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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد، گفت: مسیر بازگشت آمریکا به برجام نیز روشن است و اگر اراده 
آن وجود داشته باشد، نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد.، حجت االسالم حسن روحانی روز پنجشنبه در چهاردهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو( که  با 
شعار »همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران پساکرونا« به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور عضو برگزار شد، گفت: با وجود پتانسیل تجاری باال و فراهم 

بودن زیرساخت های الزم، تجارت درون منطقه ای  میان کشورهای عضو اکو، کماکان زیر 10 درصد می باشد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی: 
 مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است؛ 

اگر اراده باشد نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد
info@sobh-eqtesad.ir

بازگشت به برجام کافی نیست
فرهنــگ مقاومت برای نســل امروز تجربه ای به ارمغــان آورده که 
بســیاری از نســل ها در قرون متمادی گذشته  از تحصیل فواید آن 
کــم بهره و یا حتی بی بهره بوده اند. روزی که رهبرمعظم انقالب در 
تبیین مواضع جمهوری اســالمی ایران شروط ایران را برای بازگشت 
به برجام ، »» لغو و راستی آزمایی عملی همه تحریم ها دانستند««، 
شــاید کسی باور نداشت که اول آمریکای بعد از ترامپ و سپس همه 
جهان مجبور به تمکین به این فرایند حق طلبانه شوند،  اما امروز با 
ایســتادگی نظام جمهوری اسالمی ایران ، این امر مقرون به نتیجه و 
در شرف پیاده شدن و ســر در استانه تسلیم نهادن طرفهای مقابل 
در برجام اســت. در خبر ها آمده بود که ســی و دو نهاد اطالعاتی ، 
مطالعاتی، پژوهشی در آمریکا در نامه ای به جو بایدن رئیس جمهور 
این کشــور از او خواســته اند هر چه ســریعتر با عمل به وعده های 
انتخاباتی خود به برجام باز گردد. در نامه این نهادها خطاب به آقای 
بایدن آمده اســت: بازگشت به برجام یکی از مهمترین و صریح ترین 
وعده های شــما در طول مبارزات انتخاباتی بوده است . شما در این 
وعده ها همچنین تصریح کردید که آمادگی دارید سیاست خارجی 
آمریکا را از یک جانبه گرایی بی پروا و جنگ طلبانه دونالد ترامپ دور 
کنید. این نهادها همچنین تاکید کرده اند که ، سیاســت »حداکثر 
فشار« بر ایران »یک سیاســت خطرناک و شکست خورده« است و 
این سیاســت نه تنها باعث افزایش چرخه تنش هــا در خاور میانه 
گردید، بلکه در واقع ایران را به داشــتن توانایی تسلیحات هسته ای 
نیز نزدیک تر کرده اســت . این سی و دو نهاد آمریکایی در نامه خود 
گفته اند که هرچه بیشتر سیاست »حداکثر فشار« باقی بماند ، بیشتر 
به سیاستهای تندروها در ایران دامن خواهد زد و دیپلماسی آمریکا و 
ایران را از شــرایط منتج به التهاب زدایی دور تر و مسیر دستیابی به 
آرامش در خاور میانه را  دشــوارتر خواهد کرد. این نهادها گفته اند:» 
افزایش تنشهای نظامی اخیر بین ایاالت متحده و »گروههای تحت 
حمایت« ایران در ســوریه و عراق  ] اشــاره به حمالت اخیر به عین 
االسد[ نشان می دهد که در پیش گرفتن یک اقدام جدید  و کاستن 

از تشدید شرایط ناهنجار تا چه حد ضروری است«. .....
ادامه در صفحه دوم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

عقب نشینی اروپا از صدور قطعنامه 
ضدایرانی در شورای حکام

تخصیص ۹۰هزار میلیاردتومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان

در چهاردهمین نشست وزارتی 
اوپک پالس چه گذشت؟
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رهبر معظم انقالب با اشــاره به مشــکل گرانی در شب عید و با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل 
معیشــتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشــکالت، همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد 
این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناســان را به مسئوالن گفته ایم.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم 
انقالب اسالمی پیش از ظهر دیروز)جمعه( دو اصله نهال میوه کاشتند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس 
در سخنانی، گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره 
به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، گفتند: کاشتن درخت و نشاندن نهال از جمله  
حسناتی است که در شرع مقدس اسالم بر آن تأکید شده است.رهبر انقالب اسالمی به اهمیت محیط 
زیست در قانون اساسی نیز اشاره و خاطرنشان کردند: فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های دینی و 
انقالبی است و نباید به آنها نگاه تجمالتی و تزئینی شود.ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری 
مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب 
جنگل ها، منابع طبیعی و ســفره های زیرزمینی به دست افراد سودجو، تأکید کردند: تخریب محیط 
زیست بالی بزرگی است که آینده بشر را هدر می دهد، بنابراین مسئوالن و همه مردم باید در مقابل 
آن بایستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن 
دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: این حوادث قابل پیشــگیری است و مسئوالنی که به وظایف خود عمل 
نمی کنند، دچار تقصیر هستند.رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله کرونا در 
آستانه سال نو پرداختند و گفتند: سال گذشته در ایام عید، مردم عزیز به توصیه ها کاماًل عمل و بالی 
بزرگی را از ســر کشور دور کردند اما امسال خطر بیشتر و فراگیرتر است بنابراین امسال هم همگان 
توصیه ها را رعایت کنند.ایشان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد باید عمل شود. 
اگر سفر را ممنوع کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مشکالت معیشتی مردم در اثر کرونا، گفتند: اگر کرونا ادامه پیدا 
کند مشــکالت معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هر چه زودتر 
برطرف شود.رهبر انقالب اســالمی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکالت معیشتی، افزودند: این 
وضع در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته اجناس مانند میوه ها فراوان است اما قیمت ها 
بسیار باالست که سود این قیمت باال هم به جیب باغداران زحمتکش نمی رود، بلکه نصیب دالل ها و 
واسطه های سودجو می شود و ضرر آن به مردم می  رسد.ایشان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل 
معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکالت، همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این 

نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئوالن گفته ایم.

رهبر انقالب در روز درختکاری:
مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند
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ادامه سرمقاله

گزیده خبر

روحانی: 

مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است؛ اگر اراده باشد نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد
رئیــس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران اقدام 
آمریکا را قطعاً با اقدام پاســخ خواهد داد، گفت: مسیر بازگشت 
آمریکا به برجام نیز روشــن اســت و اگر اراده آن وجود داشــته 
باشد، نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد.، حجت االسام حسن روحانی 
روز پنجشنبه در چهاردهمین نشســت سران سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( که  با شــعار »همــکاری اقتصادی منطقه ای در 
دوران پســاکرونا« به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور 
عضو برگزار شد، گفت: با وجود پتانسیل تجاری باال و فراهم بودن 
زیرســاخت های الزم، تجارت درون منطقه ای  میان کشورهای 
عضو اکو، کماکان زیر 10 درصد می باشــد که به هیچ وجه قابل 

قبول نیست.

متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور محترم کشور برادر و دوست ترکیه

در ابتدا مایلم از جنابعالی و همکارانتان بخاطر تاش های مؤثر در 
دوره ریاست ترکیه بر سازمان اکو و به جهت برگزاری این اجاس 
مهم تشکر نمایم.بسیار خرسندیم که بار دیگر فرصت یافتم تا در 

جمع سران محترم کشورهای عضو اکو حضور یابم.
امیدوارم این نشســت گام دیگری در راســتای همگرایی، رفاه و 

سعادت ملل منطقه اکو و ارتقاء جایگاه سازمان اکو باشد.

