تاکیــد کرد :طرحهای فرهنگی مصباح نقش بســیاری در
موفقیتهــای امروز ارتــش دارد و این طرح در ارتقا تــوان رزم ارتش اثر
مســتقیم دارد و توجه به طرحهای فرهنگی مصباح میتواند ما را در این
مسیر کمک کند زیرا هرچقدر معنویت ما باالتر رود موفقیتها نیز افزایش
مییابد.امیر دریادار ســیاری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر
لزوم رعایت اصول بهداشتی و پروتکلهای برای مقابله با ویروس کرونا در
کشور ،گفت :اقدامات صورت گرفته در ارتش برای مقابله با ویروس کرونا
بســیار تأثیر گذار بوده اســت و آمار و ارقام نشان میدهد که پادگانهای
ارتش از ســالمترین مراکز هستند و در کنار آن سامانه بهداشت و درمان
ارتش اقدامات بسیار گستردهای برای ارائه خدمات به مردم عزیزمان انجام
داده اند و این روند ادامه دارد.
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تکلیف  FATFفروردین  ۱۴۰۰مشخص میشود

قوانین وجود دارد
وی درپاسخ به سوال دیگری ،درباره اینکه دولت علت عدم اجرای
سیاســت های کلی نظام را عدم وجود قانون اعالم کرده اســت،
گفت :در مدتی که مجمع تشکیل شده  ۴۱عنوان و حدود ۷۰۰
سیاست در تمام امورات کشور به تصویب رسیده است.دبیر مجمع
تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد :این سیاست ها از سوی رهبر
معظم انقالب به عنوان سیاست های کلی نظام به دولت ها ابالغ
شده است اما متأسفانه عملکرد دولت ها درزمینه سیاست های
کلی نظام زیر  ۴۰درصد بوده و یکی از دالیل اصلی آن این است
که این سیاست ها تبدیل به قانون نشده استرضایی با بیان اینکه
بسیاری از این سیاست ها در حال تبدیل شدن به قانون هستند،
گفت :نمایندگان مجلس در حال تهیه طرحی در حوزه جمعیت
هستند .اشکاالت جدی در مسیر تبدیل شدن سیاست های کلی
به قوانین وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :تکلیف نهایی  ۲الیحه
 FATFدر جلســات آینده در فروردین  ۱۴۰۰مشخص میشود.
محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام دیروز در
نشســت خبری گفت :فرصتها و تهدیدهای دهه پنجم انقالب
با قبل متفاوت اســت و شــبیه دهه اول انقالب اســت از این رو
فرصتها و تهدیدها مهمی وجود دارد.وی تصریح کرد :در زمینه
اقتصاد ،امنیت ،نفوذیها ،فرصتها و تهدیدها زیادی وجود دارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه سرمایه
رســانهای از فرصتهای مهم ما است ،اظهار داشت :هیچکدام از
کشورهای همسایه فرصت رسانهای مانند کشور ما را ندارند.
نباید دولتهای گذشته تکرار شوند
رضایی با بیان اینکه در این دهه ،فرصتها و تهدیدها مهمی پیش
روی ما اســت ،افزود :آیا با تفکر و مدیریت گذشته میتوان این
دهه را مدیریت کرد؛ برای اداره دهه پنجم انقالب نیازمند تغییر
اساسی هستیم و نمیتوانیم دولتهای گذشته را در آینده تکرار
کنیم.وی گفت :هیچ یک از اعضای دولت و مجلس نخواســتهاند
که مجمع تشخیص به  FATFبپیوند یا نپیوندد.
لوایح  FATFبه مجلس بازنمی گردد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی ر ،مبنی
بر اینکه از شما نقل شده است که امکان دارد لوایح  FATFمجدد
به مجلس ارجاع شــود و آیا این کار مبنای حقوقی دارد؟ گفت:
سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک که اعضای مجمع تشخیص
هســتند پیشنهاد دادند این دو الیحه به مجلس شورای اسالمی
بازگردد.رضایی اضافه کرد :این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت.
نظر ما این است که خود مجمع نمی تواند این لوایح را به مجلس
برگرداند .زیرا روند تصمیم گیری با مشــکالتی مواجه می شود.
عده ای پیشــنهاد کردند مجلس شورای اسالمی تقاضا کند این
لوایح به مجلس بازگردد تا امروز مجلس شورای اسالمی از مجمع
تشخیص مصلحت تقاضایی مبنی بر بازگشت این لوایح نداشته و
به احتمال قوی نظر نهایی مجمع در باره این لوایح ،فروردین ماه
 ۱۴۰۰اعالم خواهد شد.
دولت ابهامات مجمع در مورد  FATFرا مکتوب پاسخ می
دهد
وی در مورد علت تأخیر در بررسی این دو الیحه ،گفت :انباشتگی
تحریم ها موجب تأخیر در بررسی این دو الیحه شد .ابهام اصلی
ما این بود که آیا در زمانی که تحریم ها افزایش یافته باید این دو
الیحه تصویب شود؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح
کرد :ابهام بعدی در مــورد واژه «گام بعدی» بود FATF .از ایران
خواسته است بعد از اجرای  ۴۱توصیه باید گام بعدی را بردارد و
مشخص نیست گام بعدی چه چیزی است.رضایی با بیان اینه ما
از دولت ســوال کردیم که گام بعدی چیست ،افزود :دولت اعالم
کــرد که باید در این خصوص مذاکره کنیم .در جلســه ای که با
ظریف ،جنیدی و دژپسند داشتیم ،مقرر شد سئواالت و ابهامات
مجمع به دولت ارســال شــود و دولت این سئواالت و ابهامات را
مکتوب پاسخ داده و امضا کند و به مجمع ارسال کند چون دولت
حرف های متناقضی می زند ما باید مســتندات مکتوب از دولت
داشته باشیم.
منتظر پاسخ دولت هستیم
وی افزود :یکی از وزرا گفت شــما این لوایح را تصویب کنید تا ما

رئیسجمهور با بیان اینکه لوایح مربوط به  FATFنه ربطی به
برجام و نه ربطی به تحریم دارد ،گفت :تحریم و برجام باشند
یا نباشند  FATFالزم است زیرا هرکدام از اینها کار خودشان
را میکنند.دیروزهیئت دولت با بیان اینکه هر آنچه که دولت
یازدهم و دوازدهم در مســائل سیاسی ،اقتصادی و داخلی بر
آن تاکیــد کرده با نگاه به زندگی ،رفاه مردم ،توســعه تولید
و همچنین تحقق حقوق مردم بوده اســت ،گفت :تجارت با
دنیا حق مردم اســت ،یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی برون
گرا بودن اقتصاد اســت و اینکه اقتصاد ما برون گرا باشــد و
محصــوالت تولید داخل را صادر کنیم دســتور مقام معظم
رهبری است.رئیس جمهور با اشاره به قرار داشتن در روزهای
پایانی سال  ۹۹و با تاکید بر رعایت کامل اصول بهداشتی در
مراسم و جشــنهای نوروز از سوی مردم ،گفت :در روزهای
پایانی ســال اولین وظیفه دولت این است که همه طرحهای
قابل افتتاح کشــور در سال جاری را افتتاح کند و مردم سال
آینده باید آثار فعالیتهای  ۸ساله دولت تدبیر و امید را ببینند.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود و
این حق مردم اســت ،تصریح کرد :اگر یکساعت در برداشتن
تحریم تعلل کنیم و امروز و فردا کنیم ،حقوق مردم را پایمال
کرده ایم و مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از روی
دوششــان برداشته شــود و همه باید برای این هدف تالش
کنیم.رئیسجمهور اظهار داشــت :قانون اساسی به صراحت
میگوید جــز در مواردی که به صراحت ،اجرا به مقام معظم
رهبری واگذار شده ،تمام اجرا برعهده دولت است و هیچکس
حق ندارد در اجرا مداخله کند.وی گفت :در شرایط فعلی لحن
دولت جدید آمریکا مقداری تغییر کرده و اعتراف میکند که
اقدامات دولت قبلی غلط و اشــتباه بوده اســت اما در زمینه
برداشــتن تحریم که مساله اصلی است هنوز قدم جدیدی از
طرف دولت جدید آمریکا برداشته نشده است.روحانی با بیان
اینکه برداشــتن تحریم و اجرای کامل برجام هم آسان و هم
خیلی مشکل است ،اظهار داشت :اگر اراده جدی در طرفین
مخصوصاً آمریکا وجود داشته باشــد و آنها به همه تعهدات
خود عمل کرده و تحریمهــا را بردارند ایران نیز بالفاصله به
تعهدات خود باز خواهد گشــت و در زمان کوتاهی میتوان
این مشــکل را برطرف کرد اما اگر قرار باشد وسواس خناس

به  FATFبپیوندیم چون هر لحظه ممکن است تحریم ها برداشته
شــود و ما باید آماده باشیم .مجمع تشــخیص اعالم کرد دولت
تاریــخ لغو تحریم هــا را اعالم کند تا همان زمــان این لوایح به
تصویب برسد .تا امروز چنین تاریخی به مجمع ارسال نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص
منتظر پاسخ های مســتند و مکتوب دولت است ،اظهار داشت:
توقع داشــتیم این پاسخ ها اسفندماه به مجمع ارسال شود اما با
توجه به اینکه تا امروز این پاسخ ها ارسال نشده ،احتماال مجمع
در مورد لوایح فروردین ماه تصمیم گیری خواهد کرد.رضایی در
مورد تغییر نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون
لوایح گفت :به نظر می رســد  ۲-۳نفر از اعضا نظرشــان مثبت
شــده اما اکثریت اعضاء بر نظر قبلی خود هســتند .موافقان این
الیحه معتقدند که می توانیم حق تحفظ بگذاریم و بســیاری از
موضوعات را قبول نکنیم اما مخالفان می گویند حق تحفظ قابل
تحقق نیست.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون قرار گرفتن کره شمالی در لیست
ســیاه  FATFعلی رغم قبول همه شروط  ،FATFگفت :این سوال
در مجمع از آقای ظریف پرســیده شد .او معتقد بود پروتکلی که
کره شمالی با  FATFبسته با پروتکلی که ایران بسته متفاوت است.
مقرر شد این موضوع در پژوهشگاه مجمع مورد بررسی قرار گیرد.
احتمال تعویق بررسی لوایح  FATFپس از انتخابات ۱۴۰۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص برخی شنیده ها
مبنی بر اینکه مجمع تا بعد از انتخابات ریاست جمهوریFATF ،
را بررســی نخواهد کرد ،گفت :برخی اعضای مجمع معتقدند اگر
این دو الیحه تصویب شود ،در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم،
مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا
کند ،بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود
لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم ،این نظر
چند نفر از اعضای مجمع اســت و نظر کل مجمع نیست.رضایی
افزود :ســوال اصلی ما این است که دولت چه ضمانتی می دهد
وقتی این الیحه تصویب شود ،دو اهرم دیپلماسی از ایران گرفته

شــود ایران به عضویت  FATFدرمی آید .ما این سوال رابه صورت
کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم.
امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.وی تصریح کرد :از ۴۱
توصیه ای که  FATFداشــته تعداد زیادی عملی شــده اما FATF
اعــام کرده که نحوه عمل این توصیه هــا را قبول ندارد از این
ر امکان دارد در صورت تصویــب این دو الیحه نیز  ،FATFایران
را به عضویت در نیاورد.دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در صورت عدم پیوستن
به  FATFدر روابط مالی با چین و روسیه دچار مشکل می شویم؟
اظهار داشــت :چین و روسیه اعالم کردند که اگر ایران به FAFT
نپیوندد در ارتباطات مالی با مشــکالتی مواجه خواهیم شد .این
موضوع را «همتی» و «ظریف» در مجمع تشخیص عنوان کردند
اما مخالفان  FATFمعتقدند چنین مشکلی وجود ندارد.
واکنش«محسن رضایی» کاندیداتوری او در ۱۴۰۰
رضایی در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون نامزد شدن در انتخابات
ریاست جمهوری خاطرنشان کرد :به نظرم پاسخ به این سوال زود
است.وی در خصوص دغدغه های مجمع تشخیص مصلحت نظام
برای تصویب این دو الیحه گفت :مجمع دو دغدغه مهم دارد اول
ابهام درخواست  FATFمبنی بر اجرای «گام بعدی» است .سوال
ما این است که آیا گام بعدی شامل فعالیت های موشکی و هسته
ای ایران خواهد شد؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:
دغدغه دیگر ما تحریم هاســت .مخالفان این دو الیحه معتقدند
در شــرایط تحریم ،پیوستن به  FATFخطرناک است و مشکالت
معیشتی مردم را افزایش خواهد داد.رضایی تصریح کرد :فکر نمی
کنم پیوستن به  FATFبه مباحثی پیرامون ایران و آمریکا تقلیل
پیدا کرده باشد .ما نمی خواهیم این موضوع سیاسی شود .پس از
آنکه مجمع به نتیجه نهایی برسد موافقان و مخالفان این الیحه
در رســانه ملی نظرات خود را اعالم میکنند تا مردم در جریان
امور قرار گیرند.
مشکالت جدی در مســیر تبدیل سیاست های نظام به

روحانی در هیئت دولت:

کسی نباید درامور اجرایی دخالت کند

که به جان ترامپ افتادند و او را در صحنه سیاســی ،داخلی
و بینالمللی بی آبرو کردند و مشخصاً صهیونیستها او را به
این دام انداختند ،باز هم فعال شوند رسیدن به نتیجه دشوار
خواهد بود.رئیسجمهور گفت :صهیونیستها ترامپ را اغفال
کرده و در مســیر غلط بردند و اگر دولت فعلی آمریکا قبول
دارد که او اشتباه کرده است بایستی آن را صراحتاً اعالم کرده
و هر چه ســریعتر به دنبال جبران باشد.روحانی خاطرنشان
کرد :تاکید ما به اروپاییها این اســت که بایســتی برجام را
حفظ کنیم و البته این کار با سخنرانی و شعار شدنی نیست
و الزم است اقدام عملی انجام گیرد.رئیسجمهور تصریح کرد:
اگر دولت در این زمینه اصرار دارد نباید غلط تعبیر شــود که
به بیرون چشم دوخته اســت ،حق داریم که از طرف مقابل
خــود ،حقوق مردم را مطالبه کرده و آن را برگردانیم.روحانی
خاطرنشــان کرد :در ابتدای دولت یازدهم برداشت از میدان
مشــترکی که روز دوشنبه به افتتاح رســید صفر بود اما در
دولــت یازدهم اقدامات الزم در این زمینــه را آغاز کردیم و
برداشــت از این میدان را در اوایل سال  ۹۶به  ۳۰هزار بشکه
و اخیرا ً به  ۶۵هزار بشــکه در روز رساندیم و این بازستانی و
حفظ حقوق مردم است.رئیسجمهور با تاکید بر اینکه برجام
یکی از مهمترین توافقهای سیاسی تاریخ ایران است ،گفت:
به واسطه این توافق اقداماتی را که برای ایران هزینهدار بود،
حذف کردیم و در روزهای اخیر نیز نشان دادیم که اگر اراده
کنیم در طول یک هفته میتوانیم تمام تولیدات هســتهای
خود را انجــام دهیم.روحانی تصریح کرد :دولت به این تعهد
خود که هم ســانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور،
هر روز عمل کرده اســت و امروز اقتصاد ما بهتر از گذشــته
میچرخد و دهها هزار میلیارد تومان طرح و پروژه در هر هفته
به بهرهبرداری میرسد و از طرف دیگر سانتریفیوژها هم بهتر
و با کیفیت باالیی میچرخند بنابراین هم میشــود صنعت
هستهای رشد و پیشرفت کند و هم میتوان به آن مشروعیت

داده و فعالیت در این زمینــه را بیهزینه کرد.رئیسجمهور
خاطرنشان کرد :به سران اروپایی تاکید کردهام که امروز ۴+۱
وظیفه ســنگینی بر دوش دارد و باید بدانند که ما هســتیم
که برجام را در طول ســه سال جنگ اقتصادی حفظ کردیم
بنابراین بایســتی آنها تحریم را متوقف و قانون را اجرا کنند.
روحانی با بیان اینکه احقاق حقــوق مردم را باید در تمامی
زمینهها پیگیری و گســترش دهیم ،گفت :یکی از افتخارات
دولت این اســت که در بخشهای مختلف کشاورزی حرکت
پرشــتابی توأم با توجه به محیط زیســت انجام داده است و
در طول این دولت  ۲۵میلیون تن به محصوالت کشــاورزی
اضافــه کردیم و آن را که در ابتــدای دولت  ۹۷میلیون تن
بود به  ۱۲۴میلیون تن افزایش دادیم.رئیسجمهور افزود :در
طول این دولت همچنین آبیاری مدرن و قطرهای که تا دولت
یازدهم حدود یک میلیون و  ۳۰۰هزار هکتار بود به ۲میلیون
و  ۴۰۰هــزار هکتار افزایش دادیــم و طرح گلخانهای را از ۸
هزار و  ۸۰۰هکتار به حدود  ۲۰هزار هکتار رســاندیم و اینها
همه نشــان دهنده تحول بزرگی در بخش کشاورزی است.
روحانی همچنین با اشــاره به اهمیت ایام نیکوکاری ،مردم
ایران را سردمدار احسان و نیکوکاری دانست و گفت :در آغاز
دولت یازدهم  ۴هزار و  ۳۰۰تشــکل خیریه در کشور وجود
داشت و امروز  ۹هزار و  ۸۰۰تشکل فعال هستند و قرآن نیز
همه را به نیکی و احســان تشویق کرده است و نباید خدای
ناکرده در توهین و اهانت مسابقه گذاشته شود.رئیسجمهور
در ادامه با اشــاره به لوایح مربوط به  FATFاظهار کردFATF :
یک گروه ویژهای اســت که اقداماتی در زمینه مالی در دنیا
انجــام میدهد و همه کشــورها از شــرق و غرب هم ملحق
شدهاند ،اگر بد است چطور همه ملحق شدهاند؟ چطور تمام
اروپا ،روسیه ،چین ،ترکیه و همسایگان ما ملحق شدند؟وی
ادامــه داد :همه دنیا تالش میکنند که یک رتبه باالتری در
این گروه ویژه مالی بدست بیاورند ،بعد ما ایستادیم و تماشا

امیدی به این دولت برای حل مشــکل بورس نیست /به
مردم سیلی محکمی زدند
وی در پاســخ به سوالی پیرامون وضعیت بورس ،اظهار داشت۹ :
ً
عمدتآ در بانک ها و شرکت ها فعال هستند ،سهامی
موسسه که
را کــه ارزان قیمت و آرام آرام خریده بودند یک مرتبه در بورس
فروختنــد و  ۷۰هزار میلیارد تومــان از بورس خارج کردند و به
مردم عادی سیلی محکمی زدند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام یادآور شد :تیمی تشکیل دادیم تا این موضوعات را بررسی
کند .برای ما متخلفان بازار بورس کام ًال مشــخص هستند .قوه
قضائیه به دادســتان دســتور داده این موضوع را بررسی کند و
در مجلس شورای اســامی دکتر قاضی زاده پیگیر این موضوع
هستند .اگر سرمایه های مردم در بورس تبدیل به تولید می شد،
ارزش ســهام کاهش نمی یافت.رضایی افزود :مسئله بورس قابل
حل است اما از این دولت کاری بر نمی آید و امیدی ندارم که این
دولت بتواند بورس را به شاخص های گذشته بازگرداند.
دفاع ما از جمهوری آذربایجان شعاری نیست
وی همچنین در خصوص مســئله قره باغ ،تأکید کرد :دفاع ما از
جمهوری آذربایجان شعاری نیست .ما و آذربایجان یک ملت در
دو کشــور هستیم .به عملکرد وزارت خارجه در این زمینه انتقاد
داریم که آذربایجان را در حد یک کشور همسایه می داند ،ایران
شهدای زیادی داده است تا پای سزارهای روس به آذربایجان باز
نشود.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه ایران
در مســئله آذربایجان دخالت نمی کند ،خاطرنشان کرد :کمیته
آتش بس در آذربایجان تشــکیل شــده که روسیه و ترکیه در
آن عضو هســتند امــا ایران در آن حضور ندارد .شــرکت های
اســرائیلی در مرزهای ما به دنبال بازســازی قره باغ هستند اما
شرکت های ایرانی در آنجا حضور ندارند که این موضوع ناشی از
کوتاهی وزارت امور خارجه است.رضایی با بیان اینکه ما خواستار
آذربایجان قدرتمند و مستقل هستیم،افزود« :شیمون پرز» سالها
قبل اعالم کرده بود که تنها راه کنترل ایران ،آذربایجان اســت.
نباید اسرائیل به این خواســته خود دست یابد .باید روابط ایران
و آذربایجان روز به روز تقویت شــود.وی در پایان بر لزوم تشکیل
استقرار دولتی قوی ،مسئولیت پذیر و کارآمد و پاسخگو در کشور
تأکیــد کرد و گفت :باید تحولی در انتخابات ریاســت جمهوری
ایجاد شــود .بســیاری از کاندیداهایی که امروز مطرح هســتند
می توانند در کابینه قــرار بگیرند .اگر تصمیم بگیرم وارد عرصه
انتخابات شوم از افرادی زیادی استفاده خواهم کرد.
میکنیم .البته دولت اقدامات خود را انجام داده است و چهار
الیحه را تنظیم و تصویب کرده و به مجلس فرستاده است ،در
مجلس هم تصویب شده و حتی شورای نگهبان هم کارهایی
را انجام داده اما دو الیحه مربوط به دو کنوانسیون ،اشکاالتی
داشــته و به مجمع رفته است.رئیسجمهور گفت :این برای
مردم و زندگی آنها خیلی مهم است ،همه باید واضح با مردم
صحبت کنند .باید بدانیم وقتی عدد ریسک کشور باال میرود
به دلیل همین است ،یعنی مردم باید از جیبشان پول بیشتری
پرداخت کنند .وقتی این لویح اجرا نمیشود یعنی برای نقل
و انتقال پول باید مردم پول بیشــتری بدهند.روحانی گفت:
تمام کشــورهای دوســت ،به ما میگویند اگر ملحق نشوید
ارتباط بانکی ما قطع میشود ،آیا ما میخواهیم به قرن قبل
برگردیــم و بانکها را ببندیم و ســراغ صرافیها برویم؟ این
مســائل حقوق مردم است و با جیب تک تک آدمها سروکار
دارد.وی با بیان اینکه ما وقتی قانونی را وضع و اجرا میکنیم،
این قانون تمام مشــکالت بشریت را حل نمیکند ،گفت :اگر
به FATFنپیوستیم و این لوایح اجرا نشد ،به مردم بگوییم این
چقدر هزینــه دارد و این هزینه را چه کســی باید پرداخت
کند.رئیسجمهور با تاکید بر اینکه من از مجلس سابق باید
تشکر کنم که با ما درباره این لوایح همراهی کرد ،گفت :االن
شرایطی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید قدرت
خودش را برای حل معضالت مالی مردم نشان دهد.روحانی
گفت :هر روز که در این مساله تأخیر بیفتد به نفع ما نیست و
هرچه زودتر تصویب شود به نفع ماست .دولت از مقام معظم
رهبری برای بررســی مجدد این دوالیحه درخواست کرد و
ایشان زمان بررسی لوایح در مجمع را تمدید کردند .بنابراین
رهبرانقالب راه را باز کردند و امروز این در اختیار مجمع است
و هرچه زودتر تصویب شود به نفع مردم و کشور خواهد بود.
در مجمع هم افراد دلسوزی هستند و میدانند شرایط کشور
در چه وضعیتی است.وی با بیان اینکه لوایح مربوط به FATF
نــه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم دارد ،گفت :تحریم و
برجام باشند یا نباشند  FATFالزم است زیرا هرکدام از اینها
کار خودشان را میکنند.رئیسجمهور گفت :امیدواریم در این
زمینه با همکاری دولت و مجمع تشــخیص مصلحت نظام از
این پیچ عبور کنیم.
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پرداخت حقوق بدون ثبت در سامانه دستمزد غیرقانونی است

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند که تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت
حقوق کارکنان و مدیران دســتگاه های اجرایی تنها بــا درج اطالعات درآمدی در
سامانه حقوق و دستمزد صورت گرفته و در غیر این صورت پرداختی ها غیرقانونی
خواهد بود.به گزارش خانه ملت ،نمایندگان در نشست علنی دیروز (چهارشنبه 13
اســفندماه) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینهای الیحه بودجه
ســال  ،1400با بندهای الحاقی  1و  2تبصره  12مــاده واحده این الیحه موافقت
کردند .براساس بند الحاقی  1این تبصره؛ صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای
و پرداخت حقوق کارکنان /مدیران دســتگاهها درسال  ،1400منوط به احراز انجام
تکالیف مندرج در ماده( )29قانون برنامه ششم توسعه است .هرگونه اقدام برخالف
این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
همچنین در بند الحاقی  2این تبصره آمده اســت؛ پرداخت حقوق و مزایای پرسنل
شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور
در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند ،از
محل منابع داخلی شــرکتهای استانی مذکور ،بالمانع است.براساس ماده  29برنامه
ششم توسعه کل کشور؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت
به راهاندازی ســامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها
به مقامات ،رؤســا ،مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری
اســامی ایران اعم از وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسســات و دانشگاهها ،شرکتهای
دولتی ،مؤسســات انتفاعی وابســته به دولت ،بانکها و مؤسســات اعتباری دولتی،
شــرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن
بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند) ،مؤسسات عمومی ،بنیادها
و نهادهای انقالب اســامی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان قانون اساسی،
بنیادها و مؤسســاتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشــوند و همچنین دستگاهها و

واحدهایی که شــمول قانون بر آنها مســتلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه
قانون خاص خود را داشــته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت
جهاد کشاورزی ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،شرکت ملی صنایع
پتروشیمی ایران ،سازمان گســترش نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان توسعه
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی
وابســته به آنها را فراهم نماید ،به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از
افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم
شود .وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم
مستثنی هستند .اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت
اطالعات ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت
ملی مجاز خواهد بود.دستگاههای مشــمول این ماده مکلفند حقوق ،فوقالعادهها،
هزینهها ،کمکهزینهها ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی
ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر ،نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا
به مقامات ،رؤســا ،مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج
از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ،1366/6/1درآمدهای اختصاصی،
اعتبارات متفرقه ،اعتبارات کمکهای رفاهی ،اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی
و همچنین اعتبارات موضوع ماده ( )217قانون مالیاتهای مســتقیم با اصالحات و
الحاقــات بعدی مصوب  ،1366/12/3تبصره « »1ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش
افزوده ،مواد ( )160تا ( )162قانون امور گمرکی مصوب  1390/8/22و یا اعتبارات
خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی ،اعتبارات مربوط
به ردیفهای کمک به اشــخاص حقیقی و حقوقی و ســایر درآمدها و موارد مشابه)،

اختالفات میان کمیسیون تلفیق و دولت؛

چرا سیاست ارز ترجیحی شکست خورد؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از حذف تدریجی ارز  ۴۲۰۰تومانی در کشور خبر داد.مهدی طغیانی افزود :یکی از اختالفاتی که بین مصوبات کمیسیون
تلفیق مجلس و نظر دولت در الیحه اولیه بودجه سال  1400وجود داشت بحث حذف ارز ترجیحی بود .وی همچنین اظهارداشت :در کمیسیون تلفیق بودجه  1400ارز
ترجیحی حذف و منابعش به سرجمع یارانه ها حدود  100هزار میلیارد تومان اضافه شد که بصورت یارانه تخصیص پیدا کند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :استدالل موضوع هم این بود که ارز ترجیحی اختصاص پیدا می کند ولی بهای کاالی اساسی در حال افزایش است به خصوص طی سال جاری نسبت به مدت
مشابه در سال قبل نقطه به نقطه اقالم خوراکی و آشامیدنی افزایش  60درصدی تورم را به خود دیده که بیشتر متاثر از کاالهایست که با ارز ترجیحی تولید شده اند یعنی نهاده
های اولیه این اقالم با ارز  4200تومانی وارد و پس از تولید در داخل به بازار مصرف عرضه شده است.طغیانی بیان داشت :به هر حال نظر دولت این بود که اگر قرار است ارز
ترجیحی حذف شود بدون اینکه اثر شوک مانندی روی زندگی مردم بگذارد به شکل تدریجی در طول سال حذف شود.وی ادامه داد « :اسحقاق جهانگیری » معاون اول رییس
جمهور راجع به این موضوع نامه ای محضر رهبر معظم انقالب می نویسد و معظم له هم این نامه را به رییس مجلس شورای اسالمی ارجاع می دهد مبنی بر اینکه دغدغه
دولت هم مدنظر قرار گیرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآورشد :بطورکلی در رفت و برگشت الیحه بودجه سال  1400بین دولت و مجلس اهالی
خانه ملت هم موافقت کردند که ارز ترجیحی بصورت تدریجی حذف و سال آینده چیزی به عنوان ارز  4200تومانی در بودجه نخواهیم داشت.

منحصرا ً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق ،پرداخت کنند ،به
نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بالفاصله
در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره  -1کلیه اشــخاص حقوقی مشــمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/1/1
اطالعات مربوط به مقامات ،رؤســا ،مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات
کشور و سازمان بازرسی کل کشــور ارائه دهند .مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات
مورد درخواســت به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال
به تشــخیص مراجع قضائی محکوم میشــود .دیوان محاســبات کشور و سازمان
بازرســی کل کشــور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط
به پرداختهای مذکور را در اســرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده
رســیدگی نمایند و درصورتیکه مبالغی برخــاف قوانین به افراد موضوع این ماده
پرداخت شده باشد ،اقدامات قانونی الزم را بهعمل آورند.
تبصره  -2حسابرســان و بازرســان قانونی از جمله ســازمان حسابرسی و جامعه
حســابداران رسمی کشــور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در
این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرســی و بازرس قانونی،
تخلفات صورتگرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصالح (اعضای مجمع عمومی،
هیأتهای تخلفات اداری ،مرجع قضائی ،ســازمان بازرســی کل کشــور و دیوان
محاسبات کشور) اعالم نمایند.
تبصره  -3دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب
در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف
حقوق و مزایای بین مقامات ،رؤســا ،مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل
مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیستدرصد(20درصد) تجاوز نکند و در مسیر
تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
وزیر کار:

اورژانس کسب و کار ،محلی برای رفع مشکالت
واحدهای تولیدی است
وزیر کار از افتتاح اوژانس کسب و کار خبر داد و گفت :واحدهای تولیدی باید محلی برای
دریافت کمک داشته باشند تا با مراجعه به آنجا مشکلشان حل شود.
به گزارش وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،محمد شریعتمداری در مراسم نخستین مرکز
مدیریت اورژانس کسب و کار ،اظهار داشت :جلوگیری از ریزش نزدیک به  ۳۰۰هزار نیروی
انســانی موجود ،جهاد بزرگی است و امروز این کار از دست جوانان فرهیخته و اندیشمند
کشور برمی آید.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :گزارش اورژانس کسب و کار قابلیت
ارائه در دولت را دارد ،بنابراین باید ارتباط تنگاتنگی بین اورژانس کســب و کار و ســتاد
تسهیل و رفع موانع تولید به وجود بیاید تا این مجموعه به رسمیت شناخته شود .واحدهای
تولیدی همانند یک موجود زنده طول عمر مشخصی دارند و باید خود را متناسب با زمان
تغییر دهند.وی ادامه داد :همواره یکی از نواقص کار این است که با معضالت کسب و کارها
دیر آشــنا میشویم ،بنابراین مجموعه کســب و کارها چاره جویی های متنوع نیاز دارند.
شــریعتمداری اطالع سریع از نواقص موجود را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد :واحدهای
تولیدی باید محلی برای دریافت کمک داشــته باشند تا با مراجعه به آنجا مشکلشان حل
شــود.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :مرکز اورژانس کســب و کار با همکاری
جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ به مثابه یک دستاورد ارزشمند افتتاح شد؛ حاال
وظیفه ما این است که از این نهال نوپا حمایت و صیانت کنیم.شریعتمداری با تاکید بر این
که باید همکاری تنگاتنگی برای حفاظت از این مرکز انجام شود ،خاطرنشان کرد :جدا از
تأمین منابع باید هدف این باشد که این مجموعه مؤثر عمل کند و برای جامعه مخاطب
خود که واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان هستند مفید واقع شود .باید در شرایط تحریم
با عزت کار کنیم تا بتوانیم برای تسهیل اشتغال و کسب و کار مردم خدمتی انجام دهیم.
برای صیانت از اشتغال موجود ،مرکز اورژانس کسب و کار را ایجاد کردیم
در ادامه این مراسم عیسی منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفت :در نظام حکمرانی که در کشور جاری است بین حوزه سیاست گذاری
و نتیجه فاصله وجود دارد که برای پر کردن این خأل نهادهایی باید در نقش پلتفرم ایجاد
شــوند.وی افزود :با این رویکرد و با تاکید وزیر کار برای صیانت از اشــتغال موجود ،مرکز
اورژانس کســب و کار را ایجاد کردیم تا با در حوزه حفظ اشتغال برای جامعه هدف خود
مفید باشــد.منصوری تصریح کرد :ما در این حوزه عالوه بر توســعه کسب و کار بنا داریم
به حوزه مشاغل خرد و خانگی هم توجه ویژه داشته باشیم که البته این طرح یعنی طرح
حمایت از مشاغل خرد و خانگی ابتدا به صورت پایلوت اجرا شد و سپس در سراسر کشور
به اجرا درآمد و االن همکاران من تثبیت توســعه کســب و کار خرد و خانگی را در پیش
گرفته اند و مطمئن هســتم این برنامهها نهادینه میشود.گفتنی است ،اورژانس کسب و
کار بخشی از ســاز و کار مرکز فرماندهی و کنترل سیاستها و برنامههای اشتغال کشور
بوده که در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شــورایعالی اشتغال) مستقر شده
و در راستای برنامه حفظ ،تثبیت و صیانت از اشتغال نیروی کار کشور تنظیم شده است.

رشد  ۵۲۰درصدی نقدینگی در  ۸سال اخیر به
دلیل ناترازی عملکرد بودجه کشور
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت :ناترازی عملکرد بودجه کل کشور باعث رشد
بیش از  ۵۲۰درصدی نقدینگی در  ۸سال اخیر شده است.
بــه گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاســبات کشــور ،مهرداد
بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی سفری یک روزه به خراسان رضوی،
به صورت جداگانه در جلســه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان
محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.رئیس کل دیوان محاسبات در سخنرانی خود،
یکی از موضوعات مهم و اصلی در دســتگاههای نظارتی را قوانینی دانســت که اجرا
نمیشوند.وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی ،اثربخشی بیش از  50درصدی
دارد ،موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان
محاســبات اعالم کرد.بذرپاش سپس به تشــریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات
کشــور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت :پایه پولی در
پایان سال  1391حدود  98هزار میلیارد تومان بوده است که در پایان  6ماه ابتدای
ســال  1399به مبلغ بالغ بر  372هزار میلیارد تومان رسیده است.رئیس کل دیوان
محاســبات با اعالم این که از ســال  1392تا پایان  6ماه ابتدای سال  1399خالص
داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق  372درصدی مواجه شده است ،افزود:
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشــد حدود  275درصدی داشته است.
همچنین خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی با رشــد حدود  165درصدی مواجه
بوده که این عملکرد نامطلوب ،بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
بذرپاش با اشــاره به حجم نقدینگی در پایان سال  1391که طبق آمار بانک مرکزی
حدود  461هزار میلیارد تومان بوده است ،حجم نقدینگی در پایان  6ماه ابتدای سال
 1399را رقم  2900هزار میلیارد تومان اعالم کرد که رشــد بیسابقه  528درصدی
حکایت میکند.
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گزیده خبر
رییس دفتر رییس جمهور مطرح کرد؛

آخرین روند آزادسازی پولهای بلوکه
شده کشور
رییس دفتر رییس جمهور تالش برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در شــورای
حکام را غیرسازنده دانست .محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت
درباره تالش برای تصویب قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای حکام ،اظهار
کرد :این قطعنامه که به گفته خودشــان خیلی از بندهای آن اصالح و نرم شده
ی کنیم که به نوع مذاکرات ما در برجام و تعامل با
اســت را غیر سازنده تلقی م 
آژانس تاثیر می گذارد و تا دیر نشــده باید اصالح شــود.وی در مورد محتوای
تماس تلفنی مکرون و رییس جمهور کشورمان گفت :در این تماس یک ساعت
و نیمه درباره موضوعات مختلف از جمله برجام صحبت شد .مکرون گفت اروپا
و آمریکا عالقه مند به حفظ برجام هســتند ،اما تعداد تحریم ها زیاد اســت و
 ۱۵۰۰تحریم فقط در دوره ترامپ بوده اســت ،اما با این حال توقع ما این است
که تحریم ها برداشــته شود .اروپا و آمریکا باید یک گام عملی بردارند تا ما هم
در مقابل اقدام عملی انجام دهیم .اختالف نظری در این زمینه با مکرون وجود
داشــت ،ولی قرار بر این شــد که درباره ایده هایی که مطرح شده است ،بیشتر
فکر کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا مکرون پیشنهادهای سال قبل خود
را دوباره مطرح کرده اســت ،بیان کرد :شرایط حال حاضر با سال قبل فرق می
کند .در آن مقطع ترامپ نمی خواست به برجام برگردد ،اما در حال حاضر نوع
مذاکرات متفاوت اســت و پیشنهاد ما این است که اروپا اتفاقات پیش آمده در
مورد برجام را جبران کند.واعظی در مورد بررســی  FATFدر مجمع تشــخیص
مصلحت نظام خاطر نشــان کرد :اطالعی ندارم که جلسه بررسی  FATFبه سال
بعد موکول شــده است یا خیر اما گزارشاتی که به ما می رسد گزارشات خوبی
اســت و جلسات سازنده و کارشناسی در یک ماه گذشته در مجمع برگزار شده
است .امیدواریم تعامل دولت و مجمع ادامه یابد تا مردم از نتیجه آن منتفع شوند.
وی در مورد آزاد شدن پول های بلوکه شده کشورمان در کشورهای مختلف نیز
تصریح کرد :این ها پول خود ما اســت که در چند کشور بلوکه شده و این طور
نیست که آمریکا بخواهد به ما پولی بدهد .دولت قبلی آمریکا با قلدری کشورها
را تهدید کرده بود که پول های ما را مســدود کنند ،اما دولت جدید آمریکا می
گویــد که روش دولت قبل را قبول ندارد و عراق و ژاپن هم آماده اند که پول ما
را پس بدهد با این حال دولت آمریکا باید در عمل نشــان دهد که روش دولت
قبل را قبول ندارد .ما به کشــورهایی که اموال ما در آنجا بلوکه است گفته ایم
اگر با مذاکره مســئله حل نشود از طریق حقوقی موضوع را دنبال خواهیم کرد.
واعظی همچنین درباره اظهارات منتســب به وی درباره گران کردن ارز توسط
دولت تصریح کرد :در جلسه با بخش خصوصی در اصفهان آن ها می گفتند که
ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان داده شــود تا آن ها در مورد آن تصمیم
بگیرند ،اما من گفتم در شرایط تحریم اولویت کشور وارد کردن کاالهای اساسی
و مواد اولیه اســت و وقتی صادرات نفت کم شده است چاره ای نداریم که با ارز
حاصل از صادرات نیازهای کشور را تامین کنیم.وی ادامه داد:من گفته بودم که
ارز  ۲۷هزار تومانی برای دولت گران است ،اما ما تمام تالش خود را می کنیم که
کاالهای اساسی و اولیه را وارد کنیم ،اما عده ای آگاهانه شیطنت کرده و حرف
های مرا عوض کردند ،در حالی که من در این سال ها بارها گفته ام که نرخ ارز
واقعی نبوده و باید کاهش یابد .شــاید فکر کردند که دلیل سفر من ،انتخاباتی
است ،بنابراین آن کار غیراخالقی را انجام دادند .عده ای اصرار دارند که تکذیبه
ای که من اعالم کرده ام درست نیست .حتی نماینده ای شعر می خواند و حرف
هــای بی ربط می زند در حالی که باید مودب بوده و حرف های درســت بزند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قصد کاندید شدن در انتخابات را دارید یا نه،
گفت :من اصال نمی خواهم کاندید شــوم.وی در ادامه در پاسخ به این سوال که
دولت چه اقدامی برای پیگیری حوادث سراوان انجام داده است ،بیان کرد :رییس
جمهور وزارت کشور و اطالعات را مأمور بررسی حادثه کردند ،به من هم دستور
دادند تا با استاندار در این زمینه صحبت کنم .در واقع از همان روز اول رسیدگی
ها انجام شــد .در جلسه هماهنگی اقتصادی هم بحث ما این بود که کسانی که
از تعامالت مرزی درآمد کســب می کنند ،شأن شان حفظ شده و دولت به آن
ها کمک کند البته اصل این ماجرا در طرف پاکســتانی انجام شد و پیامدش به
این طرف آمد.واعظی در مورد تصمیم دولت برای سفرهای ایام عید تصریح کرد:
هیچ تصمیم گیری نهایی در این خصوص انجام نشده است و در جلسه روز شنبه
اعالم خواهد شد ،ولی هر چه مردم بهتر رعایت کنند و اوضاع کشور بهتر شود،
سخت گیری ها هم کمتر خواهد شد.
عضو شورای عالی کار تشریح کرد؛