رؤسای محترم جمهور،
خانم ها و آقایان،

سازمان همکاری اقتصادی )اکو( اولویتی مهم در پارادایم حاکم بر 
سیاست منطقه ای و بخش مهمی از سیاست همسایگی جمهوری 
اســامی ایران اســت. منطقه اکو از ظرفیت ها و پتانســیل های 
ارزشمنِد منابع انسانی و طبیعی، ذخایر انرژی، اقتصادهای مکمل، 
بخش خصوصی عاقمند، و نیز مزیت های ممتاز مواصاتی منطقه 

ای و جهانی بهره مند است.
در واقع، سازمان اکو الزامات و شرایط الزم برای ارائه الگویی موفق 
از همگرایی منطقه ای را داراست.تاکنون گام های مهمی در جهت 
ارتقاء همکاری های اقتصادی در سازمان اکو برداشته شده و دست 
آوردهای ارزشمندی حاصل شده است. البته در برخی حوزه های 
کلیدی همچون تجارت، دســت آوردها کمتر از حد انتظار بوده 
است. با وجود پتانسیل تجاری باال و فراهم بودن زیرساخت های 

الزم، تجارت درون منطقه ای کماکان زیر 10 درصد است که به 
هیچ وجه قابل قبول نیست. این نقیصه در سند چشم انداز 2025 

اکو نیز بدرستی مورد توجه قرار گرفته است.
باور ما براین اســت که می بایست بر عملیاتی کردن برنامه های 
مصوب ســازمان اکو متمرکز شویم تا با سرعت مناسب در مسیر 
تحقق اهداف تعریف شــده سازمان حرکت نماییم. در این راستا 

چند پیشنهاد ارائه می نمایم:
- تمرکز بــر روی اجرائی کردن موافقت نامه های تجاری و یافتن 
راه های جدید برای توســعه و ترویج تجــارت درون گروهی در 

منطقه اکو،
- فعال کردن بیش از پیش بخش خصوصی جهت رونق تجارت 

فی مابین،
- فعال ســازی و کارآمد کــردن نهادهای موجــود در اکو مانند 
بانک اکو، بیمه اکو، اســتاندارد اکو و اتاق بازرگانی اکو در سطح 

همکاری های منطقه ای و مطابق با استانداردهای بین المللی،
- رفــع موانع و چالش هــای همکاری های ترانزیتــی به عنوان 

زیرساخت های اساسی توسعه تجارت.
جمهــوری اســامی ایــران آمادگــی دارد در عملیاتی کردن 
موافقتنامه تجاری اکو و پی ریزی ترتیبات مالی، بانکی و گمرکی 
آن با حضور همه کشورهای عضو مشــارکت فعال داشته باشد.

همچنیــن با برخورداری از موقعیت کم نظیر جغرافیایی خود در 

حوزه ترانزیت کاال، آمادگی داریم امکانات و ظرفیت های شــبکه 
حمل و نقلی خود و نیز زیرساخت های موجود در مناطق مجاور 
آبهای آزاد در خلیج فارس و دریای عمان را به عنوان پل ارتباطی 
میان آســیای میانه با آب های بین المللــی در اختیار اعضای اکو 
بویژه کشــورهای محصور در خشکی و در خدمت توسعه تجارت 

خارجی آنها قرار دهیم.

خانم ها و آقایان،
جامعه جهانی امــروز چالش های خطرناکی را تجربه می کند که 
تمامی شئونات حیات بشری را متاثر کرده است. بیماری کووید 
19 متاسفانه آثار مخرب و عمیقی بر وضعیت اقتصادی - و رفاه 
ملل جهان برجای گذاشــته اســت، بگونه ای کــه هیچ ملتی به 
تنهایی قادر به مواجهه با این قبیل چالش های مشــترک نیست 
و اراده جمعی توام با همکاریهای مشــترک، راهکار مواجهه موثر 
با این مخاطرات است. در همین راستا، حسِن انتخاب موضوع » 
همکاری منطقه ای در دوره پساکرونا« بعنوان شعار این نشست را 

برای منطقه اکو به فال نیک می گیرم.

یکــی از ناکامی های تلخ جامعه جهانی در دوره کرونا، عدم اقدام 
در مقابل کشــیده شــدن دامنه سیاســت های یکجانبه گرایانه 
و تحریمهــای غیرقانونی به این حوزه، و هــدف قرار دادن توان 

کشورها در مواجهه با این بلیه جهانی بوده است. اقدام قدرتهای 
بزرگ در محروم ســاختن ملت ها از حقوق بنیادین خود در کنار 
عدم احترام آنها به نهادهای بین المللی، نیازمند پاسخی در خور 
از سوی کشورهای هم اندیش با هدف تقویت همکاری و تشکیل 
جبهه ای واحد برای فائق آمدن بر این گونه چالش هاست.جامعه 
بین المللی شاهد رویکرد غیرقانونی و جنگ تمام عیار اقتصادی 
دولت ایاالت متحده علیه جمهوری اســامی ایران در چهارسال 
گذشــته بوده اســت. این تحریم های ظالمانه، خسارات جبران 
ناپذیری به دولت و ملت ایران وارد کرده اســت. بنابر دوراندیشی 
و عقانیت جمهوری اسامی ایران، توافقی که آمریکا آن را نقض 
و برای نابودی آن حداکثر تــاش را نمود، کماکان حفظ نموده 
اســت. ایاالت متحده آمریکا موظف است با لغو همه تحریم ها و 
اتخاذ تدابیر عملی به برجام برگردد زیرا این تکلیف دولتی است 
که او نقض عهد کرده اســت. جمهوری اســامی ایران نیز اقدام 
آمریکا را قطعاً با اقدام پاسخ خواهد داد. مسیر بازگشت آمریکا به 
برجام نیز روشــن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد، نیاز به 

هیچ مذاکره ای ندارد.
همچنین باید اعام نمایم، اقدامــاِت غیرقانونی یکجانبه ایاالت 
متحده آمریکا برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران ناکام مانده 
و علیرغم تحمل فشــارهای سنگیِن اقتصادی، این ملت بزرگ با 
تکیه بر اراده و توان داخلی خود به موفقیت های چشمگیر و دست 
آوردهای بزرگی از جملــه در زمینه مقابله با کووید 19 و آثار و 
تبعات آن دســت یافته اســت. نمونه بارز آن، اقدام برای ساخت 
واکسن کرونا با اســتفاده از دانش و تجربیات دانشمندان ایرانی 
می باشــد و در این راســتا آماده همکاری با سایر کشورها بویژه 
کشورهای عضو اکو هستیم و همچنین آمادگی داریم در خصوص 
چگونگی مواجهه منطقه اکو با جهاِن پس از کرونا همکاری کنیم 

و بنیانهایی را برای همکاری پی بریزیم.

جناب آقای رئیس،
مجددا از جناب عالی و سایر دست اندرکاران برگزاری این اجاس 
در ترکیه و نیز همکاران تاشــگر دبیرخانه اکو در تهران تشکر 
نمایم. فرصت را مغتنم شمرده پیشاپیش ریاست ترکمنستان بر 
سازمان اکو را به برادر عزیزم جناب آقای بردی محمداف تبریک 

عرض می کنم.
از توجه شما سپاسگزارم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکات

بازگشت به برجام کافی نیست
این نهادهای امریکایی در نامه خود در عین حال تحوالت مختلف اخیر امثال ، 
نگاه جدید اروپا به برجام ، پذیرفتن دعوت اروپا برای پیوستن آمریکا به مذاکرات 
، و تنظیم راهبرد درباره آینده توافق با ایران  ، تاکید و تأیید عدم موفقیت تاش 
ترامپ در قطعنامه های شــورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران ، تکیه 
براقدام نخست ایران با عمل به تعهداتش بر اساس برجام ،  گفته اند از آنجا که 
این آمریکا بوده که ابتدا توافق را نقض کرده و از برجام خارج شــده در نتیجه 
منطقی است که برای احیای توافق برجام خود نیز بدون شرط  برای بازگشت 
به برجام پیشگام شــود. بنظر میرسد صحنه سازی برای انتشار نامه سی و دو 
نهاد و تاکید بر نظر کارشناسی و نظر جمع بندی شده اروپا زمینه ساز پذیرش 
قهرمانانه ای از یک نرمش با پیشگامی آمریکا بوده باشد. و بنظر میرسد در گام 
اول جوبایدن در کاخ ســفید بیانیه بدهد که بدون شرط به برجام باز میگردد. 
حال با اینکه بدون شــک جمهوری اسامی ایران از این اقدام استقبال خواهد 
نمود اما باید بدانیم که عدول از اقدامات غیر قابل قبول دونالد ترامپ قدم اول 
این تعدیل سیاست در اروپا و آمریکا قلمدادمیشود که باید زمینه برداشتن گام 
هایی جدی در مســیر حذف تحریم ها قلمداد شود. تاکید مقام معظم رهبری 
انقاب اسامی در ایران بر محور راستی آزمایی ۶ ماهه و استنتاج از عدم وجود 
موانع عملی در مسیر تجارت آزاد ایران در استفاده از سوئیفت و خرید و فروش 
و دریافت و پرداخت بانکی ، موضوعی نیست که با یک بیانیه در کاخ سفید پایان 
یابد. لذا جمهوری اسامی ایران در تداوم اقدامات کشورهای غربی بر این نکته 
تاکید خواهد نمود که بازگش به برجام مقدمه برای تحقق عینی بند های برجام 
در حذف  عملی و اجرایی تحریم هاست. تجربه نشان میدهد آمریکا و اروپا در 
یک همســویی خبری سعی خواهند نمود بیانیه کاخ سفید را یک اقدام برزگ 
جلوه داده و بدون برداشتن تحریم ها قدم دوم را از ایران مطالبه نمایند و این امر 
را در بوق و کرنای رسانه ای آن گونه جلوه دهند که حال نوبت ایران است. حال 
آنکه باید به این نکته تاکید نمود که خروج از برجام در طول بیش از دوسال چه 
خساراتی برای جمهوری اسامی ایران به بار آورده و با ایجاد جو بی اعتمادی اگر 
بازگشتن آمریکا به برجام لغو تحریم ها را به دنبال نداشته باشد و در عین حال 
این برداشته شدن تحریم ها راستی آزمایی نشوند که متاسفانه با عمل دوگانه 
نظــام تجارت جهانی حتی وقتی آمریکا در زمــان اوباما در برجام بود با تاکید 
مقامات سیاسی اقتصادی و با تمهیدات پشت پرده ، جمهوری اسامی از هیچ 
یک از امتیازات برجامی بهره ای نبرد. لذاست که باید تاکید شود بازگشتن تنها 
به برجام دردی از ایران دوا نخواهد نمود و لغو عملی تحریم ها و اجرای راستی 