آخرین خبر از سرنوشت دستمزد سال ۱۴۰۰
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در جلسه دیروز شورای عالی کار در مورد عقب
افتادگی دستمزد نسبت به تورم صحبت شد ،گفت :تعیین مزد بصورت منطقه
ای ،برای دستمزد سال  ۱۴۰۰مطرح نیست .محمدرضا تاجیک در مورد جلسه
شورای عالی کار ،اظهار داشت :دیروز جلسه اول شورای عالی کار بعد از برگزاری
کمیته دستمزد و تعیین هزینه سبد معیشت بود و با توجه به اینکه تعدادی از
نمایندگان کارگری که عضو اصلی هســتند مثل آقای خدایی و آقای صیفی در
کمیته دســتمزد حضور ندارند ،از این رو در جلســه دیروز کلیه اتفاقات کمیته
دستمزد شرح داده شد؛ البته روال هر ساله همین است که شرح کمیته دستمزد
در جلسه اول شــورای عالی کار ارائه میشــود.عضو کارگری شورای عالی کار
افزود :اطالعات خوبی هم از سوی کارشناسان روابط کار وزارت کار در خصوص
عقب افتادگی دســتمزد نسبت به تورم و چگونگی تهیه عدد سبد معیشت ارائه
شــد.وی ادامه داد :مبحث دیگری هم که مطرح شــد و نمایندگان کارفرمایی
صحبت زیادی در این خصوص میکردند بحث مزد منطقهای و صنایع مختلف
بود .نمایندگان مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در مورد چگونگی تهیه
پروپوزال و عملکرد این چند ماهه در مورد مزد منطقهای مطالبی را ارائه کردند
که با توجه به ضیق وقت ،مقرر شد این اطالعات برای ارزیابی بیشتر به صورت
مکتوب به نمایندگان کارگری و کارفرمایی ارائه شد.تاجیک گفت :پژوهشها در
مورد مزد منطقهای تازه شــروع شده و باید دید سال بعد شرایط و زیرساختها
به چه شکلی جلو میرود و آیا میشود برای دستمزد  ۱۴۰۱منطقهای عمل کرد
یا خیر.عضو کارگری شــورای عالی کار افزود :برخی از نمایندگان مجلس بدون
اتکا و استناد به بررسیهای تخصصی و کارشناسی ،اظهارنظرهایی در خصوص
مزد منطقهای کرده اند؛ این در حالی است که بررسی آمار و اطالعات مرکز آمار
ایران برای سال  ۹۹نشان میدهد که تورم در مناطق روستایی یک درصد بیشتر
از مناطق شهری است و عالوه بر آن باید توجه داشت که تعداد خانوار کارگران
در مناطق روســتایی بیشتر از مناطق شهری است و شرایط خاص خود را دارد.
وی ادامــه داد :برخی از کارفرمانماهــا و برخی نمایندگان مجلس که اطالعات
کامل ندارند معتقدند که مزد در مناطق روستایی باید کمتر باشد .این افراد باید
بدانند که نمیتوانند بروند در روستا و به کارگر یک میلیون تومان حقوق دهند.
تاجیک تاکید کرد :بحث و گفتگو برای تعیین دســتمزد  ۱۴۰۰حقوق بگیران
مشــمول قانون کار طبق روال سالهای گذشته آغاز شــده و بحث تعیین مزد
بصورت منطقهای و بر مبنای صنایع مختلف برای مزد سال آینده مطرح نیست.
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بیش از  ۹۹درصد خدمات در توزیع برق اصفهان غیرحضوری است

نقش صنایع فوالدی در كاهش مصرف آب
كشاورزی
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت :مصرف آب در صنایع
فوالدی نســبت به بخش کشاورزی ناچیز اســت و جار و جنجال در این زمینه
بیشتر جنبه روانی دارد.رضا شهرستانی با اشاره به اقدامات ارزنده شرکت فوالد
مبارکه در مصرف بهینه آب اظهار داشــت :مصرف آب در صنایع فوالدی نسبت
به بخش کشاورزی ناچیز است و جار و جنجال در این زمینه بیشتر جنبه روانی
دارد.وی افزود 92 :درصد آب در کشــور در بخش کشاورزی مصرف می شود و
روش مصرف آب کشاورزی در ایران سه برابر روشهای نوین کشاورزی در جهان
است .عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پیشنهاد کرد :صنایع
فوالدی می توانند با تامین ورق های گلخانه ها بخش کشــاورزی را به ســمت
مصرف بهینه آب ســوق دهند.وی اضافه کرد :صنایع بزرگ کشــور در راستای
مســئولیت اجتماعی می توانند با توسعه روشــهای نوین کشت و گلخانه های
خودپایدار و الگو قرار دادن کشــور هلند هــم ورق های تولیدی را برای احداث
گلخانه ها به فروش برســانند و هم مصرف آب بخش کشاورزی را به  30درصد
کاهش می یابد و این تاثیر مهمی در کاهش آبخوان ها و خشــکی رودخانه ها
خواهد داشت.

آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی زهش
شرکت سهامی خاص

به شماره ثبت  3976و شناسه ملی 10101476285
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی بطور فــوق العاده
مــورخ  1398/03/25تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد  -1 :آقای داوود
حکاکی بــه شــماره ملــی  0047294515به ســمت مدیرعامل
و رئیــس هیئت مدیــره و خانم فریبا تــاج جهان به شــماره ملی
 0452263778به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فروزان
جالییپور به شماره ملی  0043433308به سمت عضو هیأت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب شدند  -امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیله چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسالمی
و اوراق عــادی و اداری با امضای آقــای داوود حکاکی (مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ ( م الف) 1103274:

پنج شنبه  14اسفند  20 1399رجب  4 1442مارس 2021

ریزش قیمت نفت متوقف شد

گزیده خبر

مهرداد جنتیان معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان به
اســتراتژی شرکت در ارائه خدمات غیرحضوری اشاره کرد و گفت ارائه خدمات
به ســاده ترین و سالمترین روش ممکن ،تسریع در ارائه خدمت ،سالمت اداری
و داشــتن خط کش اندازه گیری برای ثبت عملکرد پرســنل و پیشــگیری از
ســرگردانی مردم از فرایندهای اداری خدمت رســانی غیر حضوری بوده است
وی در ادامه گفت:شــرکت توزیع برق اصفهان از ســالهای گذشته خدمات غیر
حضوری را کلید زد به طوری که قبل از شیوع ویروس کرونا  80درصد خدمات
را به صورت غیر حضوری انجام مــی گرفت و اکنون  99/8درصد خدمات غیر
حضوری شده است .وی به نتیجه خدمات غیر حضوری در این سالهای اشاره کرد
و تصریح نمود :شرکت توزیع برق اصفهان مانند دیگر شرکت های توزیع سراسر
کشــور از آذرماه درب ادارات و مناطق اجرایی خدمت رسان را بست که البته
این به معنای بی توجهی به خدمت رســانی به مردم نبود بلکه با غیر حضوری
نمودن تمام فرایندها خدمت رســان زحمت مردم را کم نموده و با روش های
مختلف به درخواست های مردم پاسخ داده شد .وی به میزان استفاده کاربران و
مشترکین برق از درگاههای غیر حضوری خدمات اشاره کرد و گفت :تا کنون 30
درصد درخواست ها در حوزه برق من  60،درصد از درخواست ها از طریق سامانه
 1521و  10درصد از آی وی آرها صورت گرفته اســت که موجب شده در یک
سال گذشته یک میلیون و  187هزار تردد شهری حذف گردد ،مصرف سوخت
 3میلیون و 561هزار لیتر بنزین که معادل 10میلیارد تومان می باشــد صرفه
جویی شده و مسائل زیســت محیطی نیز در این گونه خدمات قابل توجه می
باشد به طوری که با حذف کاغذ از قطع نزدیک به  120اصله درخت جلوگیری
شده است .هرداد جنتیان سامانه بصیر را یکی دیگر از خدمات غیرحضوری در
این شــرکت عنوان کرد و گفت :میزان رضایتمندی مشترکین از سامانه سمیع
از طریق ســامانه بصیر رصد می شود و به عبارتی نظارت عالیه بر عملکرد این
سامانه به عنوان سامانه بصیر شرایط منسجمی را برای دوری از خطاهای انسانی
ایجاد می کند که بالطبع سالمت سیستم و تسریع خدمت رسانی را افزایش می
دهد و به عبارتی درخواست های مردم از شروع تا پایان بررسی می شود و قبل
از شکایت مردم تمام مراحل انجام می شود
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غیر حضوری شدن خدمات با برق من
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قیمت نفت در معامالت دیروز چهارشنبه تحت تاثیر امیدواری
به دورنمای تقاضا با پیشرفتی که در واکسیناسیون در آمریکا
صورت گرفته است ،افزایش یافت اما ابهامات پیرامون میزان
عرضه اوپک پالس و رشــد ذخایر آمریکا روند رشــد قیمتها
را محدود کرد .بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت ۱۸
ســنت معادل  ۰.۳درصد افزایش یافت و بــه  ۵۹دالر و ۹۳
سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت نفت برنت  ۲۹سنت
معادل  ۰.۴۶درصد افزایش یافت و به  ۶۲دالر و  ۹۹سنت در
هر بشکه رسید.هر دو شاخص روز گذشته تحت تاثیر انتظارات
بازار برای تولید باالتر اوپک پالس ،بیش از یک درصد سقوط
کرده بودند .نفت برنت از باالترین رکورد هفته گذشته هفت
درصد و شاخص نفت آمریکا شش درصد عقب نشینی کرده
است.محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک اظهار کرده که دورنمای
تقاضا برای نفت به خصوص در آســیا مثبت تر شده است.به
گفته تحلیلگران ،امیــدواری به احیای تقاضا به کمک عرضه
واکســنهای کووید  ۱۹از قیمتهای نفت پشتیبانی می کند.
جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا روز ســه شــنبه اعالم کرد
آمریکا تا پایان ماه مه برای واکســینه کردن تمام شهروندان
این کشور واکسن کووید  ۱۹به تعداد کافی خواهد داشت.بازار
منتظر نشست روز پنج شنبه وزیران اوپک پالس است که در
مجموع نظر مثبتی درباره دورنمای بازار نفت نســبت به یک
ســال پیش دارند که تولیدشان را به منظور تقویت قیمتها به
میزان چشمگیری کاهش دادند.
آژانس بینالمللی انرژی با اعالم این که
انتشار جهانی دی اکسید کربن مرتبط
با انرژی در دسامبر سال  ۲۰۲۰نسبت
به مدت مشــابه سال گذشته دو درصد
افزایــش یافت ،هشــدار داد آالیندگی
در بعضی از کشــورها به سطحی باالتر
از پیش از شــیوع پاندمی افزایش پیدا
کرده است .رشــد مالیم آالیندگی دی
اکســید کربن در اواخر ســال ۲۰۲۰
منعکسکننــده احیای اقتصــادی از
یک سال کم ســابقه است که طی آن
واکنش دولتی به شــیوع پاندمی باعث
کاهش آالیندگی در اکثر اوقات ســال
شــد.طبق گزارش آژانــس بین المللی
انرژی ،بحران کووید  ۱۹در سال ۲۰۲۰
باعث بزرگترین کاهش جهانی ساالنه
انتشار دی اکسید کربن مرتبط با انرژی
از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف
شــد اما در مجموع کاهش حدود شش
درصدی آالیندگی ،تفاوتهای گســترده
کــه از نظر منطقه و زمان ســال وجود
داشته را پوشانده است.آژانس بینالمللی

به گفته منابع آگاه ،شــرکت ملی نفــت ابوظبی (ادنوک) به
خریداران آسیایی درباره افزایش حجم فروش نفت در آوریل

بازگشت آالیندگی انرژی
به وضعیت پیش از کرونا
انرژی اعالم کــرد آالیندگی جهانی در
دســامبر  ۲۰۲۰حدود  ۶۰میلیون تن
در مقایســه با مدت مشابه سال ۲۰۱۹
باالتر بود .این افزایش تحت تاثیر بهبود
فعالیت اقتصادی و تقاضای باالتر برای
انــرژی و عدم وجود تدابیر سیاســتی
برای تقویت اســتفاده از انرژی پاک در
اقتصادهای بزرگ روی داد .بســیاری از
اقتصادها اکنون شــاهد افزایش میزان
آالیندگــی به ســطح پیــش از بحران
کووید  ۱۹هســتند .فاتح بیرول ،مدیر
اجرایی آژانــس بینالمللی انرژی اظهار
کرد :رشــد دوباره آالیندگیهای کربن
جهانی در اواخر ســال گذشته هشدار
جدی اســت که اقدامــات کافی برای
شتاب بخشیدن به گذار جهانی به انرژی
پــاک انجام نگرفته اســت .آژانس بین

المللی انرژی در مارس ســال  ۲۰۲۰از
دولتها خواســت انرژی پاک را در قلب
طرحهای محرک اقتصــادی خود قرار
دهند تا روند احیــای پایدار را تضمین
کنند .بیرول گفت :آمار ما نشان میدهد
که ما به سطح انتشار کربنی برگشتیمبه
گفته بیرول ،آمار نشان می دهد که به
وضعیت آالیندگی ســابق برگشته ایم.
امســال برای اقدام اقلیمی بینالمللی
حیاتی است و با امیدهای باال آغاز شده
اما آمار جدید یادآور جدی از چالشهای
عظیمی هســتند که در تغییر ســریع
سیســتم انرژی جهانی بــا آنها مواجه
هستیم .آالیندگیها در چین به میزان
 ۰.۸درصد معــادل  ۷۵میلیون تن در
ســال  ۲۰۲۰در مقایسه با سطح سال
 ۲۰۱۹افزایش یافت که تحت تاثیر روند

اطالع داده است.نظرســنجی رویترز نشان داد که تولید نفت
اوپک در فوریه تحت تاثیر کاهش یکجانبه تولید عربســتان
احیای اقتصادی این کشور در طول سال
بود .میزان آالیندگیها از آوریل به بعد
که چین برای نخســتین بار از پاندمی
خارج شــد و محدودیتهــا را رفع کرد
افزایش یافت .در آمریــکا آالیندگیها
از ســپتامبر  ۲۰۲۰به باالی سطح سال
 ۲۰۱۹رســید زیرا فعالیــت اقتصادی
بهبود یافت و محدودیتها تسهیل شدند.
در برزیــل بهبود فعالیــت حمل و نقل
جادهای پس از افت قابل توجهی که در
آوریل داشــت ،باعث احیای تقاضا برای
نفت شد و همزمان افزایش تقاضا برای
گاز در ماههای بعد ســال  ۲۰۲۰میزان
آالیندگی را تا پایان سه ماهه چهارم به
باالتر از سطح سال  ۲۰۱۹افزایش داد.
بر اساس گزارش پالتس ،بیرول هشدار
داد اگر انتظارات بــرای احیای اقتصاد
جهانی در ســال میالدی جاری تایید
شوند و تغییرات سیاستی عمده ای در
اقتصادهای بزرگ جهان وجود نداشته
باشد ،آالیندگیهای جهانی احتماال در
سال  ۲۰۲۱افزایش پیدا خواهد کرد.

زیان اقتصادی بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها

یک اســتاد دانشگاه گفت :بازگشــت سرمایه برای
مصرف دو میلیون تن گاز مایع به عنوان ســوخت
خودروها  ۱۰سال زمان می برد .سید هاشم اورعی،
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه صنعتی شریف
با اشاره به اینکه سهم گاز مایع یا همان  LPGتنها 3
درصد از سوختهای فسیلی است ،اظهار داشت :این
سوخت ،در سبد سوختهای جهان جدید نیست و
ترکیبی از پروپان ،بوتان و پنتان اســت.وی به طرح
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی برای
مصرف  2میلیون تن  LPGدر ســال برای ســوخت
خودرو اشــاره کرد و افزود :بــرای تبیین این طرح
باید به اقتصاد آن اشــاره کرد .اورعی تاکید کرد :در
یک حساب سر انگشــتی مصرف  2میلیون تن گاز
مایع در سال با فرض پیمایش  100کیلیومتری هر
خــودرو ،منجر به  2هــزار و  100لیتر مصرف گاز
مایع و جایگزینی هزار و  700لیتر بنزین میشــود
که با قیمتهای واقعی در ســال حدود هزار و 750
میلیارد تومان درآمــد دارد.وی ادامه داد :در مقابل
امــا تبدیل هر خودرو به دوگانه ســوز ال .پی .جی
 10میلیــون تومان هزینه دارد .همچنین از آنجایی
که ال .پی .جی قابلیت اشتعال باال دارد ،جایگاههای
این فرآورده ،اســتاندارد خاصی دارند و رعایت این
اســتانداردها هزینه احداث را بــاال میبرد.به گفته
اورعی ،با رعایت استانداردهای بینالمللی هر جایگاه
 75میلیــارد تومان هزینه دارد که با ایرانیســازی
تجهیزات این عدد به  23میلیارد تومان کاهش پیدا
میکند و از آنجا که برای توزیع  2میلیون تن LPG

در ســال  150جایگاه نیاز داریــم برای احداث این
تعداد جایگاه به سرمایهگذاری  3هزار و  300میلیارد
تومــان تا  11هزار و  250میلیارد تومان نیاز خواهد
بود.وی با بیان اینکه عالوه بر این هزینهها ،مشکل
بزرگ هزینه حمل است زیرا تانکرهای حمل ال .پی.
جی نیز باید اضافه شود ،گفت :تا همین جا و بدون در
نظر گرفتن هزینه حمل نیز هم این طرح فاقد توجیه
اقتصادی است زیرا بازگشت سرمایه در این طرح به
باالی  10ســال میرود.استاد دانشکده برق دانشگاه
صنعتی شــریف تاکید کرد :کار اقتصادی این است
که ال .پی .جی را به عنوان خوراک پتروشــیمیها
بدهیم زیرا در زمستان معموال با کمبود خوراک گاز
در پتروشیمیها رو به رو هستیم .حتی اگر نخواهیم
ال .پی .جی را به خوراک پتروشیمی تبدیل کنیم باز
هم اقتصادیتر است که صادرات این فرآورده انجام
شود و بنزین در داخل به مصرف برسد .زیرا گاز مایع
قیمت باالتری در بازارهای جهانی نســبت به بنزین
دارد.وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت بنزین 294
دالر در تن است ،افزود :در صورتی که قیمت هر تن
گاز مایع  328دالر در تن برآورد میشــود.اورعی با
تاکیــد بر اینکه افرادی که اســتفاده از ال .پی .جی
برای سوخت خودرو را در نظر میگیرند زیرساخت
را نمیبینند ،گفت :به طور مثال در ایتالیا که مصرف
گاز مایع در ســبد ســوخت خودروها باال است ،در
گذشته زیرساختهای الزم ایجاد شده است .امروز
نباید از صفر شروع کنیم زیرا در گذشته در جایگاه
بنزین و گازوئیل و ســی .ان .جی ســرمایهگذاری

کردهایم و نباید نوع دیگری از ســوخت فسیلی را
وارد سبد سوخت کنیم .وی با بیان اینکه بازگشت
گاز مایع به ســبد ســوخت خودروها در ایران 100
درصد فاقد توجیه اقتصادی است ،افزود :در پیشنهاد
این طرح به نظر میرسد عدهای خوابنما شدهاند و
شــب خوابیدند و صبح بیدار شدند و به فکر جدید
رسیدهاند.استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد:
مدیریت کشــور برای امروز و فردا نیســت و ما در
شرایطی صحبت ایجاد ساز و کار جدید برای توزیع
و مصرف یک ســوخت فسیلی میکنیم که سوخت
فسیلی رو به زوال است و تا  10سال دیگر استفاده از
سوخت فسیلی کاهش خواهد داشت؛ بنابراین کسی
که این پیشــنهاد را میدهد ،آینده را نمیبیند.وی
ادامه داد :خودروهای آینده قرار نیست با سوختهای
فســیلی کار کنند و قوانین میگوید در تمام اروپا تا
ســال  2030تولیــد و فروش خودروهــای بنزینی
ممنوع خواهد بــود و برق جایگزین آن میشــود.
اورعی گفت :اگر نمایندهای میگفت به سمت خودرو
برقی برویم و جایگاههای شــارژ برقی را ایجاد کنیم
طرح تحولگرا بود .در ســالهای آینده سهم برق از
سبد انرژی جهان در بخش حمل و نقل زیاد میشود.
وی افزود :البته برق باید از منابع تجدیدپذیر تامین
شود و تقریبا همه کشــورهای توسعهیافته تا سال
 2035صنعت برق را به صورت  100درصد کربنزدا
میکنند.اورعی تاکید کرد:از همین رو بازگشت گاز
مایع به سبد سوخت خودروها از بنیان اشتباه است و
هر کسی که این طرح را داده ،اشرافی به ماجرا ندارد.