آزمایی با طول زمان منطقی در اجرا ، اهمیت خواهد داشت.
 والسالم

سرلشکر موسوی: 
 قدرت پهپادی ارتش در زمان تحریم

 ظهور کرد
فرمانده کل ارتش خواســتار توجه هرچه بیشــتر مجلس و دولت به موضوع 
بودجه های دفاعی شــد. روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش در جشنواره فرهنگی مصباح که در سازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش برگزار شد، با تبریک فرارســیدن روز بعثت رسول اکرم صلی 
اهلل علیه و آله و ســلم و تشــکر از تاش گران عرصه فرهنگی و بصیرت و اجرا 
کنندگان طرح های فرهنگی مصباح در ســطح ارتش جمهوری اسامی ایران، 
گفت: اجرای دقیق و هرچه بهتر طرح های فرهنگی مصباح و ســایر طرح های 
بصیرتی که در ســطوح مختلف نیروهای آجا برگزار می شود، مورد تاکید بنده 
اســت؛ ما در خانواده معنویت محور ارتش همه داشته ها و نداشته ها را تقسیم 
کردیم و توانســتیم از این مرحله سخت به سامت عبور کنیم که حتی برای 
برخی این سوال بود که چگونه ارتش توانست به سامت و با اقتدار از این مرحله 
سربلند عبور کند.سرلشکر موسوی اذعان داشت: ارتش جمهوری اسامی ایران 
به نســبت برون داد، کم هزینه ترین ارتش در بین همه ارتش های جهان است 
و همین لحظه ای که ما اینجا هستیم کارکنان نیروی هوایی، دریایی، پدافند، 
زمینی و ســازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطاعات در حال محافظت و 
مراقبت از مرزهای فیزیکی و معنوی و تأمین امنیت ایران اســامی هستند.با 
فشار حداکثری می توانند کشور را به زانو درآورند، تعداد زیادی کانال در فضای 
مجازی مشغول عملیات روانی روی ارتش و خانواده های آنها هستند که مشکلی 
برای ما ایجاد کنند، اما بنیه معنوی و بصیرت همرزمان ما و خانواده های فهیم 
آن ها دشــمن را ناکام گذاشته است.فرمانده کل ارتش با اشاره به توان کم نظیر 
پهپادی ارتش، گفت: قدرت پهپادی ارتش در اوج تحریم ها ظهور کرد؛ یعنی در 
شرایط بسیار سخت تحریمی و فشار حداکثری، قدرتی به عنوان قدرت پهپادی 

ارتش ظهور و بروز کرد.

کمالوندی:
فشار و تهدید ایران نتیجه ای جز ویران 

کردن باقیمانده برجام ندارد
ســخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: توسل به شیوه های فشار مانند قطعنامه 
هیچ نتیجه ای جز ویران کردن باقیمانده برجام نخواهد داشت. بهروز کمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران رسانه های 
داخلی مبنی بر اینکه »علیرغم سر و صدای زیاد یکی دو روز گذشته در رابطه 
با احتمال صدور قطعنامه در شــورای حکام سه کشور اروپایی آلمان فرانسه و 
انگلیس درخواســت خود در خصوص صدور قطعنامه را پس گرفته اند« اظهار 
داشــت: ما همواره گفته ایم که ایران فشــار و تهدیــد را نمی پذیرد آن هم در 
شرایطی که بیشترین همکاری ها را تاکنون با آژانس داشته ایم. مشخص است 
که طرح و بحث قطعنامه از اول مسیر بی راه و غلط بود.کمالوندی گفت: اقدامات 
کاهش تعهــدات ایران و مصوبه و قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران در حقیقت تبعات نقض آشــکار تعهدات طرف های 
مقابــل در برجام بوده که البته هنوز در چارچــوب برجام صورت می گیرد.وی 
افزود: آمریکا و کشــورهای اروپایی باید قبــل از هرگونه صحبت در خصوص 
تعهدات و عملکرد ایران پاســخگوی نقض آشــکار تعهدات خود و عدم تاش 
جدی اروپا در لغو تحریم ها باشــند. معلوم اســت که در شرایطی که تعهدات 
خود را بجا نیاورده اند، توســل به شیوه های فشار مانند قطعنامه هیچ نتیجه ای 
جز ویران کردن باقیمانده برجام نخواهد داشت. توصیه ما به این کشورها عمل 
به تعهداتشان است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما همواره گفته ایم اگر 
طرف مقابل تمامی تعهدات خود را انجام دهد ما نیز به تعهدات خود باز خواهیم 
گشت.کمالوندی تاکید کرد: همکاری های ما با آژانس در چارچوب تفاهم اخیر 
با تمرکز بر موضوعات پادمانی ادامه خواهد یافت در این خصوص به رایزنی های 

خود با آژانس ادامه خواهیم داد.

رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار آذربایجان غربی
ذائقه نظام اسالمی با فساد سازگار نیست

رییس قوه قضاییه گفت: ذائقه نظام اســامی با فساد سازگار نیست و همه 
باید در این مسیر گوش بزنگ و حساس باشند. آیت اهلل سیدابراهیم رییسی 
روز 1۴ اســفند ماه در جریان بیســت و سومین سفر اســتانی در دیدار با 
نخبگان و نمایندگان اقشــار آذربایجان غربی با بیــان اینکه جامعه دارای 
روحیه حیات باید نسبت به مسائل حساس باشد، افزود: فقر، فساد و تبعیض 
زیبنده نظام اسامی نیست و همه باید در این مسیر گوش بزنگ و حساس 
باشند.رییسی خاطر نشان کرد: جایگاه فرهیختگان جامعه حساس تر است 
و باید مســائل را رصد کنند اگر کاستی هست عکس العمل مناسب نشان 
دهند.وی ادامه داد: فســاد اداری بسیار خطرناک اســت، چرا که ادارات و 
ســازمانها خود باید جلوه گره گشایی باشند. سامت اداری مسئله محوری 
است همه سازمانها باید نسبت به ســامت اداری حساس باشند. رییسی 
تصریح کرد:  مبارزه با فســاد در اولویت امور قــرار دارد و با تمام تاش با 
فســاد در تمامی بخشها برخورد می شود.رییس قوه قضاییه گفت:  وحدت 
و انسجام در آذربایجان غربی از نعمتهای خدا است که اقوام مختلف همراه 
و با همدلی باهم زندگی می کنند که باید قدردان این نعمت دانست.وی با 
تاکید براینکه نقش مردم و بسیج و مشارکت مردمی سازمانهای مردم نهاد 
در پیشــرفت امور بسیار مهم و حیاتی است، افزود: نقش مردم در موفقیت 
پیشــگیری از وقوع جرم بسیار تعیین کننده است.رییسی با بیان اینکه در 
تمامی مبانی تربیتی تاکید شــده انسان در مســیر کجی قرار نگیرد و در 
مســیر فرهنگ دینی رشــد کند، تصریح کرد: مسائل اجتماعی و توجه به 
آن از مســائل مهمی است که باید همواره به آن دغدغه داشت. رییس قوه 
قضاییه اظهار کرد: درجا زدن و متوقف شدن و عقب گرد انسان به هیچ وجه 
قابل قبول نیســت و در این راستا باید زمینه پیشرفت را در راستای اجرای 
عدالت اجتماعی فراهم کرد و همه بخشــها باید جلوه گره گشایی باشند.