وزیر نیرو:

ب برای توسعه فضای سبز تهران قابل تسری است
استفاده از پسا 
ب برای توسعه فضای سبز قابل تسری است ،گفت :توسعه فضای سبز بویژه در کالنشهرها نقش تعیینکنندهای
وزیر نیرو با بیان این که اقدام وزارت نیرو در اســتفاده از پســا 
در حفظ حیات دارد.به گزارش وزارت نیرو ،رضا اردکانیان دیروز ،چهارشــنبه در حاشــیه آئین درختکاری در خصوص امکان تسری اقدام ابتکاری وزارت نیرو در عقد قرارداد با
شــهرداری تهران در توســعه فضای سبز با استفاده از پساب در سراسر کشــور اظهار داشت :قطعاً همینطور است و امیدواریم بویژه شهرداریهای کالنشهرها که مصرف قابل
مالحظهای آب خام در حفظ و توسعه فضای سبز دارند از شهرداری تهران الگو بگیرند تا بتوانیم پساب را جایگزین آب خامی کنیم که هم میتواند در زیر زمین حفظ شود و
حکم یک سد مجازی را داشته باشد ،این که به کاهش فرونشست زمین کمک میکند و منبعی برای آیندگان است که در صورت ضرورت برای مصارف شرب استفاده کنند.
وی افزود :با کمک شورای اسالمی و شهرداری تهران این توافق با شرکت آب و فاضالب استان تهران و شرکت آب منطقهای صورت گرفته که بتوانیم حتی بیش از مقداری که
اکنون شهرداری تهران از آب خام استفاده میکند پساب مناسب در اختیارشان قرار دهیم و بتوانند جایگزین آب خام کرده و حتی فضای سبز را توسعه دهند.اردکانیان گفت:
امیدواریم به مرور با منابعی که عم ًال خود مردم تهران از طریق عوارضی که پرداخت میکنند و در اختیار شهرداری تهران است کمک کنند که این پسابها هم جمع آوری و
هم به شکل مناسبی تصفیه شده و در اختیار قرار گیرد.
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ســعودی ،کاهش یافت که نخستین کاهش پس از هفت ماه
افزایش متوالی تولید این گروه بوده است.روسیه که از اعضای
اوپک پالس اســت ،با وجود دریافت اجازه برای تولید باالتر،
نتوانست در فوریه تولید نفتش را افزایش دهد .منابع صنعتی
اظهار کرده اند که سرمای شدید زمستان مانع افزایش تولید
این کشور شده اســت.بازار انتظار دارد این تولیدکنندگان با
خاتمه کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکه ای عربستان
سعودی ،از آوریل به بعد  ۱.۵میلیون بشکه در روز به تولیدشان
اضافه کنند.با این حال در ســند کمیته فنی مشترک اوپک
پالس که توسط رویترز مشاهده شده است ،با اشاره به ابهامات
در بازارهای فیزیکی و فضان کالن از جمله ریسکهای مربوط
به جهش ویروس کرونا که همچنان رو به رشد است ،بر خوش
بینی محتاطانه تاکید شده است.موسسه امریکن پترولیوم روز
سه شــنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به
 ۲۶فوریه به میزان  ۷.۴میلیون بشــکه رشــد کرده است در
حالی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان  ۹۲۸هزار بشکه
را پیش بینی کرده بودند .این گزارش نگرانیها نسبت به مازاد
عرضه را تقویت کرد.بر اســاس گزارش رویترز ،استفن اینس،
استراتژیست بازار جهانی اکسی کورپ اظهار کرد :ریزش اخیر
ممکن است موضع محتاطانه ســعودی را تقویت کرده و هر
گونه افزایش تولید را به تاخیر بیاندازد .ممکن اســت افزایش
تولید اوپک پالس به جای  ۱.۵میلیون بشکه در روز ،به ۵۰۰
هزار بشکه در روز محدود شود.

تاکید دبیرکل اوپک بر ضرورت احتیاط در
مدیریت بازار نفت
دبیــرکل اوپک در اظهاراتی اعالم کرد روند احیای اقتصاد جهانی از پاندمی
ویروس کرونا ادامه دارد اما اوپک و متحدانش باید تولید نفتشــان را کنترل
کنند تا نســبت به احیای کامل تقاضا مطمئن شوند.دو روز پیش از نشست
آنالین وزیران اوپک پالس که برای تصمیم گیری درباره سطح تولید آوریل
و شــاید فراتر از آن برگزار می شود ،محمد بارکیندو در نشست کمیته فنی
مشــترک اوپک پالس گفت :ما باید بر خوش بینی محتاطانه ،خوش بینی
محتاطانه ،خوش بینی محتاطانه تاکید کنیم.انتظار می رود چندین عضو این
گروه خواهان تســهیل محدودیت عرضه شوند و وزیران نفت درباره افزایش
حداکثر  ۱.۵میلیون بشــکه در روز تولید مذاکره کنند .تحت توافق فعلی،
اوپک و متحدانش مجموعا تولیدشــان را  ۷.۲میلیون بشکه در روز محدود
کرده اند که می تواند هر ماه  ۵۰۰هزار بشکه در روز از میزان آن کاسته شود.
عربســتان ســعودی که رویکرد محافظه کارانه تری را ترجیح می دهد ،به
صورت داوطلبانه کاهش تولید بالغ بر یک میلیون بشــکه در روز را تا پایان
مــارس اجرا می کند.بارکیندو گفت :تحلیلگران اوپک پیش بینی می کنند
تقاضای جهانی برای نفت در سال  ۲۰۲۱به میزان  ۵.۸میلیون بشکه در روز
رشد کرده و به  ۹۶میلیون بشکه در روز می رسد .این میزان همچنان کمتر
از  ۱۰۰میلیون بشکه در روز پیش از شیوع پاندمی است.دبیرکل اوپک گفت:
تحوالت اقتصادی جهانی دلگرم کننده و تقاضای منعطف در آســیا عوامل
پشتیبانی کننده از بازار نفت هســتند .اما آمار جهانی مبتالیان در آخرین
هفته فوریه افزایش یافت و نشــان داد پاندمی همچنین ریسکهای نزولی را
برای اقتصاد دربردارد .توزیع واکسنها که بیشتر در کشورهای ثروتمندتر در
جریان است ،به احیای نابرابر منتهی شده است.ارکیندو اظهار کرد :پیشرفت
واکسیناســیون کووید  ۱۹در بسیاری از کشــورها ادامه دارد اما روند فعلی
نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این جریان عقب
مانده اند .امیدواریم که تالشــهای چندجانبه و چند سویه از واکسیناسیون
جهانی ســریع و جامع پشتیبانی کند.بر اساس گزارش پالتس ،کمیته فنی
مشــترک اوپک پالس مسئول مرور شرایط بازار و ارزیابی پایبندی اعضا به
ســهمیه کاهش تولید است و بررســیهای خود را در اختیار کمیته نظارتی
مشــترک وزیران اوپک پالس قرار می دهد که روز چهارشــنبه دیدار می
کند .این کمیته به نوبه خود توصیه های الزم درباره سیاســت تولید را در
اختیار کنفرانس وزیران اوپک پالس قرار می دهد که روز پنج شنبه برگزار
خواهد شد.دایامانتینو ا َ ِزودو ،وزیر منابع طبیعی و نفت آنگوال و رییس اوپک
در مصاحبه با رویترز اظهار کرد بازار جهانی نفت پس از آسیبی که تقاضا بر
اثر شیوع پاندمی کووید  ۱۹دید و با محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک
جبران شــد ،در حال متعادل شدن است .قیمتهای نسبتا ثابت است و ما تا
حدودی تعادل میان عرضه و تقاضا را مشاهده می کنیم .با این حال به دلیل
وضعیت پاندمی که جهان در آن بســر می برد و موج جدید شیوع بیماری،
ممکن است میزان تقاضا برای نفت به دلیل قرنطینه ها ،کمتر باشد.رییس
دوره ای اوپک هشــدار داد وخامت وضعیت پاندمی ممکن است باعث شود
تولیدکنندگان به محدودیت عرضه اقدام کنند .وی افزود :سطح تولیدی که
در حال حاضر با در نظر گرفتن وضعیت بازار مورد نظر است ،به دلیل شیوع
انواع جدید ویروس کرونا طبیعتا ممکن است تحت بازبینی نزولی قرار گیرد.
دو منبع آگاه در اوپک پالس روز سه شنبه به رویترز گفتند اوپک انتظار دارد
ذخایر نفت در سال  ۲۰۲۱به میزان حدود  ۴۰۰میلیون بشکه کاهش پیدا
کند .این دیدگاه مشابه دیدگاه یک ماه پیش اوپک است که پیش بینی کرده
بود ذخایر نفت امسال  ۴۰۶میلیون بشکه کاهش خواهد داشت.

سازوکار مجلس برای سرمایه گذاری در
توسعه نیروگاه های حرارتی
نمایندگان مجلس شــورای اســامی منابعی را به منظور ســرمایه گذاری
در توســعه نیروگاه حرارتی و توسعه شــبکه انتقال کشور اختصاص دادند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جریان جلسه علنی نوبت اول دیروز
چهارشنبه مجلس و بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰بند
الف و ب تبصره  ۱۵ماده واحده الیحه بودجه را بررسی کرده و با آن موافقت
کردند.براســاس بند الف این تبصره شــرکتهای تولید نیروی برق حرارتی
دولتی و شــرکتهای برق منطقه ای مکلف اند منابع تعیین شده در بودجه
مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری
(احداث) در توســعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت
کنند.براساس بند ب این تبصره به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
اجازه داده می شــود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب ساالنه
خود را بابت هزینه های بهره برداری به شــرکت بهره برداری نیروگاه اتمی
بوشهر پرداخت کنند.
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پاسخ انتقاداتی؛

ترخیص واردات کاالهای اساسی اهمیت دارد یا لوازم آرایشی؟

معاون امور بازرگانی داخلــی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
(صمــت) ابراز امیدواری کرد که بــا اتخاذ تصمیمات جدید،
 ۴۰میلیــون دالر کاالی گروه  ۲۷که دارای ثبت ســفارش و
مجوزهای قانونی است تا آخر سال ترخیص شود ،اما در پاسخ
به انتقاداتی که نســبت به تعلل در آستانه فساد قرار گرفتن
این کاالها به وزارت صمت وارد شــده ،گفت :ترخیص واردات
کاالهای اساسی اهمیت دارد یا لوازم آرایشی؟ عباس قبادی
در یک برنامه خبری درباره دلیل ترخیص نشــدن کاالهای
گروه  ۴و  ۲۷که دارای ثبت ســفارش و تخصیص ارز بودند،
گفت :طی  ۱۱ماهه اول امســال بالغ بر  ۲۰میلیون تن کاال،
معادل حدود  ۳۲میلیارد دالر وارد کشور شده است .کاالهای
گروه  ۲۷کمتر از  ۵۰میلیون دالر اســت کــه که در مقابل
کل واردات عدد کوچکی اســت .وی افزود :در زمینه واردات
ســایر کاالها به جز گروه  ۲۷مشــکالتی در بحث تحریمها و
محدودیتهای ارزی وجود داشــت که با تدابیر اتخاذ شــده
بخش عمدهای از این کاالها به کشــور وارد شد .به طور کلی
اولویت وزارت صمت واردات مــواد اولیه ،کاالهای ضروری و
اقالم مورد نیاز جامعه که با سفره مردم سر و کار دارد ،است.
این مقام مسئول در ادامه درباره کاالهای گروه  ۲۷نیز تصریح
کرد :کاالهای رسوب شــده در گمرک در گروه  ۲۷رقم قابل
توجهی نیســت و نمیتوان با اهمیت به آن پرداخت .چرا که
در مقطعــی که با محدودیت ارزی مواجه بودیم قرار شــد با
برگزاری جلسات کارشناسی در این رابطه تصمیم گرفته شود.
چــرا که ترس ما این بود در بین این کاالها ،کاالهای ممنوعه
نیز وارد کشور شــود .در نهایت با برگزاری جلسات مقرر شد
کاالهای گروه  ۲۷که دارای ثبت سفارش و منشاء ارز هستند
و بانک مرکزی نظر خاصی از نظر تامین ارز آنها نداشته باشد
وارد کشور شود .وی در پاسخ به اینکه در صورت فاسد شدن
کاالها ضرر و زیان وارد کنندگان جبران میشود یا نه؟ تصریح
کرد :شما االن پاسخ دهید روغن ،گندم و برنج کشور اهمیت
دارد یا کاالهای گروه ۲۷؟ واردات کاالهای اساســی اهمیت
دارد یا لوازم آرایشــی؟ بنابراین باید در کشــور اولویت بندی
با تصویب مجلس

اختصاص  ۳۰۰۰میلیارد تومان به
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
نمایندگان مجلس شــورای اســامی تصویب کردند که تا
مبلغ ســی هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست
میلیارد ریال جهت پرداخت ســهم دولت به صندوق بیمه
محصوالت کشــاورزی به صورت نقدی و یا اســناد خزانه
اســامی اختصاص پیدا کند.نمایندگان در جلســه علنی
صبح دیروز (چهارشــنبه) و در ادامه بررسی جزییات الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در بخــش هزینه ای ردیف ( )۲تبصره ()۱۳
را تصویــب کردند.طبق این مصوبه ،اجازه داده میشــود از
محــل منابع تنخواهگردان موضوع بند (م) ماده ( )۲۸قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی
دولت ( )۲با اصالحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت
پذیرد:ردیــف  -۲در اجرای جزء ( )۱بند (ب) ماده ( )۳۲و
همچنین بند (ث) ماده ( )۳۳قانون برنامه ششــم توسعه به
ترتیب تا مبلغ ســی هزار میلیارد ریال و تا مبلغ سه هزار و
دویست میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق
بیمه محصوالت کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه
اسالمی (یک ساله).
در ۹ماهه امسال رقم خورد؛

افزایش ۱۶.۴درصدی صادرات
فرش دستباف
رییس مرکز ملی فرش ایران از افزایش  ۱۶.۴درصدی وزن
صادرات فرش دســتباف در  ۹ماه امســال نسبت به مدت
مشــابه پارســال خبر داد« .فرحناز رافع» افزود :در  ۹ماهه
امســال بیش از ۲هزار و  ۷۶۴تن فرش دســتباف ایران به
کشــورهای هدف صادر شــده که این رقم در مدت مشابه
پارســال بیش از  ۲هزار و  ۳۶۶تن بوده اســت.وی با بیان
اینکه بیش از  ۲میلیون نفر در حوزه فرش دستباف مشغول
به کار هســتند ،گفت ۶۰ :درصد از این شاغالن ،قالیبافان
مســتمر ۳۱ ،درصد قالیبافان فصلــی و  ۹درصد در زمینه
مشاغل جانبی فرش دستباف مشغول به کار هستند.رییس
مرکــز فرش ایران بــا اعالم اینکه امســال  ۲۶۱هزار و ۶۴
نفر قالیباف بیمه تامین اجتماعی شدهاند ،خاطرنشانکرد:
پیشبینی برای  ۲۰درصد افزایش بیمهشــدگان در ســال
 ۱۴۰۰بــه تعــداد  ۳۱۳هزار نفر با تخصیــص مبلغ حدود
یکهزار و  ۵۰۰میلیارد تومان انجام شده است.
افزایش  ۳۴درصدی تولید فرش دســتباف تا پایان
دیماه
رافع همچنین با اشاره به آمار تولید فرش دستباف در ۱۰
ماهه امسال ،از رشــد  ۳۴درصدی در این حوزه خبر داد.
وی یادآور شــد :در  ۱۰امســال یک میلیون و  ۸۶۹هزار
و  ۴۰۳متر مربع فرش دســتباف تولید شــد که پارسال
ایــن رقم یک میلیون و  ۲۳۱هــزار و  ۳۲۱مترمربع بوده
است.رییس مرکز فرش ایران همچنین درباره میزان تولید
فرش دستباف بر اساس نوع تولید ،بیانداشت ۴۲ :درصد
از فرش تولیدی تا پایان دیماه امســال فرش تجاری۱۹ ،
درصد درشتباف ۱۶ ،درصد ظریف و کرک ۹ ،درصد تابلو
فرش ،هشت درصد گبه و  ۶درصد تمام ابریشم بوده است.
مجموع جهانی صادرات فرش دســتباف در ســال ۲۰۱۹
افزون بر  ۸۰۰میلیون دالر بوده که سهم ایران  ۷۳میلیون
دالر از این رقم ثبت شد.

شود و بر اســاس کاالهای مورد نیاز و محدودیت های ارزی
واردات انجام شود .قبادی در ادامه در پاسخ به اینکه برای این
کاالها که ثبت سفارش انجام و حقوق مکتسبه ایجاد شده چه
تصمیمی گرفته خواهد شد ،اظهار کرد :شرایط تحریم شرایط
ویژه و خاصی است که کشور را با محدودیتهای شدید ارزی
مواجه کرده است .اگر بانک مرکزی کد تخصیص ارز را نداده یا
تامین ارز نکرده به دلیل محدودیتهای ارزی بوده است .دوم
اینکه در چارچوب کمیته مــاده  ۱۱آیین نامه اجرایی قانون
مقررات صادرات و واردات این موضوع در دست پیگیری است
تا مسئله طوری مدیریت شــود که محدودیت ارزی نداشته
باشــید و خســارتی هم به این کاالها وارد نشود .روز گذشته

هم جلســهای با دستگاههای متولی برگزار شده و تصمیمات
خوبی گرفته شده است .وی همچنین ابراز امیدواری کرد که
تا پایان ســال کاالهای گروه  ۲۷ترخیص شود و گفت :برخی
اقالم گروه  ۲۷طی چند ماه گذشــته به کشــور وارد شده و
برخی هم اخیرا ً به کشــور رسیده و ورود این کاالها به کشور
مربوط به اوایل سال نیست .اما این روند نباید به گونهای باشد
که کاالهای غیرضروری با فشــار رسانهای به کشور وارد شود.
قبادی با بیان اینکه ترخیص کاالهای اساسی موجود در بنادر
به سرعت پیگیری میشود ،تصریح کرد :در حال حاضر بالغ بر
دو میلیون تن ذرت در بنادر وجود دارد که همه تالش ما این
است که ذرت که نیاز روزانه کشور است زودتر ترخیص شود.