رییســی گفت:  توسعه یافتگی در کشور مسئله مهمی است؛ حتما باید در 
حوزه های مختلف پیش برویم و هر آنچه از علم و فناوری اســت در مسیر 
رفاه مردم باید بکار گرفته شود.رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه بانکها امر 
تولید را تسهیل کنند، افزود: توقف فعالیت واحدهای تولیدی توسط بانکها 
به واسطه تملک ان واحد جایز نیست.بانکها با امکانات باید واحدها را فعال 
کنند.رییســی اظهار کرد:  کشاورزی از محوری ترین فعالیتهای آذربایجان 
غربی است و باید مورد توجه قرار گیرد و عاوه بر اینکه تجهیزات کشاورزی 
بیشتر شود  و دست دالالن در شبکه تولید، تامین تا مصرف باید قطع شود.

وی گفت:  توســعه اقتصادی در پرتو امنیت اقتصادی است و اگر مبارزه با 
فساد اقتصادی انجام شود امنیت اقتصادی نیز خود به خود تامین می شود.

وی افزود:  افزایش اعتماد عمومی برای نظام بسیار مهم است و با وجود این 
سرمایه دشمن هیچ کاری نمی تواند کند.

دبیر ســتاد حقــوق بشــر جمهوری 
اســامی ایران با بیــان اینکه همان ها 
که مانع صــدور قطعنامه علیه جنایات 
صدام در »سردشــت« شــدند، در پی 
صــدور قطعنامه حقوق بشــری علیه 
ایران در »ژنو« هســتند، گفت: آمریکا 
و همپیمانان غربــی آن هیچگاه خوی 
ســلطه گری و سرشت جنایت پیشگی 
را کنــار نخواهند گذاشــت.به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی ستاد حقوق بشر، 
علی باقــری کنی دبیر ســتاد حقوق 
بشر جمهوری اســامی ایران و معاون 
امــور بین الملل قوه قضائیــه عصر روز 
)پنجشنبه( در جمع خانواده های معظم 
شــهدا و جانبازان شیمیایی سردشت، 
ضمــن ادای احتــرام بــه جوانمردانی 
که با نفس های به شــماره افتاده شان، 
نفس دشــمن را بریدند، اظهار داشت: 
کشــورهایی که دیروز »وحشــیانه« با 
جان  به  شــیمیایی »  »جنگ افزارهای 
امروز »گستاخانه«  افتادند،  ایران  ملت 
بــا »نرم افزارهای قــدرت اقتصادی و 
سیاسی« ، حقوق مردم ایران را پایمال 
می کنند.باقری کنــی افزود: دولت هایی 
کــه امروز با ابزار سیاســی و اقتصادی 
بیشــترین فشــارها و گســترده ترین 
تحریم هــا را علیه ملت ایــران اعمال 
می کنند، همان هایی هستند که دیروز 
هم ساح شیمیایی در اختیار صدام قرار 
دادند، هم از اقدام بین المللی علیه رژیم 
بعث جلوگیری کردند و هم از انعکاس 
رســانه ای جنایــت صــدام جلوگیری 
کردند.دبیر ســتاد حقوق بشر گفت: به 
ساده لوحان غرب باور باید تصریح کرد؛ 
اگر ملت های تحت ستم، ظلم و جنایت 
غربی ها را هم فرامــوش کنند، آمریکا 
و همپیمانان غربــی آن هیچگاه خوی 
ســلطه گری و سرشت جنایت پیشگی 

را کنــار نخواهند گذاشــت. به همین 
دلیل است که »جادان چکمه پوش« 
کــه دیروز مــردم را در کــوی و برزن 
»سردشت« خفه کردند، امروز در لباس 
»مدعیان حقوق بشــر« در پی تضییع 
حقوق ملت ایران در برج و باروی »ژنو« 
هســتند.وی همچنین تاکید کرد: اگر 
غربی ها در ادعای خود مبنی بر صیانت 
از حقوق بشــر صادق هستند، به جای 
برگزاری نشســت نمایشی حقوق بشر 
در ژنو، اجاس واقعی حقوق بشر را در 
سردشت برگزار کنند تا از نزذیک آثار 
جنایت های خود را که با گذشت بیش 
از ســه دهه همچنان در کوی و برزن 
سردشت خودنمایی کرده و جان و تن 
جوانان دیروز و بزرگمردان امروز را ذره 

ذره مضمحل می کند، لمس کنند. 
دبیر ســتاد حقوق بشــر ادامه داد: در 
جنایت سردشــت، هرچند صدام نقش 
جاد را با جنایت بارترین شــیوه بازی 

کرد، ولی رویکرد و اقدام برخی دولتهای 
غربی قطعا کمتــر از نقش جاد نبوده 
و نیست، چراکه این دولت ها عالمانه و 
عامدانه هم در ساخت و تولید و فروش 
ساح شیمیایی، هم در حمایت سیاسی 
از صدام و جلوگیری از اقدام بین المللی 
علیه ایــن جنایت و هــم در تحمیل 
بایکوت رســانه ای در قبال این جنایت 
با هــدف اغفال افــکار عمومی به طور 
کامل ایفای نقش کردند.وی یادآور شد: 
اسناد آمریکایی که اخیرا از طبقه بندی 
محرمانه خارج شده نشان می دهد که 
آمریکایی هــا نه تنها از کاربرد ســاح 
به طور کامل  توســط صدام  شیمیایی 
اطاع داشــتند، بلکه عاوه بر تجهیز 
رژیم بعث به جنگ افزارهای شیمیایی  
در دولت های ریگان و بوش پدر، از همه 
ظرفیت خود برای کابرد ساح شیمیایی 
علیه نیروهای ایرانی استفاده کردند تا 
جایی که در ســال  1٣۶۶ و در حالی 

که ماهواره های جاسوسی آمریکا کشف 
کردند که ایرانی ها با استفاده از شکافی 
در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک 
پیروزی اســتراتژیک مهم قــرار دارند، 
دولــت آمریکا بــا »اطــاع کامل« از 
تصمیم ارتش بعث برای کاربرد ســاح 
شــیمیایی علیه ایرانیها، محل استقرار 
نیروهــای ایرانی را بــه عراقی ها اطاع 
داد.باقری کنــی ادامــه داد: فضاحــت 
سیاسی و رسوایی حقوق بشری آمریکا 
و همپیمانــان غربــی آن زمانی به اوج 
می رسد که آمریکایی ها با تاش اکثریت 
اعضای شورای امنیت برای صدور یک 
بیانیه )و نه قطعنامــه( در محکومیت 
حمات شیمیایی مکرر عراق مخالفت 
کــرده و بــه آن رأی منفی می دهند و 
چند کشور غربی دیگر ازجمله انگلیس 
و فرانسه در رأی گیری شرکت نکردند.

وی گفت: سردشــت باید به پیشــران 
نهضت جهانی خلع ساح کشتارجمعی 
تبدیل شــود و در این میان آمریکا که 
دارنده بزرگترین زرادخانه ســاحهای 
اتمی و شــیمیایی در جهان است، باید 
به عنــوان متهم اصلی تهدیــد اتمی و 
شــیمیایی جهان به پای میز محاکمه 
افکار عمومی جهانی کشــانده شــود.