یک مقام مسئول:

واگذاری قیمتگذاری
 ۳۰تا  ۴۰درصد از
خودروها به هیات
مدیره شرکتها
مدیــرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اظهار داشــت:
پیشــنهادی که در بسته جهش تولید مطرح شده این است
که خودروهایی که مورد نیاز و پسند عامه مردم است طبق
روال سابق قیمتگذاری شوند ولی به خودروهایی که قیمت
باالتر و مشــتریان خاصی دارند و در تیراژ پایینتری تولید
میشــوند اجازه داده شود که هیئت مدیره خودروسازان بر
اســاس هیات تعیین و تثبیت قیمتها قیمتگذاری کنند.

سهیل معمارباشی در مورد اینکه گفته میشود از سال آینده
قیمتگذاری خودرو آزاد خواهد شد ،اظهار کرد :یک بسته
جهش تولید توسط وزارت صمت با مدیریت ایدرو تهیه شده
که در آن مشخص شده که ساخت داخلی خودروها ،تامین
منابع مالی خودروها و تسهیالت باید با چه روندی باشد .البته
به بازار نیز پرداخته و از طرف دیگر الزامات این جهش تولید
بررسی شده است .طبق این برنامه افزایش تولید  50درصدی
طی شش ماه از زمان شروع اجرای این بسته باید رخ دهد.وی
افزود :آزادسازی قیمت خودرو در بسته جهش تولید نیست
بلکه موضوع این است که خودروسازان االن با قیمتگذاری
شورای رقابت زیان میدهند و بدنبال خروج خودروسازان از
زیاندهی هستیم .یک راه این است که همین روند ادامه پیدا
کند و خودروسازیها و قطعهسازیها را تعطیل کنیم و یک
راه هم این است که همه قیمتها اصالح شود که این باعث
فشار بر مردم میشــود.مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت
صمت در ادامه تصریح کرد :پیشنهادی که در بسته جهش
تولید مطرح شــده این است که خودروهایی که مورد نیاز و

گفتنی است که در حال حاضر دو گروه کاالیی  ۴و  ۲۷امکان
ورود به کشــور ندارند .گروه  ۴شامل کاالهای ممنوعه مثل
لوازم خانگی است که از ســال  ١٣٩٧امکان ثبت سفارش
برای آنها وجود ندارد .گــروه کاالیی  ۲۷گروهی با اولویت
ارزی غیرفعال است ،یعنی بانک مرکزی منشا ارز این کاالها
را تایید نمیکند .این در حالی است که تایید منشا ارز ،مهر
تایید نهایی ترخیص کاال از گمرک اســت .در گروه  ۴حدود
 ۸۰میلیون دالر کاال قبل از ممنوعیت وارد گمرک شده بود
که ترخیص آن متوقف شد .از اواخر سال گذشته و با مصوبه
هیات دولت و شرایط تعیین شــده ،بخشی از کاالهای این
گــروه ترخیص ولی بخش زیادی بــا پایان زمان مصوبه در
گمرک باقی ماند که در بین آنها نیز کاالهای فاســد شدنی
وجود داشــت .همچنین از مدتها قبل بخش قابل توجهی
کاال از گروه  ۲۷در زمان قبل ممنوعیت وارد شــده بود ولی
امکان ترخیص پیدا نکرد .لوازم آرایشــی و بهداشتی ،لوازم
التحریر ،سیســتم تهویه هوا ،کیســه فیلتر صنعتی ،پارچه
رومبلی ،ماشــین آالت راه سازی ،وســایل ورزشی ،وسایل
جانبی لوازم خانگی ،تجهیــزات و لباس ایمنی ،میوه موز و
کمپوت آناناس برخی اقالم ،از انواع زیاد کاالهایی هســتند
کــه در قالب گروه  ۲۷اکنون در گمرک ماندهاند .این کاالها
به گمرک اظهار شــده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به
آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده ،آماده
ترخیص هستند ،ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر
فعال اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء
ارز آنها صادر نشــده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.
اخیرا مهرداد جمال ارونقی ،معاون فنی گمرک ایران از قرار
گرفتن  ۴۰میلیون دالر کاالهای گروه  ۲۷در معرض فساد و
یا متروکه شدن خبر داده بود که البته اخیرا طی جلسهای با
حضور مسئوالن سازمانهای مختلف از جمله گمرک ،بانک
مرکــزی و وزارت صمت ،وضعیت کاالهای گروه  ۲۷تعیین
تکلیف شــده و صاحبان کاال میتوانند برای ترخیص اقدام
کنند.
پسند عامه مردم است طبق روال سابق قیمتگذاری شوند
ولی برای خودروهایی که قیمت باالتر و مشــتریان خاصی
دارند و در تیراژ پایینتری تولید میشوند اجازه داده شود که
هیئت مدیره خودروســازان بر اساس هیات تعیین و تثبیت
قیمتها قیمتگذاری کرده و این خودروها را بر اســاس آن
بفروشند.وی خاطرنشــان کرد :این روش باعث میشود که
زیان خودروســازان از محل فروش این خودروهای محدود
و با مشــتری خاص تامین شود ،دیگر خودروساز زیان نکند
و بتواند امکان جهش تولید را پیدا کند .از طرفی هم فشــار
به عامه مردم وارد نشــود .موضوع مطرح شــده در بســته
جهش تولید این اســت و بحث آزادسازی قیمتها و اینکه
قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار باشد اصال مطرح نیست.
معمارباشی در ادامه تصریح کرد :در واقع در این بسته آمده
اســت که طبق ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها که
سازمان حمایت نیز عضو آن است قیمتگذاری انجام شود
و طبق بررسیها  30تا  40درصد نوع خودروها مشمول این
روشها میشود.
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گزیده خبر
جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد ایران نشان داد؛

رشد ۲درصدی صادرات ورق گرم
فوالدی تا پایان دیماه

صادرات ورق گرم فوالدی در  ۱۰ماهه امسال به رقم  ۴۷۶هزار تن رسید
که نســبت به مدت مشابه سال گذشته که  ۴۶۷هزار تن بود ،افزایش ۲
درصدی نشان میدهد.برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فوالد
ایران حاکی اســت ،واردات ورق گرم فوالدی نیز در دوره مزبور به میزان
 ۳۰۸هزار تن بود که نسبت به  ۱۰ماهه  ۹۸که  ۶۷هزار تن بود ،افزایش
 ۳۶۰درصدی دارد.
صدور  ۲۶هزار تن ورق سرد
براساس آمار مورد بررسی ،صادرات ورق سرد در دوره این گزارش به رقم
 ۲۶هزار تن رســید و در مقایســه با  ۱۰ماهه  ۹۸که  ۱۱۰هزار تن بود،
کاهشــی به میزان  ۷۶درصد را نشــان میدهد.ضمن اینکه واردات ورق
ســرد هم در دوره  ۱۰ماهه  ۹۹رویه افزایشــی داشت و نسبت به مدت
مشــابه سال گذشته با رشد  ۹۳درصدی ،رقم  ۲۲۶هزار تن را ثبت کرد.
ســال گذشــته در مدت این گزارش  ۱۱۷هزار تن ورق سرد وارد کشور
شده بود.
ورق پوششدار و افت صادرات
امســال در مدت  ۱۰ماهه صادرات ورق پوششدار افزون بر  ۷۳هزار تن
بوده که در مقایســه با مدت مشابه پارسال که  ۱۳۶هزار تن بود ،کاهش
 ۴۶درصدی دارد.بررســیها نشان میدهد برخالف صادرات ،واردات ورق
پوشــشدار در مدت مزبور با  ۱۸درصد رشد نسبت به  ۱۰ماهه  ۹۸رقم
 ۱۹۲هزار تن را ثبت کرد ،ضمن اینکه در سال گذشته  ۱۰ماهه به میزان
 ۱۶۳هزار تن از این نوع ورق وارد شده بود.
صادرات  ۵۷۵هزار تن مقاطع تخت فوالدی
آمار انجمن یاد شــده حاکی اســت در  ۱۰ماهه امسال در مجموع ۵۷۵
هزار تن مقاطع تخت فوالدی صادر شــد که نســبت به مدت مشابه که
 ۷۱۳هزار تن بود ،کاهش  ۱۹درصدی نشان میدهد ،اما برخالف کاهش
صادرات ،واردات مقاطع تخت فوالدی در دوره این گزارش در مقایســه با
 ۱۰ماهه  ۹۸افزایش  ۱۰۹درصدی یافت.واردات مقاطع تخت فوالدی در
دوره فروردین تا دیماه  ۹۹به میزان  ۷۲۶هزار تن ثبت شد ،درحالی که
ســال گذشته در این مدت  ۳۴۷هزار تن واردات انجام شده بود .تا پایان
دیماه مجموع تولید مقاطع تخت فوالدی (ورق گرم ،سرد و پوششدار)
به رقم هشــت میلیون و  ۷۳۸هزار تن رســید که نسبت به عملکرد ۱۰
ماهه پارســال که هشت میلیون و  ۱۷۹هزار تن بود ،رشد هفت درصدی
را ثبت کرد.امســال قرار است تولید شمش فوالدی به رقم  ۳۱.۵میلیون
تن برســد که حدود  ۶۵درصد آن در بازار داخلی جذب میشــود و بقیه
قابلیت صادرات دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

عطای تسهیالت «طرح حمایت از فرشتگان
سالمت» در بانک آینده
در شــرایط ســخت و بحرانی مقابله بــا کرونا ،نقش
بیبدیل و فداکارانه کادر درمانی کشور بهعنوان افسران
خط مقدم مقابله با این بیماری بر کسی پوشیده نیست.
بانک آینده نیز بهعنوان نهادی مسئولیتپذیر و حساس
به تحــوالت اجتماعی پیرامون خــود 50 ،هزار فقره
تسهیالت آســان را به کادر درمانی سراسر کشور اعطا مینماید این تسهیالت
با معرفی گروهی متقاضیان واحدهای درمانی اعم از بیمارستان یا مرکز درمانی
فعال در فرایند مبارزه با کرونا توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
افتتاح حساب گروهی ،پرداخت میشود.برای اطالعات بیشتر با مرکز تماس با
مشتریان بانک آینده به شماره  021-27663200تماس بگیرید.

تقدیر از بانک تجارت توسط معاون اول
رئیسجمهور
لوح تقدیــر آیین تجلیل از عملکرد شــبکه بانکی در
«طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق
سانحه دیده در حوادث غیرمترقبه» توسط جهانگیری
معــاون اول رئیس جمهور بــه دولتآبادی مدیرعامل
بانک تجارت اهدا شــد.به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،دکتر اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیسجمهور در آیین تجلیل از
عملکرد شبکه بانکی در «طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی و بازسازی مناطق
سانحه دیده در حوادث غیرمترقبه» که با حضور مدیران عامل بانکهای فعال در
این طرح برگزار شــد از بانک مرکزی و بانکهای عامل قدردانی کرد و با تأکید
بر ضرورت استمرار اینگونه طرحها گفت :اختصاص  ۴۰هزار میلیارد تومان برای
بهسازی و بازسازی واحدهای مسکونی روستایی توسط نظام بانکی کاری بزرگ
و ماندگار در کشورخواهد بود.

تقدیر از روابط عمومی بانک توسعه تعاون در
جشنواره برترینهای روابط عمومی ایران
لوح تقدیر جشــنواره برترینهــای روابط عمومی
ایران به موجب اقدامات اثربخش در فرهنگســازی
و ارتباطات درون ســازمانی به روابط عمومی بانک
توســعه تعاون تعلق گرفت.هفدهمیــن کنفرانس
بینالمللــی روابــط عمومی ایــران و جشــنواره
برترینهای روابط عمومی ایران با حضور مدیران دستگاههای دولتی و بخش
خصوصی ،کارگزاران روابط عمومی و اســاتید ارتباطات و روابط عمومی در
مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و روابط عمومی بانک
توســعه تعاون بهپاس اقدامات اثربخش در حوزه فرهنگسازی و ارتباطات
درونســازمانی موردتقدیر واقع شد.شــهرام بخشــا رئیس اداره کل روابط
عمومی بانک توســعه تعاون در حاشیه این همایش گفت :امروزه مسئولیت
اجتماعی در زمره مهمترین وظایف ســازمانها و شرکتها تلقی میشود و
بهویژه واحدهای تولیدی و صنعتی نیز به این موضوع مهم پی بردهاند.

معرفی خدمات بانک توسعه صادرات ایران به
فعاالن اقتصادی لرستان
نشســت تخصصــی بانک توســعه صادرات ایــران با
فعاالن اقتصادی و مشــتریان لرستان با حضور رئیس
کل اداره بازاریابی و رئیس شــعبه خرم آباد و جمعی
از کارشناســان حوزه های مختلف این بانک در تاریخ
 99/12/12بــه صورت مجازی برگزار شــد.به گزارش
روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران ،علی اصغر گلکار ،رئیس شعبه خرم
آباد بانک توسعه صادرات ایران در ابتدای این نشست به تشریح آمار عملکردی
این شعبه طی  11ماه گذشته از سال  1399پرداخت و گفت :شعبه خرم آباد در
مدت یاد شده  37فقره تسهیالت صادراتی به مبلغ یک هزار و  100میلیارد ریال
به مشــتریان خود پرداخت کرده است؛ همچنین  170میلیارد ریال ضمانتنامه
ریالی 176 ،میلیارد ریال اعتباراســنادی ریالی داخلی 26 ،میلیون و  400هزار
دالر حواله ارزی صادره  ،حدود  4میلیون دالر بروات اســنادی وارداتی و بیش
از  17میلیون دالر فروش ارز داشته است.درادامه این جلسه حسین حسینیان،
رئیس اداره کل صادرات کاالی بانک توســعه صادرات ایران گفت :بانک توسعه
صادرات ایران عالوه بر خدمات مرســوم بانک ها به طور تخصصی تســهیالت
صادراتی و انواع خدمات از جمله اعتبار اسنادی داخلی ریالی ،ضمانت نامههای
ریالی و ارزی را به صادرکنندگان ارائه می کند.
به منظور گسترش خدمات غیرحضوری:

تمامی شعب بانک دی به دستگاههای
خودگردان مجهز شدند
با تجهیــز تمامی شــعب بانک دی به دســتگاههای
خودگردان ،امــکان واریز آنالین وجه نقد به حســاب
مشتریان ،بدون مراجعه حضوری به شعبه فراهم شد.به
گزارش روابطعمومی بانک دی ،در راســتای گسترش
خدمات بانکداری دیجیتــال و با هدف کاهش مراجعه
حضوری مشتریان به شعبه ،تمامی شعب بانک دی در سراسر کشور به دستگاههای
«خودگردان» مجهز شدند .بر اساس این گزارش ،دستگاههای خودگردان ()CRS
که با هدف تسریع در خدمترسانی به مشتریان و کاهش مراجعه حضوری مشتری
به داخل شــعبه برای نقل و انتقال پول نقد با متصدیان شعب راهاندازی شدهاند،
عالوه بر دسترســی  24ساعته در تمامی شــبانهروز ،امکان ارائه تمامی خدمات
دســتگاههای خودپرداز را نیــز فراهم میآورد.واریز آنالین وجه نقد به حســاب
مشتریان تا سقف  150میلیون ریال در هر شبانهروز ،اعالم موجودی ،دریافت 10
گردش آخر حســاب ،برداشت وجه ،برداشت وجه بدون کارت ،اعالم شماره شبا،
انتقال وجه کارت به کارت ،انتقال وجه کارت به شبا ،خرید شارژ سیم کارتهای
اعتباری ،پرداخت قبض ،انتقال به حســاب دی ،پرداخت اقســاط تســهیالت و
پرداخت بدهی و وصول آنی قبوض همراه اول ،فعالســازی رمز دوم پویا ،ساتنا،
پایا از جمله مهمترین خدمات این دستگاه است.بانک دی با داشتن دستگاههای
شل ِس ،سبد
خودپرداز ،خودگردان ،کیوســک صدور کارت هدیه ،خودبانک و َک 
محصوالت خود را در حوزه ماشینهای بانکی به بیش از  1200دستگاه در سطح
کشــور رسانده است که با توجه به نسبت تعداد شعب بانک به تعداد ماشینهای
بانکی یک اتفاق منحصرب ه فرد محسوب میشود.

@sobheqtesad

بانک و بیمه

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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اگر نفروشید ۲۵ ،درصد سود میگیرید!

شــورای عالی بورس در جدیدترین تصمیمات خود سناریوی
جدیدی را برای حمایت از ســهام دارن خرد در نظر گرفته و
به این ســهام داران وعده بازدهی  ۲۵درصدی داده است اما
به شرط و شروطی! ،بازار سرمایه امسال میزبان تعداد زیادی
ســهام دار خرد و جدید بود که بنا به شرایط بازار سرمایه در
ماه های ابتدای سال ،این بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب
کردند؛ به طوریکه تعداد ســهام داران بازار ســرمایه از حدود
 ۲۰۰هزار نفر به بیش از چهار میلیون نفر(بدون در نظر گرفتن
مشموالن سهام عدالت) رسید.افرادی که شاید دانش و آگاهی
الزم را نداشتند و در جریان ریزش های پی در پی بازار ،همسو
با دیگر سهام داران قدیمی و کالن متضرر شدند .هرچند که
وضعیت این روزهای بازار ســرمایه باعث نا امیدی بسیاری از
سهام داران شده اما ممکن است سهام داران جدید نسبت به
ســهام داران قدیمی هیجانی تر رفتار کرده و اقدام به فروش
سهم های ارزشمند و بنیادی خود کنند.در این راستا ،شورای
عالی بورس در جهت حمایت از این ســهام داران و شــاید به
دلیل کشیدن ترمز هیجان آن ها در روزهای منفی بازار ،طرح
حمایت صندوق توسعه بازار از ســهام داران خرد را تصویب
کرد.بر این اســاس و طبق اعالم سازمان بورس« ،سهامدارانی
که در تاریخ  ۱۲اســفندماه ارزش پورتفوی آنها  ۱۰میلیون

تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری
تا به امروز اتفاق افتاده است ،بتوانند روی پورتفوی سهام خود
نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.