معاون امور بین الملل قــوه قضائیه در 
پایان با تاکید بر اینکه دستگاه  قضایی 
اســتیفای حقوق  پیگیر  به طور جدی 
جانباران شیمیایی است، گفت: در این 
چارچوب تــا کنون درخصوص بیش از 
200 نفر از آنهــا در دادگاه طرح دعوا 
شده که برای حدود ٧0 تن از آنها رأی 
نهایی نیز صادر شده اســت. همچنین 
علیه چند شــرکت اروپایی که در زمان 
جنگ مواد شیمیایی برای تولید ساح 
دراختیــار رژیم بعث قــرار داده اند، در 
محکام بین المللی اقامه دعوا شده  است.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران:

آمریکا سلطه گری و جنایت 
پیشگی را کنار نخواهد گذاشت

سرلشکر باقری:
داستان، نقش مهمی در انتقال مفاهیم شهادت و مقاومت دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نباید از نقش اثرگذار داستان در انتقال مفاهیم ارزشی مانند ایثار، مقاومت و شهادت غافل ماند و آن را نادیده گرفت.، سرلشکر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به جشنواره داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد: نباید از نقش اثرگذار داستان در انتقال مفاهیم ارزشی مانند ایثار، مقاومت و شهادت 
غافل ماند.متن این پیام به شرح زیر است:رشد و پویایی یک فرهنگ و تمدن، مرهون عواملی است که بی تردید یکی از مهمترین آنها ادبیات و به خصوص ادبیات داستانی می باشد. 
ادبیات داستانی ابزاری مناسب برای انتقال تجارب است که با آن می توان به موضوعات انتزاعی عینیت بخشید و از نمادها، استعاره ها و تمثیل های فراوان آن برای تحکیم آموزه های 
مختلف بهره جست. ساختار و درون مایه موجود در ادبیات داستانی می تواند ادراکی عمیق را در مخاطب ایجاد کند که همراه با کششی عاطفی نسبت به تثبیت آموخته ها و از جمله 
آموزه های دینی، انقابی و مذهبی مؤثر واقع شود. از این رو نباید از نقش اثرگذار داستان در انتقال مفاهیم ارزشی مانند ایثار، مقاومت و شهادت غافل ماند و آن را نادیده گرفت. در 
همین راســتا جای بســی خوشوقتی است که بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به عنوان نهاد متولی در سیاستگذاری برای پاسداشت ارزش های فرهنگی و معنوی دفاع 
مقدس و مقاومت با برگزاری جایزه ادبی یوسف نسبت به شناسایی عاقه مندان و استعدادهای برتر در حوزه داستان نویسی دفاع مقدس و موضوعات مشابه اقدام و آثار برگزیده را 
جهت استفاده عموم جامعه عرضه می دارد.امید است که با برنامه ریزی دقیق و ایجاد ظرفیت های آموزشی و تخصصی مناسب به ویژه برای نویسندگان جوان، شاهد رشد روزافزون کمی 
و کیفی در حوزه ادبیات، خصوصاً داستان و داستان نویسی دفاع مقدس و مقاومت و تحقق نهضت صد برابری مدنظر رهبر معظم انقاب حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( باشیم.
اینجانب ضمن تشکر از دست اندرکاران نهمین جایزه ادبی یوسف و نیز تبریک به برگزیدگان این جشنواره، کسب توفیقات روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
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گزیده خبر نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

اصالح قانون اصل ۴۴ برای کاهش انحصار است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تصویب کلیات طرح 
اصالح اصل ۴۴ قانون اساسی تنها یک گام در مسیر تسهیل صدور مجوز و کاهش 
انحصار و افزایش رقابت اســت.به گزارش صدا و سیما، احسان خاندوزی در استودیو 
گفتگوی ویژه خبری درباره این قانون که اخیراً از ســوی شورای نگهبان تأیید شد، 
افزود: این موضوع در مجلس دهم شــروع شــد و حاال در مجلس یازدهم هم طرح 
دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سر دفترداری تهیه شد 
که کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود.وی 
افزود: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع 
عبارتند از تمام دستگاه ها و شوراها، اتاق و تشکل ها، اتحادیه ها و کانون های حرفه ای 
و تخصصی نظام های صنفی و حتی دستگاه های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری، 
که این دســتگاه ها حتماً باید در درگاه ملی مجوز کســب و کار، شرایط هر کدام از 
مجوزها را )اعم از صدور و تمدید( قرار دهند اگرنه اساساً دیگر الزامی وجود ندارد از 
صدور مجوز امتناع کنند یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت کنند 
سوم اینکه تا یک سال زمان دارند فرایند صدور مجوزها را کامل الکترونیکی کنند و 
مجوزهای کاغذی که محل فساد و سو استفاده است برچیده شود.خاندوزی تصریح 
کرد: شــفافیت )داده باز بودن( در این قانون دیده شده است یعنی باید پس از یک 

سال وقتی مثاًل به سایت وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می شود تمام مجوزهایی که 
صادر کرده است، با کد ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که به فرض مثال فالن 

شخص چه مجوزهایی را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: در قانون از منظر کسب و کار وارد 
نشده ایم، یعنی مجلس شورای اسالمی از منظر اینکه کانون وکال یا سردفتر داران 
مرجع صدور مجوز هستند بنابراین مراجع صدور مجوز که گواهی نامه صادر می کنند 
باید بیایند و اعالم کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن 
بازار، گواهی نامه صادر می کنند.وی ادامه داد: کانون هم مانند ســایر نهادهاست و 
خونش رنگین تر نیست و باید به تبعیت از قانون، شرایط خود را در درگاه ملی کسب 
و کار ثبــت کند.خانــدوزی گفت: در حال حاضر در کشــورمان، مجوز نانوایی یک 
میلیارد تومان، مجوز داروخانه ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می شود یا مجوزهای 
سردفتری در کشورمان پیش فروش می شود مجوز سردفتری ها برای ۵ سال آینده 
حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می شود. البته این اقالم برای خرید و فروش به 
روز به ۷ میلیارد تومان هم می رســد.وی ادامه داد: وقتی در قانون تصریح می شود 
که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوزها باید از شرایط 
قانونی پیروی کنند به نظر می رسد برای همه روشن باشد قانون گذار واقعاً میل به 

اصالح امور دارد.در ادامه نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیأت مقررات زدایی گفت: 
وقتی در اواســط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاســت های کلی اصل ۴۴ را ابالغ 
کردند قرار بود تقویت بخش خصوصی از ۲ طریق خصوصی ســازی و بهبود فضای 
کسب و کار محقق شود که نشد.حسین سالح ورزی افزود: با نیم نگاهی به خصوصی 
سازی ها می بینیم که آنچه اتفاق افتاد بیشتر واگذاری ها ناقص بود.وی گفت: درباره 
بهبود فضای کسب و کار قوانین تدوین و ابالغ شد منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به 
این علت است که در طول همه این سال ها همه اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات 
زدایی انجام داد در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی دستگاه هایی که مجوزشان 
برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررســی می شــد مواجه می شدند و نخستین 
اســتدالل دستگاه های مذکور از جمله کانون وکال، سردفترداران و داروخانه ها و … 
این بود که ما کسب و کار نیستیم پس با توجه به همه این مشکالت نیاز به اصالح 
قانون اصل ۴۴ احســاس شد.نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو هیأت مقررات زدایی 
تصریح کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده اســت که کدام دستگاه ها و کسب و 
کارها مشــمول این قانون هستند در این راستا مشخصاً داروخانه ها و سردفترداران 
و کانون وکال با تشــخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می شوند و 
حتماً باید اطالعات خود را در درگاه ملی اطالعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.