پورتفوی مورد محاســبه برای این افراد مشــتمل بر سهام،
واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی
و به طور کلــی اوضاع اوراق بهادار بازار ســرمایه خواهد بود

قسط  ۲.۷میلیون تومانی تسهیالت مسکن کمدرآمدها؛
در حالی قرار اســت وام مسکن ۱۵۰
میلیون تومانی به اقشار کمدرآمد جامعه
پرداخت شود که قسط ماهانه این وام
بیش از  ۲.۷میلیون تومان اســت و به
نظر نمی رسد این اقشار توان پرداخت
آنرا داشته باشند.دیروز طی مراسمی با
حضور وزیر راه و شهرسازی تفاهمنامه
ســاخت  50هــزار واحد مســکونی
ارزانقیمت برای اقشار کمدرآمد امضا
شد .تفاهمنامه ای که در قالب آن قرار
اســت  150میلیون تومان وام کمبهره
به واجدان شــرایط پرداخت میشود.
بر اســاس این تفاهمنامــه  6مادهای
که بین معاونت مســکن و ساختمان
وزارت راه و شهرســازی و بانک عامل

وامی برای نگرفتن؟

امضا شــده مقرر شــده تا به  50هزار
نفری که جــزو دهکهای کمدرآمدی
جامعه هســتند (دهکهای یک تا )3
 150میلیون تومان وام قرضالحســنه
با کارمزد  4درصد پرداخت شــود.در
اجرای این طرح ،خانوارهای کمدرآمد
تازه ازدواجکرده و سرپرست خانوارهایی
که دارای  3فرزند و بیشتر هستند در
اولویت هستند .بر اساس اعالم وزارت
راه و شهرسازی ،اسامی افرادی که در
اولویت دریافت این وامها و مشــارکت
در این طرح هســتند از سوی معاونت
مسکن و ســاختمان به بانک اعالم و
معرفی خواهند شــد .زمان اجرای این
تفاهم نامه  3ســال و مدت بازپرداخت

تسهیالت قرضالحسنه  5سال تعیین
شــده اســت .دهک یک تا سه جامعه
کمدرآمدترین قشــر کشور هستند که
بعضاً در تامین نیازهای معیشتی خود
نیز دچار مشــکالت اساســی هستند.
وضعیت این خانوارها طی دو سه سال
اخیر با رهاشدگی اقتصاد از سوی دولت
وخیمتر هم شــده است.در این شرایط
گرچه ســود وام  150میلیون تومانی
مسکن  4درصد اعالم شده و متقاضی
واجد شــرایط مورد تاییــد وزارت راه
و شهرســازی طی  5ســال حدود 16
میلیون تومان ســود آنرا پرداخت می
کنــد .اما بــه نظر نمی رســد باتوجه
به آنچه که به آن اشــاره شــد اقشار

کمدرآمد بتوانند قســط ســنگین وام
مذکور را پرداخت کنند.میزان اقساط
ماهانه این وام حدود  2میلیون و 770
هزار تومان است .آنطور که پیداست کار
مطالعاتی چندانی برای تفاهمنامهای که
دیروز بین معاون مســکن و ساختمان
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک
عامل امضا شــد ،صورت گرفته باشد.
به نظر می رســد در مــاه های پایانی
عمــر دولت دوازدهم برخــی اقدامات
و برنامهها بیشــتر به ســمت و سوی
تبلیغات و شــو پیش رفتــه تا اینکه
در واقعیــت برای حل مشــکل مردم
مســئوالن مربوطه کرد هم جمع شده
و تفاهمنامه هایی را امضا کنند.

قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد؛

آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید صدور چک از ابتدای سال ۱۴۰۰

قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی شبکه بانکی برای
اجرای قانون جدید صدور چک خبر داد و گفت :این
قانون از ابتدای سال  1400اجرایی خواهد شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک مرکــزی ،دکتر
کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش فناوری
شــبکه بانکی با اشاره به تصویب قانون اصالح قانون
صدور چک در ســال  ۱۳۹۷توسط مجلس شورای
اسالمی گفت :دستورالعملها و بخشنامههای مربوط
به مواردی از قانون که قابلیت اجرای فوری داشــتند
به سرعت تصویب ،ابالغ و اجرایی شد.کمیجانی ادامه
داد :در  ۸ماه اخیر اقدامات بانک مرکزی برای اجرای
ســایر مواد قانون مذکور جدی تر شــد و در نهایت
با توجه به مشــکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا
و مصوبه ســتاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد بخش
اصلی قانون از ابتدای سال  ۱۴۰۰اجرایی شود.
وی با اشــاره به اینکه در این قانون محدودیت های
ســنگینی برای دارنــدگان چک برگشــتی در نظر
گرفته شده تاکید کرد :بر اساس این قانون واحدهای
تولیدی صادر کننده چک برگشــتی با تأیید شورای
تامین استان ها به مدت یک سال از این محرومیت ها
معاف میشوند.عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه
این موضوع از بهار سال جاری اجرایی شده و نزدیک
به  ۵۰۰واحد تولیدی از این معافیت اســتفاده کرده
اند ،افزود :این زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات
بانکی به این واحدها پس از یکسال متوقف میشود.
کمیجانی افزود :توزیع دســته چــک های جدید از
ابتدای سال آینده انجام خواهد شد ،بنابراین صدور،

تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت در ســامانه
صیاد امکان پذیر است و در غیر این صورت کارسازی
نخواهد شد.کمیجانی تصریح کرد :البته امکان ثبت
اختیاری چک های موجود ،در سامانه صیاد از طریق
برنامک های معرفی شــده از آذر ماه ســال جاری
برای عموم مردم فراهم شده و خوشبختانه استقبال
مناسبی نیز از این امر انجام شده است.قائم مقام بانک
مرکزی اظهار داشت :خوشبختانه با تالش های انجام
شده بخش زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت
های مربوطه را انجام داده اند و اندک بانکهای باقی
مانده نیز تا پایان سال مراحل نهایی اتصال را عملیاتی
خواهنــد کرد.وی تاکید کــرد :چنانچه بانکی نتواند
زیرســاخت های الزم را فراهم کند از ارائه خدمات
مربوط به چک محروم خواهد شــد.وی با بیان اینکه
در حال حاضر و بر اساس این قانون اگر چکی دارای
کسری باشد بانک بنا به درخواست دارنده چک می
تواند کســری مبلغ را از سایر حسابهای صادرکننده
چک در همان بانک پرداخت کنند ،افزود :همچنین
دستورالعملهای الزم در خصوص سازوکار مسدودی
حســاب های فرد صادر کننده چک در ســایر بانک
ها به میزان مبلغ چــک ،نیز به زودی نهایی و ابالغ
خواهد شــد.کمیجانی تصریح کرد :بر این اســاس،
پرداخت میزان کســری چک با استفاده از موجودی
حساب صادرکننده در سایر بانک ها نیز امکان پذیر
خواهد بود.قائم مقام بانک مرکزی خاطر نشان کرد:
نحوه محاســبه و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد
درخواســت کننده دســته چک یکی از سختترین

نشست همکاری مدیرعامل پستبانکایران
و استاندار کرمان برگزار شد
دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پستبانکایران و علی زینی وند استاندار کرمان
نشست مشترکی در راستای گسترش همکاری ها و بهره مندی از ظرفیت های
موجود جهت خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار و روستایی برگزار نمودند.
تصویربه گزارش روابطعمومی پســتبانکایران :دکتر شیری در این نشست
ضمن اشاره بر نقش این بانک بهعنوان نهاد مالی در توسعه روستاهای کشور و
ایجاد دسترسی به خدمات بانکی در مناطق کم تر توسعه یافته و کم برخوردار
 ،به تبیین خدمات پســت بانک ایران در بیش از  6هزار شعبه شهری و باجه
روستایی در سطح کشور پرداخت.زینی وند نیز در این نشست ضمن قدردانی
از خدمت رسانی پســت بانک ایران در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی
تصریح کرد :با توجه به وســعت جغرافیایی اســتان کرمان ،حضور باجه های
بانکی در روســتاها می تواند در توسعه اقتصادی این مناطق و ایجاد اشتغال
پایدار بسیار موثر باشد.

و مهمترین مراحل اجرایی این قانون اســت که این
موضوع نیز به ســرعت در دســت بررسی است تا با
شناســایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف
اعتباری افراد این بخش از قانون نیز عملیاتی شود.
وی ادامــه داد :در ایــن خصوص نقش شــرکتهای
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ویژه خواهد بود
کمیجانی گفت :جلوگیری از صدور دسته چک برای
افراد معســر و ورشکسته و دارندگان چک برگشتی،
ممنوعیت صــدور چک در وجه حامــل و انتقال از
طریق پشت نویسی و تســویه چک صرفاً بر اساس
اطالعات ثبت و تایید شــده در ســامانه صیاد ســه
ویژگی اصلی و مهم در اجرای این قانون اســت.قائم
مقام بانک مرکزی همچنین با اشــاره به برنامه های
آموزشی و اطالع رسانی انجام شده در این خصوص
گفت :نقش شــبکه بانکی و به ویژه کارکنان شعب
در اجــرای صحیح قانون و اطالعرســانی و آموزش
مشتریان بسیار حائز اهمیت است.معاون فناوری های
نوین بانک مرکزی نیز با تشکر از همراهی و اقدامات
شــبکه بانکی برای فراهم سازی زیرساختهای الزم
در خصــوص اجرای قانون جدید صــدور چک ابراز
اطمینان کرد :با تمهیدات صورت گرفته شبکه بانکی
مشــکلی برای اجرای این قانون ندارد و این قانون را
از ابتدای سال  ۱۴۰۰اجرایی خواهد کرد.محرمیان با
بیان اینکه اجرای این قانون یک اقدام عملی سنگین
و عظیم در سطح کل جامعه است ،افزود :شبکه بانکی
بار دیگر توان و اقتــدار اجرایی خود را با اجرای این
قانون اثبات خواهد کرد.

برای سیزدهمین سال متوالی؛

بانک پاسارگاد از برگزیدگان آزمون سراسری
تقدیر کرد
بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود ،برای سیزدهمین
سال متوالی ،از برگزیدگان آزمون سراسری ،در پنج گروه آزمایشی تجلیل کرد.به
گزارش روابطعمومی بانک پاســارگاد ،این بانک در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود ،عالوه بر اهدای ســهام بانک به برگزیدگان آزمون سراســری سال
 ،1399آنان را بورسیه خود کرد .به این ترتیب که تا هر مقطعی که در داخل کشور
ادامه تحصیل دهند ،هرماه به حســاب هر یک از این عزیزان مبلغ معینی را واریز
میکند.بر اساس این خبر ،بهدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی جهت پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا ،برخالف سالهای گذشته ،مراسم تقدیر از رتبههای برتر
آزمون سراسری سال جاری ،به صورت انفرادی برگزار شد.در این جلسات ،نخبگان
کشــور ضمن قدردانی از توجه ویژه بانک پاسارگاد به جوانان و آیندهسازان کشور،
این اقدام را که بدون هیچ چشمداشتی انجام میشود.
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که اگر ارزش آن  ۱۰میلیون تومان یا کمتر باشــد ،صندوق
توســعه بازار ،این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای
این دســته از سهامداران روی کل پورتفویشان و برای تاریخ
انتهای اردیبهشت  ۱۴۰۱قائل می شود.بر این اساس و تا این
تاریخ ،کســب حداقل بازدهی  ۲۵درصدی تضمین می شود
و چنانچــه بازدهی کمتر از این میزان باشــد ،جبران و مابه
التفاوت به ســهامداران پرداخت خواهد شد .شرط الزم برای
پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پورتفوی  ۱۲اســفند
ســهام دار خرد تا تاریخ سررسید است.البته افراد میتوانند
ســهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند
ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود .همچنین
مقدار ســهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه
می شــود را باید حفظ و نگهداری کننــد و در صورت تغییر
هر بخش ،کل حمایت لغو می شود».بنابراین اگر سهام داران
خردی که ارزش پرتفویشــان زیر  ۱۰میلیون تومان است،
تا اردیبهشت ســال آینده ،یعنی تا حدود دو ماه آینده ،هیچ
ســهمی از پرتفوی خود را نفروشند ،در تاریخ مذکور بازدهی
 ۲۵درصدی برای آن ها تضمین شــده و چنانچه این بازدهی
رخ ندهد و کمتر از  ۲۵درصد باشد ،جبران و مابه التفاوت به
سهامداران پرداخت خواهد شد.
دهنوی:

برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری
استانی به تعویق افتاد
ســخنگوی شورای عالی بورس از پرداخت سود سهام عدالت توسط سمات خبر
ی استانی به تعویق
داد و گفت :در عین حال ،انتخابات شرکتهای سرمایهگذار 
افتاد.به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار ،محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره
به اینکه قرار بود در ماه جاری انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت برگزار شــود ،گفت :با توجه به طوالنی شدن فرایند احراز
صالحیت کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره این شرکتها در مراجع ذیصالح،
مقرر شد تا با تصمیم شورای عالی بورس ،برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد.
ســخنگوی شورای عالی بورس ادامه داد :بر همین اساس ،مقرر شد کماکان امر
مربوط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و دیگر امور مرتبط تا پایان شهریور
ماه  ۱۴۰۰بر عهده سازمان خصوصی سازی باشد تا زمینههای الزم برای حضور
حداکثــری کاندیداها برای عضویت در هیأت مدیره و ســهامداران برای حضور
در انتخابات فراهم گردد.دهقان دهنوی موضوع دوم طرح شــده در جلسه شب
گذشــته شورای عالی بورس را نحوه پرداخت ســود سهام عدالت عنوان کرد و
ابراز داشــت :با توجه به تعدد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت ،مقرر
شد تا به منظور تسهیل فرایند ،واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را
انتخاب کردهاند ،توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
انجام شود.ســخنگوی شورای عالی بورس به برگزار نشدن انتخابات شرکتهای
ســرمایه گذاری استانی اشاره و تصریح کرد :بر همین اساس ،امسال سود سال
 ۹۸سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند ،به همان روش
سهام داران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز میشود ،.اگرچه
رئیس سازمان بورس گفته علت به تعویق افتادن انتخابات مذکور ،مصوبه شورای
عالی بورس است اما یک مقام مسئول عصر دیروز به خبرنگار مهر گفت به دلیل
ابهاماتی که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این انتخابات و شائبههای
پیرامون آن داشتند و توضیحات مسئوالن دولتی در جلسه دیروز کمیسیون قانع
کننده نبود ،مقرر شد برگزاری این انتخابات به تعویق بیفتد
به مناسبت هفته نیکوکاری

دیدار مدیرعامل بانک ملت با رییس کمیته
امداد امام خمینی( ره)
مدیرعامل بانک ملت به مناســبت فرارسیدن هفته نیکوکاری ،با رییس کمیته
امــداد امام خمینی(ره) دیدار و گفت و گــو کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملت ،دکتر محمد بیگدلی در این دیدار که سیدابوطالب دیبایی معاون مدیرعامل
و علی اکبر صابریان مدیر امــور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی ،وی را
همراهی می کردند ،از زحمات دســت اندرکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)
در طول دوران پس از انقــاب قدردانی کرد.وی با عرض خداقوت به مدیران و
کارکنان کمیته امداد به دلیل انجام این کار بزرگ خیرخواهانه ،از این سازمان به
عنوان نیکوکارترین سازمان کشور نام برد و افزود :بانک ملت تا آنجا که در توان
دارد برای کمک به محرومان و مستمندان جامعه در کنار این کمیته خواهد بود
تا بتواند در این کار بزرگ ،نقشی هرچند کوچک ایفا کند.مدیرعامل بانک ملت
با اشــاره به اجرای پویش « ایران مهربان» از سوی کمیته امداد ،از این طرح به
عنوان یک طرح مبتکرانه و خالقانه نام برد و از تالش برای مشارکت حداکثری
کارکنان بانک ملت در این طرح خبر داد.وی با تاکید بر این نکته که پویش ایران
مهربان ،ابتکار خوبی اســت که در آن بدون بودجه اولیه و وابســتگی به دولت،
نسبت به رفع محرومیت از استان های کشور اقدام می شود ،ادامه داد :بانک ملت
هم در تالش است تا با مشارکت کارکنان و بودجه مسوولیت های اجتماعی خود،
حمایت از مددجویان یک استان را متقبل شود و تمامی کودکان بی سرپرست
آن استان را تحت پوشش قرار دهد.

روسای شش شعبه بانک گردشگری به
عنوان برتر انتخاب شدند
روسای شش شعبه بانک گردشــگری در یازدهمین گردهمایی روسای
موفق شعب بانکهای کشور با موضوع «مدیریت شعب در دوران اشاعه
ویروس کرونا» به عنوان روسای برتر برگزیده شدند.بر اساس ارزیابیهای
انجام شده ،شهابالدین سنایی رئیس شعبه «سرو» تهران ،احمد تیزهوش
رئیس شــعبه «مرکزی» تهران و احمد عظیمی رئیس شعبه «قائم مقام
فراهانی» تهران عنوان روســای برتر یازدهمین گردهمایی روسای موفق
شــعب بانک های کشور را کســب کردند.همچنین در این گردهمایی،
سیدمهدی شجاعینسب رئیس شعبه «مرکزی کرمان»(استان کرمان)،
صحبتاله کاظمی رئیس شعبه «افریقا» تهران و کامران سرتیپ رئیس
شعبه «خرمآباد» (استان لرستان) نیز به عنوان دیگر روسای موفق شعب
بانکهای کشــور انتخاب شدند.مؤسســه عالی آموزش بانکداری ایران
همهساله «گردهمایی رؤسای موفق شــعب بانکهای کشور» را برگزار
می کند.
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کرونا ویروسی برای انشقاق اروپا

اختالف نظر بین  ۲۷عضو اتحادیه اروپا بر ســر واکسن کرونا و
نبود یک اســتراترژی واحد  ،اعضــای این اتحادیه را برای تامین
واکســن مورد نیاز دچار انشــقاق ،پراکندگی و انتقاد از یکدیگر
ساخته اســت.به گزارش شبکه خبری ســی ان ان گزارش داد:
هم اکنون برخی از کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با انتقاد از این
اتحادیه هریک برای تامین واکسن های مورد نیاز خود به واکسن
هایی خارج از تاییدیه این اتحادیه همچون واکسن های روسی ،
چینی و اخیرا نیز واکســن ساخت رژیم صهیونیستی روی آورده
اند.بنابراین گزارش سران کشورهای اتریش ،دانمارک ،جمهوری
چک ،مجارستان و اســلواکی؛ اتحادیه اروپا را به سیاسی کاری
درمورد مســاله تامین واکســن کرونا متهم کردند.سی ان ان در
ادامه گزارش داد« :سباستین کارز» ( )Sebastian Kurzصدراعظم
اتریش و «مته فردرکســن» ( )Mette Frederiksenنخست وزیر
دانمارک قرار است روز پنجشنبه (فردا) برای دریافت واکسن رژیم
صهیونیسیتی به سرزمین های اشغالی سفر کنند.
ایــن گزارش می افزاید :صدراعظم اتریش «آژانس داروی اروپا»
( )EMAرا به دلیل نداشــتن یک استراتژی منسجم و متمرکز
در ارتباط با واکســن کرونا ،به شدت مورد انتقاد قرار داده است،
چراکه این آژانس دارویی تنها دو واکســن «فایزر» و «بیونتک»
( )Pfizer/BioNTechرا در اواخر ماه دسامبر  ۲۰۲۰میالدی تایید
کرد.صدراعظــم اتریش درانتقاد از کم کاری اتحادیه اروپا گفت :
آژانس دارویی اروپا در زمینه تایید شــرکت های دارویی سازنده
واکسن کرونا بسیار ُکند عمل می کند ،به همین دلیل است که
مــا نباید خود را معطل اتحادیه اروپا برای تامین واکســن کرونا
بخصوص درارتباط با نسل دوم تولید واکسن کرونا کنیم.نخست
وزیر دانمارک نیز دراین باره گفت :اتحادیه اروپا بیش از این نباید
دراین باره به تنهایی عمل کند.
تنها ۵.۵درصد از جمعیت اتحادیه اروپا واکسینه شدند
بنابراین گزارش این درحالی اســت که از جمعیت  ۴۴۷میلیون

گزیده خبر

چینی درحال استفاده شدن است و در بسیاری نقاط از جهان به
کار گرفته شده است.
بروکسل برای تایید واکسن غرق در کاغذبازی
این مقام وزارت خارجه مجارســتان در ادامه به سی ان ان گفت:
بروکسل (مرکز نهادهای اتحادیه اروپا) غرق در کاغذ بازی است و
به اندازه ای در تایید فوری قردادهای تامین واکسن تعلل ورزیده
است که ما هم اکنون دو ماه معطل تاییدیه واکسن ها هستیم.