یک کارشناس ارشد حقوق بانکی؛
 سقف وجه التزام در تعهدات پولی 

برداشته شد
یک کارشناس ارشد حقوق بانکی از رای دیوان عالی برای تعیین وجه التزام گفت: 
سقف تعیین وجه التزام تعهدات پولی برداشته شده و تمامی افراد می توانند این 
نرخ را باالتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند.یاسر مرادی از صدور رأی وحدت 
رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین وجه التزام خبر داد و گفت: 
بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا 
هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی معتبر 
شناخته شد.وی افزود: بر این اســاس، افراد می توانند در قراردادهای فی مابین، 
برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما 
با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه »وصول مطالبات مؤسسات 
اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به عالوه شش 
درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای بانکی تســری پیدا نکرده و 
بانک ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را 
ندارند.مرادی ادامه داد: صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در 
تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد. موضوع از این قرار است که افراد در قراردادهای 
فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خســارت تأخیر 
در ایفــای تعهدات تعیین می کردند که پیش از این، نظر محاکم و اداره حقوقی 
قوه قضائیه بر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص وجه التزام بود که بر این 
نکته تصریح دارد که در تعیین وجه التزام، سقفی وجود ندارد و دست طرفین در 
تعیین وجه آن باز است؛ پس هیچکس نمی تواند به تعیین رقمی کمتر یا بیشتر، 
طرفین قرارداد را مجبور کند.کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود؛ این موضوع بر 
ماده ۲۳۰ قانون مدنی اطالق دارد که این ماده، ناظر به تعهدات غیرپولی اســت؛ 
اما تعهدات پولی مشــمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می شوند و وجه 
التزامی که برای آنها می توان تعیین کرد، صرفاً به میزان شاخص اعالمی رسمی 
بانک مرکزی یعنی همان نرخ تورم است.وی تصریح کرد: در واقع تا پیش از صدور 
رأی وحدت رویه، تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می شدند؛ به نحوی 
که اگر تعهدی که یک فرد قبول می کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام 
آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می توان وجه التزام را تعیین کرد و برای 
بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی 
باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می تواند 
تعیین شــود.به گفته مرادی، نمونه آن مبایعه نامه های امالک است، به این معنا 
که اگر یک مبایعه نامه به امضا رسد و در آن، یکی از طرفین متعهد شود تا سند 
ملک را به نام فرد خریدار کند؛ ضمن اینکه طرف خریدار نیز ملزم خواهد بود تا 
مبلغ مشــخصی را تا یک تاریخ تعیین شده، به فروشنده پرداخت کند؛ پس در 
چنین شــرایطی او تعهد پولی دارد و وجه التزامی نیز برای حفظ قرارداد تعیین 
می شــود.وی ادامه داد: در چنین شرایطی، وجه التزام برای فردی که تعهد دارد 
پولی را پرداخت کند، منطبق با نرخ رسمی بانک مرکزی است، اما در مورد طرف 
مقابل، به دلیل اینکه او یک تعهد غیرپولی داشته و ملک خود را به فروش گذاشته 
است، وجه التزام به هر میزان می تواند تعیین شود و محاکم نیز در مورد آن، رأی 
صادر می کردند؛ چراکه این موضوع یک وجه غیرپولی دارد.دیوان عالی کشور در 
رأی خــود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می توانند در پرداخت وجه 
التزام قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که 
ناظر بر پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دالر را شامل نمی شودمرادی 
گفت: رأی وحدت رویه که شــب گذشــته منتشر شده، این مبنا را تغییر داده و 
اعالم کرده است که وجه التزامی که برای جبران خسارت تأخیر تادیه در ایفای 
تعهدات پولی که مشــمول اطالق ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده نیز، مشمول ماده 
۵۳۰ قانون آئین دادرســی مدنی است؛ مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته 
باشند؛ یعنی توافق طرفین در تعهدات پولی را به رسمیت شناخته و تصویب کرده 
که با توجه به ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی، مبلغ وجه التزام تعیین شده در 
قراردادها حتی اگر بیشتر از شاخص اعالم بانک مرکزی باشد، باز هم معتبر و فاقد 
اشکال است.این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت 
رویه اخیر، دو شــرط را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد )بیش از شاخص 
بانک مرکزی( تعیین کرده، به این معنا که تعیین وجه التزام مغایرتی با قوانین و 
مقررات اولیه نداشته باشد که از جمله آن، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی 
این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی 
نداشته باشد.مرادی ادامه داد: این شرط چند نکته دارد، به نحوی که باید دید که 
قوانین و مقررات امری در این زمینه چه شامل مواردی است؛ چراکه قرار بود بر 
مبنای مذاکرات صورت گرفته، ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از 
مبانی محدودکننده تعیین وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی، تعیین کنند 
که آنجا، بحث شروط غیرمنصفانه و تحمیلی را مطرح کرده و گفته شروطی که 
در قراردادها لحاظ می گردد، باید درجه ای از انصاف در آن رعایت شده باشد.وی 
اظهار داشت: بر این اســاس ممکن است این عبارت که »وجه التزام مغایرتی با 
قوانین امری نداشته باشد«، در آینده دست برخی از قضات را برای اینکه این رأی 
را تفسیر کنند، باز بگذارد و وجه التزام هایی که خارج از عرف، عدل و انصاف صادر 
شده را محدود کرده و تعدیل نماید.این موضوع یکی از مصادیق ربا خواهد بود و 
برخی به این بهانه، خواهند توانست ربا بگیرند و به خاطر این بود که مخالفت هایی 
در این حوزه وجود داشته و ماده ۲۳۰ را در تعهدات پولی، محدود به شاخص بانک 
مرکزی می نمود؛ اما اکنون رأی دیوان عالی کشور که ممکن است منجر به برخی 
سوءاستفاده ها گردداین کارشناس ارشد حقوق بانکی در پاسخ به سوال مبنی بر 
اینکه آیا بانک ها نیز مشــمول این قضیه می شوند یا خیر، گفت: تا پیش از این، 
علیرغم اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۳۰ قانون دادرسی مدنی برای تعیین 
وجه التزام ها تعیین شده بود، خسارت تأخیر تادیه و وجه التزام را در تعهدات پولی 
و غیرپولی تشریح کرده بودند، شورای نگهبان در خصوص تعیین وجه التزام بیش 
از نرخ تورم بانک مرکزی در تعهدات پولی برای بانک ها مجوز داده بود؛ اما در مورد 
اینکه افراد بتوانند وجه التزام را بیش از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند، خیلی 
از حقوقدانان معتقد بودند که دست رباخواران باز گذاشته شده است.مرادی گفت: 
این موضوع یکی از مصادیق ربا خواهد بود و برخی به این بهانه، خواهند توانست 
ربا بگیرند و به خاطر این بود که مخالفت هایی در این حوزه وجود داشته و ماده 
۲۳۰ را در تعهدات پولی، محدود به شاخص بانک مرکزی می نمود؛ اما اکنون فارغ 
از رأی دیوان عالی کشور که ممکن است منجر به برخی سوءاستفاده ها گردد؛ اما 
برخی معتقد بودند که حاال که شورای نگهبان دریافت وجه التزام را برای بانک ها 
باالتر از شــاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته و پذیرفته است، بانک ها که 
ویژگی خاصی ندارند و این را می توان به سایر موارد هم تعمیم داد؛ چراکه شورای 
نگهبان در مورد تعهدات پولی، مغایرتی تشــخیص نداده و آن را پذیرفته است و 
تفاوتی ندارد که دریافت کننده وجه التزام بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی 
دیگری باشد.وی اظهار داشت: برخی از اساتید معتقدند که با توجه به ماده ۵۲۲ 
آئین دادرسی مدنی نمی توان مابه التفاوت وجه التزام بیشتری باالتر از وجه التزام 
خسارت تأخیر تادیه در قرارداد دریافت کرد؛ به هر حال دیوان عالی کشور در رأی 
خود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می توانند در پرداخت وجه التزام 
قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که ناظر بر 

پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دالر را شامل نمی شود.

ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛
آخرین مهلت دریافت وام جدید کرونا

با توجه به آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت تسهیالت جدید کرونا را تا نیمه اسفند ماه تمدید کرده بنابر این فردا آخرین مهلت دریافت وام 
جدید کرونا خواهد بود و هرگونه تمدید مجدد بستگی به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا خواهد داشت.پرداخت تسهیالت جدید کرونا در مرحله دوم با 
رویکرد بنگاه محوری آغاز شد و بر این اساس بنگاههای سه حوزه گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مشمول این مرحله از دریافت وام جدید 
کرونا شناخته شدند.د ر حالی که تا پیش از این مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت وام جدید کرونا برای بنگاههای مذکور تا پایان بهمن ماه اعالم شده 
بود این زمان از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا برای هر سه بخش تا نیمه اسفند ماه تمدید شد.تمدید مهلت زمان ثبت نام مرحله دوم وام کرونا به دلیل 
عدم جذب منابع تخصیص یافته و همچنین عدم مراجعه به بانکها به دلیل اعمال محدودیتهای ترددی و رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفت 
تا صاحبان بنگاها و کسب و کارها در حوزه های گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان فرصت مراجعه به بانکها را داشته باشند.تصویب پرداخت 
تســهیالت حمایتی به شــاغلین و کسب و کارهای سه حوزه مذکور به دنبال حمایت دولت از صاحبان مشاغل و کسب وکارهای شدیدا آسیب دیده از 
کرونا در ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گرفت که در فاز نخست پرداخت تسهیالت، افراد متقاضی برای دریافت وام ثبت نام کرده و نزدیک به ۱۴ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در کشور در ۱۴ رسته و بیش از ۸۵۰ زیررسته پرداخت شد.در مرحله دوم پرداخت وام 
کرونا نیز، سه حوزه گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان مورد توجه قرار گرفت و رقمی معادل ۸۰۰۰ میلیارد تومان تسهیالت 
برای پرداخت به این بخشها پیش بینی شد که طبق مصوبات ستاد ملی کرونا ۲۰۰۰ میلیارد تومان به بخش گردشگری، ۱۷۰۰ میلیارد تومان به بخش 
فرهنگ و هنر و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش ورزش اختصاص پیدا کرده است.پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا با نرخ ۱۲ درصد بوده و متقاضیان برای 
بهره مندی از این تسهیالت ابتدا باید از طریق ثبت نام در سامانه کارای وزارت کار مراحل ثبت نام خود را دنبال و پس از تایید سامانه و معرفی به بانک، 
تسهیالت درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت کنند.طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت دریافت وام جدید کرونا فردا پانزده اسفند به پایان 

می رسد مگر آنکه تمهیدات جدیدی از سوی ستاد پیش بینی شده و مهلت دریافت وام مجددا تمدید شود.