نفری اتحادیــه اروپا تاکنون تنها ۵.۵درصد افراد در برابر ویروس
کرونا واکسینه شده اند.
اعضای بلوک شرق ســابق اتحادیه اروپا به سوی واکسن
روسی
این گزارش درباره انشــقاق بین اعضای اتحادیه اروپا بر سر تامین
واکسن کرونا می افزاید که کشورهایی همچون اسلواکی ،مجارستان
و جمهوری چک به ســمت واکســن روسی «اســپوتنیک وی»
( )Sputnik Vروی آورده اند ،ســی ان ان علت آنرا تاخیر در ارسال
واکســن فایزر از سوی اتحادیه اروپا عنوان کرد.سی ان ان درادامه
گزارش داد :اســلواکی و مجارستان دو کشــور عضو اتحادیه اروپا
هستند که بطور مستقل واکسن روسی اسپوتنیک وی را مورد تایید
قرار داده اند  ،مجارســتان عالوه بر آن واکسن چینی «سینوفارم »

روایت «العربیه» از محتوای پیشنویس
قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران

شبکه «العربیه» با انتشار بخشهایی از پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی
علیه ایران در شورای حکام ،نوشت ،آنها از ایران خواستند که با آژانس اتمی
شفاف باشد و اقدامات ناقض برجام را به عقب برگرداند .شبکه «العربیه» دیروز
(چهارشــنبه) بخشهایی از پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی ارائهشده توسط
تروئیکای اروپایی به شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را منتشر
کرد.بر این اساس ،در پیشنویس قطعنامه سه کشور آلمان ،فرانسه و انگلیس
آمده اســت« :ما عمیقاً از اینکه ایران قصد دارد فعالیتهای بازرسی [آژانس
اتمی] را متوقف کند ،نگران هستیم .بازرسی از تأسیسات [اتمی] ایران ،برای
بررسی پایبندی آن به توافق هستهای ،ضروری است».به نوشته صفحه توئیتر
العربیه ،تروئیکای اروپایی گفتند[« :بدون بازرســیها] نمیتوانیم از ماهیت
صلحآمیز فعالیتهای هستهای ایران مطمئن شویم .از ایران میخواهیم که
اقدامات ناقض توافق هستهای را به عقب برگرداند».کشورهای آلمان ،انگلیس
و فرانســه در ادامه این قطعنامه تاکید کردند کــه ایران باید با آژانس اتمی
شفاف باشد«.ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز گذشته گفته
بود تروئیکای اروپایی در حال تالش برای پیش بردن طرح آمریکا برای ارائه
قطعنامه از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در انتقاد از ایران
به دلیل کاهش همکاریها هستند .دو روز پیش نیز «رافائل گروسی» مدیر
کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی نشســت خبری بعد از جلسه شورای
حکام ،با تاکید بر لزوم تداوم فعالیتهای نظارتی بر تأسیســات اتمی ایران،
گفت بازرســیها از ایران نباید به عنوان برگ چانهزنی دیپلماتیک استفاده
شود.
کرملین:

با تحریمهای آمریکا و اروپا ،مقابله
بهمثل میکنیم

سخنگوی کاخ کرملین با غیرقابل قبول دانستن تحریمهای جدید آمریکا و
اروپا علیه روسیه مرتبط با چهره مخالف دولت مسکو ،گفت به بهترین شکلی
که منافع کرملین را حفظ کند به این تحریمها پاســخ میدهند« .دیمیتری
پسکوف» سخنگوی ریاستجمهوری روسیه دیروز (چهارشنبه) به تحریمهای
جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشــور واکنش نشان داد.پسکوف طی
نشســت خبری روزانه در کرملین ،گفت« :از نظر ما ،چنین محدودیتهایی
کامال غیرقابل قبول اســت .آنها (تحریمها) به میزان چشمگیری بر روابط ما
که هم اکنون نیز مخدوش هستند ،آسیب میزند .این [تحریمها] چیزی بجز
دخالت در امور داخلی روســیه نیست».به نوشته خبرگزاری «تاس» ،وی با
تاکید بر مقابله بهمثل با تحریمهای آمریکا ،توضیح داد« :ما به شکل مشابه
و به بهترین روشــی که منافعمان را حفظ کند ،به تحریم های آمریکا پاسخ
میدهیم .روسیه هر کاری خواهد کرد تا منافعش در پی تحریمهای آمریکا
و اروپا آســیب نبیند».سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به اتهامزنی آمریکا
به روسیه درباره مسمومشدن «الکسی ناوالنی» معارض دولت مسکو ،گفت
این ادعاهای بیاساس ،کامال خصمانه است.به نوشته تاس ،پسکوف در اینباره
تاکید کرد« :پرونده [ناوالنی] به عنوان بهانهای برای اعمال تحریمهای جدید
قرار گرفت .اگر همکاران آمریکایی ما هرگونه مدرک و استدالل مستحکمی
دارند ،باید آنها را با ما به اشــتراک بگذارند».روز گذشته ،وزارت خزانه داری
آمریکا  ۷مقام ارشــد روسیه را تحریم کرد و مدعی شد که اطالعاتش نشان
میدهد که مسکو عامل مسموم شدن الکسی ناوالنی است.شامگاه سهشنبه
نیز وزارت بازرگانی آمریکا  ۱۴نهاد در روســیه ،آلمان و سوئیس را به دلیل
فعالیتهای اشاعهای در حمایت از برنامه تسلیحات کشتار جمعی روسیه و
فعالیت تســلیحات شیمیایی تحریم کرد .ناوالنی که در پروندهای موسوم به
پرونده «روچر» با مجازات تعلیقی مواجه بوده به علت از دست دادن حضور
در چندین جلســه بازپرسی در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت و از ۲۹
دســامبر  ۲۰۲۰به دلیل نقض مکرر مقررات مشروط در لیست افراد تحت
تعقیب پلیس فدرال روســیه قرار داشت.او پیشتر به تحمل سه سال و نیم
حبس محکوم شده بود و با توجه به گذراندن بخشی از آن در حبس خانگی،
دو ســال و هشــت ماه دیگر را باید در حبس به ســر ببرد .مقامات روسیه
میگوینــد ،ناوالنی با عدم گزارش موقعیت مکانی خود طی گذراندن حبس
خانگی ،قوانین را نقض کرده است.

در پــی ادعــای وزیر خارجــه رژیم
صهیونیســتی درباره توافق با آمریکا
درباره برجام ،برخی از رسانه های این
رژیم بخشی از جزئیات توافق ادعایی
تل آویو با واشنگتن را منتشر کردند.
«گابی اشــکنازی» وزیر خارجه رژیم
صهیونیستی روز گذشته از دستیابی
تل آویو و آمریکا به یک «توافق پشت
پرده ای» خبر داد که بر اســاس آن،
هیچیک از تصمیمات غافلگیرکننده
کردن
در مــورد ایــران بــدون آگاه
ِ
پیشاپیش طرف مقابل ،اتخاذ نخواهد
شــد.گابی اشــکنازی خبر دستیابی
به «توافق پشــت پرده» میان کابینه
بنیامین نتانیاهو بــا دولت جو بایدن
را در جریــان دیدار مجــازی خود با
شماری از سفیران رژیم صهیونیستی
در کشــورهای شرق آســیا و حوزه
پاسیفیک اعالم کرد.به گزارش سایت
خبری وای.نت ،اشــکنازی افزود :اگر

( )Sinopharm vaccineرا هم مورد تایید قرار داده است .

واکسن کرونا یک مساله عقیدتی نیست
«میلوس زمــان» ( )Miloš Zemanرئیــس جمهوری ،جمهوری
چک نیز دراین باره به ســی ان ان گفت که کشورش قصد تهیه
واکسن روسی اسپوتنیک وی را دارد و افزود :من به پوتین رئیس
جمهوری روسیه نامه ای نوشته و در آن خواستار دریافت واکسن
اسپوتنیک شدم.رئیس جمهوری چک به این شبکه خبری گفت:
چنانچه افراد مختلفی به ما درباره استفاده از واکسن روسی انتقاد
و هشدار دهند ،بهتر است به آنها گفت که واکسن و واکسیناسیون
یک مساله اعتقادی و ائدیولوژی نیست.

واکسن کرونا یک مساله سیاسی نیست
این رســانه تصویری آمریکایی افزود :درحالی که آژانس دارویی
اروپا هنوز به واکســن روسی اســپوتنیک وی چراغ سبز نشان
نداده است .یک مقام دولت مجارستان  ،سیاسی کردن واکسن را
مورد انتقاد قرار داد و گفت :نبود اســتراتژی واحد برای تامین به
موقع واکسن کرونا موجب شده تا دیگر اعضا به سوی کشورهای
خــارج از حیطه اتحادیه اروپا روی آورند«.زولتان کواچ » (Zoltan
 )Kovacsاز مقام های وزارت خارجه مجارستان در بخش ارتباطات
بین الملل این کشــور روز  ۱۱اســفنده ماه به سی ان ان گفت:
واکسنیاسیون یک مساله سیاسی نیست بلکه موضوع موثر بودن
و قابل اتکا بودن آن اســت ،ما شاهدیم که هردو واکسن روسی و

الویت اتحادیه اروپا در توزیع گسترده واکسن
بنابراین گزارش «چارلز میشــل» رئیس شورای اتحادیه اروپا با
توجه به انشــقاق بوجود آمده در میان کشــورهای عضو بر سر
واکســن کرونا گفت :درحال حاضر نخستین اولویت این اتحادیه
تولید و توزیع واکسن و واکسیناسیون در تمامی کشورهای عضو
است.سی ان ان نوشــت :اکنون شــاهد رقابتی درمیان اعضای
اتحادیه اروپا برای تامین واکســن هایی اســت که تایید شده ،
درحالی که دیگر اعضای باقی مانده ،وحشت زده در تقالی یافتن
واکسن از جاهای دیگر هستند.شمار مبتالیان به ویروس کرونا در
سراسر جهان از مرز  ۱۱۵میلیون نفر گذشته که از این تعداد نیز
بیش از دو میلیون ۵۶۰هزار نفر جان باخته اند.

رسانه های صهیونیستی منتشر کردند؛

جزئیات توافق ادعایی تل آویو
با آمریکا درباره برجام
کســی فکر میکند کــه آمریکاییها
برای انجام توافق با ایران شتاب دارند،
میبینیــد که این امر تــا حال اتفاق
نیفتاده و من امیــدوارم که در آینده
نیز اتفاق نیفتد.به گفته وی ،کســی
آمریکاییها را در حال دویدن ســریع
برای رســیدن به توافق با ایران ندیده
اســت.وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
تاکیــد کرد که مناســبات دولت جو
بایدن با اســرائیل خوب است و او به
شخصه با همتای آمریکاییاش ،آنتونی
بلینکن ،در تمــاس نزدیک قرار دارد.
گابی اشکنازی این را نیز تصریح کرد
که کابینه رژیم صهیونیستی با توافق

میــان بنیامین نتانیاهو نخســتوزیر
و بنی گانتــز وزیر جنــگ ،تیمی را
بــرای گفتگو با دولت جــو بایدن در
ارتباط بــا ایران تعیین کرده اســت.
وی گفت :این تیم در نشستهایی با
مقامات آمریکا «منافع اسرائیل» را در
خصوص نحوه دستیابی به توافقی که
«مانع از هســتهای شدن ایران شود»،
تشــریح خواهد کرد و تعیین شــده
که در گفتگوها بــا آمریکا ،از تقابل با
کشوری که متحد ما است ،دوری شود.
گابی اشکنازی این را نیز بیان کرد که
توافقی از نظر تل آویو عالی خواهد بود
که منافع اســرائیل و منطقه را تأمین

کند.بنیامیــن نتانیاهو نخســت وزیر
رژیم صهیونیستی که هدایت سیاست
پر ســر و صدای تل آویو علیه ایران را
در دســت دارد ،اظهارات اشکنازی در
خصوص وجود «توافق پشــت پرده»
میان اسرائیل و آمریکا در مورد ایران را
رد نکرده است.این ارزیابی مطرح است
که پــس از چند ماه اظهارات پیاپی و
آشکار بنیامین نتانیاهو علیه احتمال
بازگشــت دولت جو بایدن به برجام،
سکوت روزهای گذشته او در خصوص
این موضوع ،ناشی از توافقی باشد که
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از آن
خبر داده اســت.بنیامین نتانیاهو در
هفتههای اخیر گفته است که نه تنها
تحریمهای آمریکا علیــه ایران نباید
کاهش یابد بلکــه پرونده ایران دوباره
باید به شورای امنیت کشانده شده و
تحریمهای بینالمللی فلجکننده علیه
ایران ادامه یابد.

اولیانوف:

شورای حکام از اقدامات عجوالنه درباره برنامه هستهای ایران خودداری کند

نماینده دائم روســیه در ســازمانهای بینالمللی به
شــورای حکام توصیه کــرد از «اقدامــات عجوالنه»
خــودداری کنند و با یــک اقدام «احمقانــه» مانع از
احیای برجام نشــوند«.میخائیل اولیانــوف» نماینده
دائم روســیه در ســازمانهای بینالمللی واقع در وین
در صفحه توئیتر خود به اعضای شــورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی توصیه کــرد :اگر نمیخواهید
باعث یک بحــران احتمالی بینالمللی شــوید ،اجازه
دهیــد از اقدامــات عجوالنه خــودداری کنیم ،بیایید
فرصتی برای دیپلماســی فراهــم کنیم.این دیپلمات

روســی افزود :شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در نشســت جاری خود بــا چالش بزرگی مواجه
اســت .آنها واقعاً میتوانند به تقویت رژیم منع اشاعه
سالحهای هســتهای و احیای برجام کمک کنند .آنها
همچنیــن میتوانند تصمیم بگیرند که با آزمایشهای
سیاســی پرخطر مخالفت نکنند ،حــکام باید انتخاب
کنند.اولیانــوف در ادامه تصریح کرد :منظور من وقتی
میگویم «آزمایش سیاسی بسیار خطرناک» ،تصویب
یک قطعنامه احمقانه است که میتواند چشماندازهای
احیای برجام را تضعیف کنــد آن هم در لحظهای که

سارکوزی:

نامزد انتخابات  ۲۰۲۲نمیشوم

«نیکوالس ســارکوزی» ،رئیس جمهور سابق فرانسه که اخیرا به
ســه سال زندان محکوم شــده ،گفت قصد نامزدی برای ریاست
جمهوری در انتخابات آتی  ۲۰۲۲را ندارد.به گزارش اسپوتنیک،
ســارکوزی گفت :مــن گفتم نامزد انتخابات ریاســت جمهوری
نمیشوم و این موضع را به قوت حفظ میکنم.دادگاهی در پاریس
روز دوشنبه ســارکوزی را به خاطر استفاده از نفوذ برای گرفتن
اطالعات از قاضی فرانســوی در مــورد تحقیقات پیرامون تأمین
مالی غیرقانونی کارزار ریاســت جمهوری  ۲۰۰۷خود ،متهم به
فســاد شناخت و وی را به  ۳سال حبس محکوم کرد که  ۲سال
آن تعلیق شــد« .تیری هرتسوگ» ،وکیل سارکوزی و «گیلبرت
آزیبرت» ،مقام مهم سابق دادگاه فرجام نیز در این پرونده به فساد
متهم شدند.برای دو مظنون دیگر پرونده -تیری هرتسوگ ،وکیل
سارکوزی و قاضی گیلبرت آزیبرت -نیز مجازات یکسانی تعیین
شد .هرتسوگ این حکم را به چالش خواهد کشید.سارکوزی انجام
هرگونه عمل خطایی را رد کرده اســت« .ژاکلین الفونت» ،وکیل
سارکوزی به  BFMTVگفت آنها درخواست تجدیدنظر خواهند
کرد.ســارکوزی که طی سالهای  ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۲رئیس جمهور
فرانسه بود ،بارها تحقیقات در مورد تأمین مالی غیرقانونی کارزار
خود را شکار موهومات خوانده است.
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ایــن کار بســیار امکانپذیر میشود.پیشــتر «ژان ایو
لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه سهشنبهشب اعالم
کرد که قطعنامه پیشنهادی انگلیس ،فرانسه و آلمان در
انتقاد از کاهش همکاریهای ایران با آژانس بینالمللی
انرژی اتمی ،طی روزهای آینده در شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بهرأی گذاشته خواهد شد.ایران
هشــدار داده است که تصویب چنین قطعنامهای علیه
خود را «غیرسازنده» میداند و آن را بهمثابه پایان بیانیه
مشــترک  21فوریه بین جمهوری اســامی و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی ارزیابی میکند.

آمریکا اصابت  ۱۰موشک به عین االسد را تایید کرد

ائتالف بین المللی تحت امر آمریکا دیروز (چهارشنبه) ضمن تایید حمله موشکی به پایگاه عین االسد
در غرب عراق ،بیانیه ای درباره جزئیات این حمله منتشر کرد.به گزارش سومریه نیوز ،ائتالف بین
المللی در بیانیهای اعالم کرد که  ۱۰راکت پایگاه هوایی عین االسد را که در آن نیروهای ائتالف نیز
حضور دارند ،حدود ســاعت  ۷:۲۰صبح به وقت عراق هدف قرار دادند.در این بیانیه آمده است که
عراق مسئولیت تحقیقات درخصوص این حمله را برعهده دارد و اطالعات بیشتری در صورتی که
در دسترس قرار بگیرد ،ارائه میشود.همچنین شبکه اسکای نیوز از مرگ یک پیمانکار عیرنظامی به
دلیل سکته قلبی در پی حمله مذکور خبر داد.گروه اطالع رسانی امنیتی عراق نیز در بیانیهای در
خصوص هدف قرار گرفتن پایگاه عین االسد اعالم کرد ۱۰:راکت از نوع «گراد» به پایگاه عین االسد
اصابت کرد ،اما خســارتهای شایان ذکری بر جای نگذاشت.در این بیانیه آمده است که نیروهای
امنیتی سکوی شلیک این راکتها را پیدا کرده و جزئیات بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

تدابیر امنیتی در بغداد در آستانه سفر پاپ

فرمانده عملیات بغداد با اشــاره به وجود طرح امنیتی دقیق در آســتانه سفر پاپ فرانسیس ،رهبر
کاتولیکهای جهان به بغداد ،اطمینان داد وضعیت امنیتی در عراق پایدار است .احمد سلیم ،فرمانده
عملیات بغداد در گفتگویی با شبکه تلویزیونی سومریه نیوز عراق اظهار کرد :فرماندهی عملیات بغداد
به همراه یگانهای وابسته به آن ،طرح تامین امنیت سفر آتی پاپ فرانسیس به عراق را اجرا میکند.
سلیم گفت :تمرینات اولیه انجام شده و تمرینهای دیگری نیز اجرا خواهند شد و این طرح امنیتی
به شکل دقیقی اجرا میشود.فرمانده عملیات بغداد در ادامه تاکید کرد :وضعیت امنیتی پایدار است.
همچنین سومریه نیوز تصاویری از اقدامات امنیتی در منطقه الکراده در مرکز بغداد را منتشر کرد.