رییس دفتر رییس جمهور؛
تحریم ها با لوایح FATF ارتباط خاصی ندارد

 FATF رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه چه تحریم باشــد چه نباشــد، با دو الیحه
ارتباط خاصی پیدا نمی کند، گفت: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر 
شدن هزینه تعامالت تجاری با کشورهای خارجی می شود. »محمود واعظی« درباره اظهارات 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در 
رابطه  با FATF است، گفت:  بحث ما در مجمع دو الیحه پالرمو و CFT است که در مجمع 
تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو الیحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی 
حتی در ایران بسیار مهم است.رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این 
الیحه آن مقــدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شــفافیت و جلوگیری از 
پول شــویی است، هم اکنون در حال اجراست، گفت: وقتی این الیحه تبدیل به قانون شود 
قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول شویی بیشتر می شود.

وی ادامه داد: این دو الیحه می تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل 
ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کاالها قیمت ارزانتری پرداخت 
می کنند.واعظی خاطرنشان کرد: دولت برای حضور فعال وزیران ذیربط در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام آمادگی کامل دارد و وزیران امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، نفت و رییس 
کل بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسات چند ساعته حضور داشتند و 
اگر باز هم الزم باشد در این نشست ها شرکت می کنند تا به سواالت و ابهامات اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام پاســخ دهند.رییس دفتر رییس جمهوری درباره اینکه مخالفان 
تصویب لوایح مرتبط با FATF بحث تحریم های اقتصادی، رفع این تحریم ها و شرط تحفظ 
)حق شرط( را مطرح کردند، تصریح کرد: اعتقاد ما براین است چه تحریم باشد چه نباشد با 
این دو الیحه ارتباط خاصی پیدا نمی کند.وی ادامه داد: زمان تحریم برخی کشورهای دوست 
و همسایه عالقه مند به همکاری با ایران  در زمینه بانکی، به دلیل وضعیت ایران در FATF از 
کار کردن با ما محذوریت داشتند و این وضعیت مانعی برای همکاری این کشورهای دوست 
و همسایه با ما بود. گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف )FATF( که در زمینه شفافیت مالی 
و مقابله با پولشویی در حوزه بین المللی فعالیت می کند، از جمهوری اسالمی ایران خواسته 
بود تا با اصالح مواردی مشخص، ساختار مالی و بانکی خود را با قوانین و مقررات این سازمان 
بین المللی تطبیق دهد. در این راستا گروه ویژه اقدام مالی ۴۱ توصیه به جمهوری اسالمی 
داشــته که از این توصیه ها تنها دو مورد تقنینی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی )پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )سی اف تی( باقیمانده است.  دو 

الیحه نخست تصویب اما دو الیحه دیگر از سوی شورای نگهبان رد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد؛
تخصیص ۹۰هزار میلیاردتومان برای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
رحیم زارع گفت: براساس مصوبه این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی 
حقوق لشکری و کشوری، رتبه بندی معلمان، اجرای قانون جامع معلوالن، مطالبات ایثارگران 
و همسان سازی حقوق شهدای بازنشسته تخصیص پیدا کرد.به گزارش خانه ملت، رحیم زارع 
در نشســت خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به مهمترین مصوبات جلسه این کمیسیون 
گفت: نحوه هزینه کرد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری پروژه های عمرانی و سهام 
شرکت های دولتی برای پرداخت حقوق های مالکانه از مهمترین مصوبه نشست بود.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون 
تلفیق ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون، مطالبات تامین 
اجتماعی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته و تخصیص داده 
شــد.وی تاکید کرد: همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان 
باقیمانده برای متناسب سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه بندی معلمان، همسان سازی 
حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلوالن، مطالبات ایثارگران، همسان سازی 
حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد.زارع در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه آیا مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی کافی خواهد بود، اظهار کرد: اگر مصوبه تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومانی 
در صحن علنی تصویب و توسط دولت اجرا شود، سازمان تامین اجتماعی می تواند حداقل 

تا ۳ سال آینده همسان سازی و متناسب سازی حقوق بگیران این سازمان را انجام دهد.

 سقف افزایش حقوق کارمندان دولت 
۲.۵ میلیون تومان شد

بر اســاس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، ســقف افزایش حقوق کارمندان دولت 
۲.۵میلیون تومان شد. در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه، جزء )۱( بند )الف( تبصره 
)۱۲( بررســی و افزایش ۲۵ درصدی حقوق ها در ســال آینده مصوب شد اما برای 
این افزایش حقوق سقف مشخصی  تعیین شد.گفتنی است، در الیحه اولیه بودجه 
افزایش ۲۵درصدی حقوق برای تمامی حقوق بگیران لحاظ شده بود.در مرحله اول 
کمیســیون تلفیق نیز همین فرمول را تایید کرد.در مرحله بعد و پس از رد کلیات 
بازهم دولت بر فرمول خود یعنی افزایش ۲۵درصدی حقوقها تاکید کرد. اما در این 
مرحله با مطرح شدن پیشنهادات در صحن علنی کمیسیون تلفیق از فرمول جدید 
برای افزایش حقوق رونمایی کرد. بر این اساس سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی 
برای افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوق های 
باالی ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان 
به آنها اضافه شود.به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۲۵ درصد افزایش مشروط به 
این است که میزان افزایش حقوق هیچ شخصی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۲۵ میلیون 

ریال بیشتر نشود
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مشتریان نفت ایران بازمی گردند؟گزیده خبر
اخبار این روزها حاکی از این اســت که ایران با مشــتریان 
قدیمی خود در آســیا وارد مذاکره شــده تا در صورت رفع 
تحریــم بتواند بازارهــای قدیمی خود را به دســت آورد، 
موضوعی که به اعتقاد کارشناســان چنــدان دور از ذهن 
نیســت و ایران تجربه کافی برای انجــام این کار در زمانی 
کوتاه دارد.صادرات نفت ایران در پی بازگشــت تحریمهای 
آمریکا در اواسط سال ۲۰۱۸ و پایان معافیت های واشنگتن 
برای برخی از مشــتریان نفت ایران در ســال ۲۰۱۹، متاثر 
شد. شماری از پاالیشگاه های چینی همچنان به خرید نفت 
ایران ادامه می دهد. پیش از این تحریم ها، چین، هند، کره 
جنوبی و ژاپن بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا بودند.

صادرات نفت ایران در اوایل سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۵ میلیون 
بشــکه در روز بود. ســیتی گروپ ایران را بزرگترین عامل 
غیرقابل پیش بینی برای بازار نفت در ســال ۲۰۲۱ خوانده 
است. در این بین جو بایدن، رییس جمهور آمریکا پیشنهاد 
حضــور در مذاکرات برای احیای برجــام را مطرح کرده اما 
تهران خواستار آن است که ابتدا تحریمها برداشته شوند.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، هند که سومین واردکننده بزرگ 
نفت در جهان است، امیدوار است بایدن رویکرد مالیمتری 
در خصــوص ایران اتخاذ کند و هنــد بتواند واردات نفت از 
ایران را ازسربگیرد. چین با تحریم ها مخالف بوده و آمریکا 

را متهم کرده فراتر از حوزه قضایی خود عمل کرده است.