بازگشت آمریکا به سیاست نخنمای
چماق و هویج

دولــت بایدن میخواهد با ارائه کمترین مشــوقها و با بهرهگیری از تهدید
و تحریم ،ایران را وادار به پذیرفتن شــروط خود کند همان خواسته ای که
ترامپ دنبال میکرد.دولت بایدن پا جای پای ترامپ گذاشته است .البته با
پیچیدگی بیشتر .ترامپ در سالهای حضور در کاخ سفید فقط از ابزار تحریم
استفاده کرد هر چند ادعایش این بود که آماده گفت و گو و مذاکره با ایران
برای دستیابی به توافقی بهتر است .ترامپ در دوران حضور در کاخ سفید در
عمل سیاست فشار حداکثری را علیه مردم ایران در پیش گرفت .ابایی هم از
این نداشت که بگوید هدفش کشاندن ایران به میز مذاکره است هدفی که در
نهایت محقق نشد .با این حال جو بایدن که سالها در ساختار قدرت حضور
داشــته رفتار پیچیده تری دارد .بایدن در زمان رقابتهای انتخاباتی منتقد
بسیاری از سیاستهای یکجانبه گرایانهآمریکا بود در روزهای اول حضور در
کاخ سفید هم برخی از دستورات ترامپ را باطل کرد با این حال تا جایی که
به ایران مربوط است در سیاستهای بایدن و ترامپ تغییر قابل اعتنایی رخ
نداده است .ترامپ به زعم خود به دنبال دستیابی به توافقی بهتر با ایران بود
که سیاستهای منطقه ای و برنامه موشکی ایران را در برداشته باشد .بایدن
هم از همین ابزار تحریم و فشــار استفاده میکند تنها تفاوتی که رخ داده
این است که بایدن تالش میکند سیاست فشار بر مردم ایران را با همکاری
متحدان اروپایــی خود ادامه دهد .برخی اقدامــات نمادین را هم با کمک
ابزارهای رســانهای به رخ دنیا می کشد خود را طرفدار دیپلماسی و گفت و
گو نشــان دهد .یکی از مهمترین رویکردهای دولت بایدن در قبال برجام
این بودجه که آمریکا تحریمهایی که ترامپ در این مدت علیه ایران اعمال
کرده بود را رفع نخواهد کرد .انتظار میرفت آمریکا در مســیر احیای اعتبار
از دســت رفته از نقض تعهدات بین المللی خود دســت بردارد اما اقدامات
هفته های اخیر آمریکا نشانی از بازگشت به مسیر واقعی دیپلماسی را نشان
نمیدهد .هفته گذشته و پس از آنکه ایران ضمن توافق با رئیس آژانس بین
المللی انرژی هسته ای ،با حفظ برخی نظارتها از پروتکل الحاقی خارج شد،
دولت بایدن چماق خود را باال برد و خواســتار صدور یک قطعنامه توبیخی
در شورای حکام آژانس علیه ایران شد .هیات نمایندگی آمریکا در آژانس در
گزارشــی سه صفحهای اعالم کرد که ابراز نگرانی از فعالیتهای ایران کافی
نیســت بلکه باید تهران را از طریق صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس،
وادار به همکاری کامل با بازرســان کرد.تروئیکای اروپایی هم با حمایت از
موضع آمریکا برای تصویب قطعنامهای در شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی علیه ایران ،پیشنویس این قطعنامه را به نمایندگان  ۳۵کشور
اروپایی طرف برجام در پیشنویس
عضو این شــورا ارائه دادهاند .سه کشور
ِ
قطعنامه خود ،با حمایت از موضع آمریکا ،مدعی شــده اند که ایران باید به
نقض توافق هستهای پایان دهد.محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه کشورمان و
علیاکبر صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی در دو روز گذشته درباره عواقب
تصویب این قطعنامه هشدار داد ه و گفتهاند ایران واکنش جدی نشان خواهد
داد.آمریکا تالش می کند با همکاری کشورهای اروپایی عضو برجام مذاکرات
را به ایران بقبوالند .پس از آنکه جمهوری اسالمی به پیشنهاد اتحادیه اروپا
برای حضور در نشست با حضور کشورهای عضو برجام و آمریکا پاسخ منفی
داد و اعالم کرد که زمان را برای برگزاری جلسه غیررسمی پیشنهادی اروپا
مناسب نمیداند و ایاالت متحده در گام نخست باید تحریمهایی را که دولت
دونالد ترامپ در پی خروج از برجام علیه تهران وضع کرده اســت ،لغو کند.
آمریکا مجددا اعالم کرد که همچنان آماده مذاکره و گفتوگو است.
ند پرایس ،ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،روز دوشــنبه  ۱۱اســفند به
خبرنگاران گفت :ما همچنان آماده یک دیپلماســی هدفمند برای بازگشت
دوجانبه به تعهدات برجام هســتیم .ما اما درباره شــکل و چگونگی انجام
ایــن گفتوگوها اصرار و تعصبی نداریم .همانطور که به صراحت گفتهایم،
ایاالت متحده آماده دیدار و گفتوگو با ایران برای حل و فصل این موضوع
و بازگشــت دوجانبه به تعهدات برجامی است.این دعوت دوباره به مذاکره
در حالی انجام میشــود پیشــتر مقامات مختلف کشورمان با تاکید بر لغو
تحریمهــا اعالم کرده اند که پیــش آن دلیلی برای گفت و گو وجود ندارد.
اقدامات و سخنان اعضای دولت بایدن با منطق سیاست خارجی همخوانی
ندارد چرا که از یک ســو پیش از این خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم
را اقدامی اشــتباه معرفی کرده بود و اکنون با حفظ همان تحریم ها منافع
و سیاســتهای خــود را پیش می برد.در واقع دولــت بایدن می خواهد با
ارائه کمترین مشــوقها که لغو ممنوعیتهای ساده ،پس گرفتن مکانیسم
شکست خورده ماشه و دعوت به مذاکرات با جمهوری اسالمی و با بهرهگیری
از تهدیداتی چون پیامدهای ناشــی از تحریمهــای دولت ترامپ و تصویب
قطعنامه شــورای حکام علیه جمهوری اســامی ،ایران را وادار به پذیرفتن
شــروط خود کند .ایران از مذاکره و گفت و گو و تعامل گریزان نیست و در
تمام ســالهای اخیر که دولتآمریکا به تعهدات خود پشت کرده بود ،ایران
آمــاده تعامل و گفت و گو بود منتهی عملکرد دولت ترامپ اساســا جامعه
جهانی را به صرافت انداخته بود که ترامپ به چیزی کمتر از فروپاشی ایران
راضی نیســت .در این شرایط طبیعی بود که چنین مذاکراتی اساسا شکل
نگیرد .استدالل تهران در عدم پذیرش شرکت در نشست غیررسمی اعضای
برجام هم از همین منطق تبعیت میکند واقعیت این اســت که آمریکا در
دوره جدید تالش میکند تا از میراث شــوم ترامپ یعنی فشار حداکثری بر
ملت ایران بهرهبرداری کند .با این منطق بعید است بایدن که به جای عمل
به تعهداتش دست پیش گرفته است ،بتواند گرهی از برجام باز کند .خواسته
ایران در این بین تنها یک چیز اســت عمل به تعهداتی که سالها و ماهها
برای آن مذاکره شده است.
در ادامه اعتراضات؛

 ۶نفر دیگر از معترضان میانماری
کشته شدند

در جریان اعتراضات دیروز چهارشنبه میانمار شش نفر دیگر از معترضان به
دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند.به گزارش آسوشیتدپرس ،در
جریان اعتراضات دیروز چهارشــنبه میانمار شش نفر دیگر از معترضان به
دست نیروهای امنیتی کشته شــدند .بر اساس این گزارش ،اعتراضات در
میانمار به دنبال کودتای نظامیان در اول فوریه  ۲۰۲۱میالدی و بازداشــت
آنگ سان سوچی همچنان ادامه دارد .از روز کودتا تاکنون دست کم  ۲۴نفر
به ضرب گلوله کشته و صدها نفر دستگیر شدهاند.انجمن حمایت از زندانیان
سیاسی در میانمار میگوید شــمار کشتهشدگان بیشتر از آماری است که
اعالم میشــود.آنگ سان سوچی ،پس از کودتا در حصر خانگی است و ۱۵
مارس ( ۲۵اســفند) دوباره در دادگاه محاکمه خواهد شد.حزب متبوع آنگ
سان سوچی در انتخابات دموکراتیک ماه نوامبر سال  ۲۰۲۰میالدی میانمار
پیروز شــد اما نظامیان به بهانه تخلف و تقلب در انتخابات و عدم رسیدگی
دولت به شکایت ارتش ،دست به کودتا زدند.
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چهره روز
نل هارپر لی
نــل هارپر لــی ( )Nelle Harper Leeمتولد  ۲۸آوریل
 ۱۹۲۶در آالبامــای آمریکاســت.این رماننویــس و
نويسنده منزوي و كمكار آمريكايي را با شاهكار ادبيات
مدرن آمريكا «كشتن مرغ مقلد» ميشناسند .كتابي
كه به موضوع نژادپرستي در آمريكا پرداخته و در سال
 1960منتشــر شــد و خيلي زود در سرتاسر جهان
مــورد توجه قرار گرفت و به چهــل زبان نيز ترجمه
شده است .كشتن مرغ مقلد در سال بعد انتشارش نيز
جايــزه پوليتزر را از آن خود كرد .هارپر لي همچنين
در سال  2007مدال آزادي رياست جمهوري آمريكا
را بــه پاس كمك به ادبيات از آن خود كرد .لي براي
اين كتاب چندين عنوان افتخاري ديگر را نيز دريافت
كرد .او نويسندهاي منزوي بود كه از سخنراني در انظارعمومي نيز به شدت خودداري ميكرد.
هارپرلي براي دســتياري دوســت نزديكش ترومن كاپوتي در پژوهش براي نوشتن كتاب «خون
سرد»  1966نيز مشهور بود  .كاپوتي الهام بخش شخصيت «ديل» در كتاب كشتن مرغ مقلد بود.
گفته شده پيرنگ و شخصيتهاي رمان كشتن مرغ مقلد برگرفته از مشاهدات خود خانم هارپرلي
از بســتگان و همســايگانش بوده  .همچنين حادثه اي كه نزديكي شهر محل سكونتش در سال
، 1936هنگامي كه لي ده ساله بوده رخ داده است.كتاب ديگر هارپرلي «برو یک ديده بان بگمار»
اســت كه اگر چه در سال  2015منتشر شده اما در  1950نوشته شده و ادامه داستان رمان اول
اوست.در سال « ،۱۹۶۲رابرت مولیگان» از كتاب كشتن مرغ مقلد اقتباس كرد و فیلمی را با همین
نام ساخت كه تا اكنون جزو فيلمهاي پر طرفدار عالقهمندان سينماي هاليوود شناخته ميشود.
هارپر لي روز جمعه  19فوريه  2016در سن  89سالگي از دنيا رفت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

یهودی ارتدوکس در شهر قدس در جشن «پوریم»  ۳ماسک
به صورت خود زده است

ورزشی

نئاندرتالهــا نزدیکترین اجداد ما نه تنها صدای خشــن و بلند
از خــود منتشــر نمیکردند بلکه میتوانســتند اصواتی مشــابه
انسانهای امروزی تولید کنند .این موضوع براساس مطالعهای که
قدرت شنوایی انسانهای عصر حجر که حدود  ۴۰هزار سال پیش
منقرض شدهاند را مدل سازی کرده است مشخص شد.به گزارش
سیانان ،اینکه نئاندرتالها و سایر اجداد انسانها قدرت استفاده
پیچیده از زبان گفتار را داشــتهاند یــا خیر برای مدتها موضوع
سوالبرانگیز در تکامل انســانها بوده است .تحقیقات جدید که
در روز دوشنبه منتشر شــده است نشان میدهد که نئاندرتالها
یک سیســتم ارتباط صوتی داشتهاند که میتواند شبیه به گفتار
انسانها باشد.

كشتن مرغ مقلد
كشتن مرغ مقلد اثر برجسته خانم هارپر لی است که در
سراسر جهان شــهرت دارد .رمانی که با وجود سادگی،
حرفهای بســیار مهمی برای گفتــن دارد و کمی پس
از انتشــارش در سال  ۱۹۶۰غوغایی به پا کرد .پیشنهاد
میکنیم این کتــاب را در لیســت کتابهایی که باید
مطالعه کنید ،قرار دهید.بعد از رمان كشــتن مرغ مقلد،
هارپر لی برای مدت بسیار زیادی ،کتاب دیگری منتشر
نکرد و سرانجام در سال  ۲۰۱۵کتاب دوم از این نویسنده
منتشر شــد .اما کتاب اول هارپر لی بهقدری مهم است
که با توجــه به آمارها در  ۷۵درصــد از مدارس امریکا
مورد مطالعه قرار میگیرد و ســاالنه یک میلیون نسخه
از کتاب به فروش میرود .داستان رمان از زبان دختری
سفیدپوست و کم سنوسال به نام اسکاوت فینچ روایت میشود .دختری که در حال رشد است و دوست
دارد همهچیز را تجربه کند .اسکاوت در ابتدای رمان شرح مفصلی از پیشینه خانوادگی و سپس شهر و
محل زندگی ارائه میکند .از همسایههای عجیب و غریب و از جو حاکم بر شهر – میکمب – هم صحبت
میکند و به طور کلی فضای جامعه را به سادهترین شکل ممکن و با زبانی شیرین بیان میکند.سپس از
مدرسه و اتفاقات عجیبی که رخ میدهد حرف میزند و نشان میدهد که وضعیت جامعه ایدهآل نیست
و فقر گریبانگیر عده زیادی از اهالی است .اما مشکل اصلی در شهر میکمب فقر نیست ،مشکل دیدگاه
اشتباهی است در بین آنها وجود دارد.كشتن مرغ مقلد مینا در دو بخش نوشته شده است .بخش اول
شامل توصیف فضای کودکی و بازیهای اســکاوت ،برادرش جیم و دیل دوست آنهاست .کنجکاوی
عمده آنها کشف رازی درباره یکی از همسایهها – بو رادلی – است که برای مدت زیادی از خانه خارج
نشده است و بچهها هرگز او را ندیدهاند .بچهها نمیتوانند درک کند.

فرهنگ

الهامی :تا آخر عمرم دیگر دستیار نمیشوم
گزینه مربیگری باشگاه استقالل بعد از مذاکره با مدیرعامل این باشگاه و احتمال سرمربیگری یا دستیار شدن در این تیم گفت:
تا آخر عمرم دیگر دستیار نمیشوم .ساکت الهامی ،سرمربی سابق تراکتور که همراه با این تیم جام حذفی را با شکست استقالل
کســب کرد ،یکی از گزینههای مدنظر اســتقالل برای سرمربیگری این تیم است .او امروز به باشگاه استقالل رفت و جلسهای با
احمد مددی ،مدیرعامل استقالل شد.ساکت الهامی بعد از جلسه در جمع خبرنگاران درباره نتیجه این جلسه گفت :کاری با آقای
مددی داشــتم و به باشگاه آمدم.او که عالقهای به گفتوگو درباره جزییات این جلسه نداشت ،درباره اینکه آیا قرار است دستیار
سرمربی شود یا خودش برای سرمربیگری مذاکره کرده اظهار کرد :تا آخر عمرم دیگر دستیار نمیشوم .امروز به اینجا آمدم ،چون
کار داشتم ،اما نمیتوانم حرفی بزنم ،چون اتفاقی نیفتاده است.سرمربی سابق تراکتور در واکنش به اینکه مددی صراحتا از او به
عنوان یکی از گزینههای ســرمربیگری تیم نام برده است ،گفت :اینکه مددی اعالم کرده من گزینه هستم لطف اوست .همیشه
استقاللی بودهام و استقاللی هم هستم ،اما در مجموع امیدوارم اتفاقی برای این تیم رخ بدهد که منجر به موفقیتش شود ،چون
انصافاً مردم در این چند سال اذیت شدهاند.

تخت گاز

اکبر عبدی کرونا گرفت
امیــر نوری بازیگر ســینما و تلویزیون که خود به
کرونا مبتال شــده از ابتالی اکبر عبدی به کووید
 ۱۹خبر داد.
المیرا عبدی دختر اکبر عبدی نیز درباره خبر امیر
نوری مبنی بر مبتال شــدن اکبــر عبدی به کرونا
توضیــح داد :پــدرم امروز ،بعد از  ۴روز بســتری
بودن در بیمارســتان ،مرخص میشود .ایشان به
دلیل ابتال به بیماری کرونا ،دور ه نقاهت را گذراند
و خوشــبختانه حالش خوب اســت و به زودی به
صحنه فیلمبرداری برخواهد گشــت.وی گفت :به
صورت خانوادگی به بیماری کرونا مبتال شــده ایم
که در خانه درمان شدیم اما پدرم (اکبر عبدی) به
دلیل ناراحتی قلبی و جراحی که به تازگی داشته ،راهی بیمارستان شده است.اکبر عبدی در
حال حاضر در سریال روزهای آبی برای شبکه پنج سیما در حال نقش آفرینی است .در این
مجموعه همچون ویدا جوان ،فریبا متخصص ،ایرج نوذری ،علی ســلیمانی ،کیوان ساکتاف،
مهســا غفوری ،مرتضی زارع ،مجید پتکی ،عاطفه چوپانی ،مجید شهریاری ،پرهام موحدی،
پریا مهدوی و امینعلی شهســواری ایفای نقش میکنند.دریافت ســیمرغ بلورین نقش دوم
مرد از هشــتمین جشــنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم مادر ساخته علی حاتمی ،دریافت
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از ســیامین جشنواره بینالمللی فجر برای
نقشآفرینی در فیلم خوابم میآد ساخته رضا عطاران و نامزد جایزه بیستمین جشنواره فیلم
فجر برای فیلم نان ،عشــق و موتور  ۱۰۰۰از جمله موفقیت های اکبر عبدی در ســینمای
ایران است.

«نئاندرتالها» توانایی تکلمی
مشابه انسانهای امروزی داشتند

معرفی رسمی ولوو  C40ریشارژ ۲۰۲۲
دیرو برای ولوو روز خاصی بود .ســوئدیها عالوه بر رونمایی از خودروی  C40ریشــارژ بیانیه مهمی را نیز منتشــر کردند .ولوو
به همراه پولســتار ،لوتوس ،پروتون و لینک اند کو زیر چتر گروه جیلی قرار داشــته و قرار اســت تا پایان دهه جاری میالدی با
پیشرانههای درونسوز خداحافظی کند .بله درست است ،پس از سال  ۲۰۳۰دیگر محصولی درونسوز توسط ولوو تولید نخواهد
شــد.ولوو برای دســتیابی به این هدف اقدام به عرضه محصوالت الکتریکی متنوع در سالهای آتی خواهد کرد که اولین آنها
همین  C40ریشارژ است .این خودرو که در واقع  XC40با استایل کوپه مانند است دومین محصول الکتریکی ولوو بوده و از خط
ســقف کم ارتفاعتر و نمای عقب اسپورت تری سود میبرد .اگرچه  XC40استاندارد با پیشرانههای بنزینی در دسترس است اما
 C40جدید خودرویی با پیشرانه الکتریکی میباشد.با نگاهی دقیقتر میتوانید تغییراتی را تشخیص دهد زیرا ولوو نمای جلو را
با نصب چراغهای جدید که تکنولوژی پیکسل دارند بهبود بخشیده است .همچنین سپر نیز اندکی تغییر کرده و حاال بجای مه
شکنهای گرد  XC40ریشارژ از نمونههای افقی استفاده کرده است .در مقایسه پهلوبهپهلو میتوانید تفاوتهای چراغهای عقب را
نیز مشاهده کنید .یکی از نکات جالب در  C40ریشارژ نبود چرم در کابین است که اولین بار در یک ولووی مدرن دیده میشود.

نوعی از ویروس کرونا که میتواند
افراد را دوباره آلوده کند
تحقیقات جدید میگوید که یک ســویه از ویروس کرونا موسوم به
« »۱.Pکه اولین بار در برزیل مشــاهده شد ،میتواند افرادی را که
قبال آلوده شده و بهبود یافتهاند ،دوباره آلوده کند.به گزارش آیای،
بر اســاس یک گزارش از نیویورک تایمز ،یکی از انواع ویروس کرونا
میتواند افــرادی را که قب ً
ال از عفونت کوویــد ۱۹-بهبود یافتهاند،
صرف نظر از مصونیت به دست آمده به واسطه تولید آنتیبادیها یا
پادتنها ،دوباره عفونی کند .بر این اساس ،این سویه از کروناویروس
موسوم به « »۱.Pافرادی را که از عفونت قبلی بهبود یافتهاند ،دوباره
آلوده میکند.این ســویه اولین بار در دسامبر سال  ۲۰۲۰در برزیل
کشف شــد ،اما اکنون به طور فزایندهای دانشمندانی را که از موج
بعدی ابتال به ویروس کرونا بیم دارند ،نگران کرده است.

کروناویروس میتواند سلولهای
عضله قلب را از بین ببرد
پژوهشــگران آمریکایــی در بررســی جدید خــود دریافتهاند که
کروناویروس میتواند ســلولهای عضله قلب را آلوده کند و آنها را
از بین ببرد.به گزارش نیواطلس ،پژوهش جدیدی نشان داده است
که کروناویروس چگونه میتواند بافت قلب را آلوده کند و مستقیما
به آن آسیب برســاند .این پژوهش نشان میدهد که موارد پیشین
گزارش شــده در مورد آسیب قلبی بیماران مبتال به کووید ،۱۹-به
خاطر التهاب در واکنش به عفونت نیست؛ بلکه ویروس در عضالت
قلب تداخل ایجاد میکند.اگرچــه کووید ۱۹-در ابتدا یک بیماری
تنفســی قلمداد میشــد اما گزارشهای ارائه شده در سال ۲۰۲۰
نشــان داد که بیماران مبتال به کووید ،۱۹-از عوارض قلبی-عروقی
قابل توجهی رنج میبرند.