کشورهای آسیای شرقی، هدف صادراتی ایران
مرتضی بهروزی فر، کارشناس ارشد حوزه انرژی در این باره 

به ایســنا گفت: اگر شرایط غیر از این باشد و ایران نتواند با 
مشتریان قدیمی خود وارد مذاکره شود دچار مشکل خواهیم 
شد، در دوره گذشته که دچار تحریم شده بودیم با تصویب 
برجام ایران توانست کمتر از شش ماه با مشتریان خود وارد 

تعامل شــود.وی تاکید کرد: اکنون نیز انتظار همین است و 
امیدواریم باتوجه به تجربیاتی که از گذشته داریم و اقداماتی 
که انجام شده است و زمانی که گشایش ها اتفاق افتاد ایران 
مجدد با کشوهای آسیای شرقی ارتباط برقرار خواهد کرد.

به گفته این کارشــناس ارشد حوزه انرژی کشورهای چین 
و هند و کره و ژاپن بازارهای ســنتی ما هســتند و اگر ما 
نتوانیم وارد این بازارها شــویم و آن ها را حفظ کنیم دچار 
بحران می شویم، حتی در چشم اندازهای آینده عمال آسیای 
جنوب شرقی متقاضی نفت خواهد بود نه کشورهای اروپایی 
و آمریکایی به همین دلیل این مساله برای ایران بسیار مهم 

و قابل توجه است.

تصمیم اوپک پالس چه خواهد بود؟
بهروزی فر با اشــاره به جلسه آینده اوپک پالک و تصمیم 
برای افزایش و کاهش تولید نفت، اظهار کرد: اوپک و اوپک 
پالس به دنبال حفظ سطح قیمت ها هستند اما باتوجه به 
گزارش هایی که مطرح می شــود حجم مازاد عرضه رو به 
کاهش است و شواهد نشان می دهد که به دلیل اثرگذاری 
واکسن، تقاضا افزایش خواهد یافت.وی با بیان اینکه واکسن 
کرونا می تواند تبعات اقتصادی شیوع این بیماری را کاهش 
دهد، گفت: انتظار می رود که بازار نفت در شش ماه آینده 
بهبود یابد و دور از ذهن نیســت که کشورهای اوپک پالس 
بخشی از کاهش تولید را حذف کنند هرچند درنظر داشته 
باشید که در اجالس قبلی عربستان یک میلیون بشکه مازاد 
بر توافق اوپک پالس متعهد شــد و ممکن است این کشور 
این میزان را برگرداند و یا کمتر کند.به گفته وی، بعید است 
که تغییرات زیادی در توافقات گذشــته اوپک پالس اعمال 
شــود چراکه می دانند بازار هنوز شــکننده است و باید با 

احتیاط گام بردارند.

در چهاردهمین نشست وزارتی اوپک پالس 
چه گذشت؟

چهاردهمین نشست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( شامگاه پنجشنبه )۱۴ اسفندماه( به ریاست 
عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی و همکاری الکساندر نواک، 
معاون نخست وزیر روسیه از طریق ویدیوکنفرانس و حضور ۲۳ کشور عضو با 
انتشار بیانیه ای به  کار خود پایان داد.، این نشست انتصاب دوباره محمد الفارس، 
وزیر نفت کویت و بازگشــت محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر به جمع اعضای 
ائتالف اوپک پالس را خوشامد گفت. در این نشست بر نقش مثبت  توافقنامه 
همکاری )Declaration of Cooperation( در حمایت از بازگشت توازن به بازارهای 
جهانی نفت همسو با تصمیم تاریخی دهمین نشست مشترک وزارتی فوق العاده 
اوپک و غیر اوپــک در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ )۲۴ فروردین ماه( برای کاهش عرضه 
دســته جمعی نفت خام و تصمیم های بعدی تاکید شــد.وزیران نفت و انرژی 
اوپک پالس با اشاره به کاهش تولید داوطلبانه عربستان سعودی از یکم فوریه 
)۱۳بهمن ماه( به مدت دو ماه، ضمن تشکر از این کشور بر حمایت از ثبات بازار 
نفت تاکید کردند. اعضای ائتالف اوپک پالس همچنین از تمدید کاهش تولید 
داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای عربستان برای ماه آوریل ۲۰۲۱ و رویکرد 
انعطاف پذیر و پیشگیرانه این کشور قدردانی کردند.وزیران نفت و انرژی اوپک 
پــالس تصمیم گرفتند رقم تولید نفت خود در ماه مــارس را برای ماه آوریل 
۲۰۲۱ هم ادامه دهند، در عین حال اعضا به روســیه و قزاقستان به دلیل ادامه 
الگوی مصرف فصلی، اجازه دادند به ترتیب تولید خود را ۱۳۰ هزار بشکه و ۲۰ 
هزار بشکه در روز افزایش دهند.نشست چهاردهم وزیران نفت و انرژی ائتالف 
اوپک پالس، گزارش ماهانه کمیته فنی مشــترک )JTC( شامل داده های تولید 
نفت خام در ماه فوریه را بررســی کرد. در این نشست از عملکرد مثبت اعضای 
مشارکت کننده در توافقنامه همکاری استقبال شد. رقم پایبندی کلی به تصمیم 
اصلی در ماه فوریه ۱۰۳ درصد ثبت شــد، به طوری که این رویه سبب تقویت 
روند پایبندی کل کشــورهای عضو ائتالف اوپک پالس به توافق کاهش عرضه 
می شود.در این نشست اشاره شد که از نشست آوریل ۲۰۲۰، کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک تا پایان ژانویه ۲۰۲۱، از ورود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفت 
مازاد که سبب شتاب در روند بازگشت تعادل به بازارهای جهانی نفت می شود، 
جلوگیری کرده اند.این نشســت به طور ویژه از نیجریه برای پایبندی کامل به 
سهمیه تولیدش در ژانویه ۲۰۲۱ و جبران کل تخلف هایش قدردانی کرد.وزیران 
نفت و انرژی اوپک پالس از تیمیپره سیلوا، وزیر نفت نیجریه به دلیل دیپلماسی 
سازنده و اثرگذارش به عنوان فرستاده ویژه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک 
و غیراوپک )JMMC( به کشورهای کنگو، گینه استوایی، گابن و سودان جنوبی 
برای بحث درباره پایبندی این کشــورها به سهمیه های کاهش تولید و جبران 
تخلف هایشان تشکر کردند.طبق اعالم  دبیرخانه اوپک، در این زمینه وزیران نفت 
و انرژی اوپک پالس با درخواست چند کشور عضو این ائتالف که هنوز تخطی 
از سهمیه های خود را جبران نکرده اند، برای تمدید دوره جبران تخلف ها تا پایان 
ژوئیه سال ۲۰۲۱ میالدی موافقت کردند.در این نشست از همه شرکت کنندگان 
خواســته شد تا با پایبندی کامل و جبران تخطی از سهمیه های کاهش تولید، 
هدف بازگرداندن تعــادل به بازار نفت را محقق کنند و مانع تأخیر بی رویه در 
طی شــدن این فرآیند شوند. il]kdk مشاهده شد ذخیره سازی های کشورهای 
عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی )اوئی سی دی( در دسامبر ۲۰۲۰ 
برای پنجمین ماه پیاپی کاهش یافته است.این نشست، تاثیر اجرای برنامه های 
واکسیناســیون مقابله با ویروس همه گیری جهانی کوویــد-۱۹ )کرونا( و ارائه 
بسته های محرک در اقتصادهای کلیدی را بر تحوالت و بهبود اخیر بازار نفت، 
به رسمیت شناخت، اما به همه کشورهای مشارکت کننده هشدار داد با توجه به 
شرایط نامطمئن بازار، هوشیار و انعطاف پذیر باشند و در مسیری که داوطلبانه 
در آن گام گذاشــتند و از عواید آن بهره مند شدند، باقی بمانند.وزیران نفت و 
انرژی اوپک پالس از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک به دلیل مشارکت در 

این نشست تشکر کردند.

زنگنه: نشست خوبی بود، بازار باثبات است
بیژن زنگنه وزیر نفت پس از پایان چهاردهمین نشســت وزیران نفت و انرژی 
اوپک پالس، با مثبت ارزیابی کردن این نشســت، گفــت: وضع بازار هم اکنون 
باثبات است.وی با بیان اینکه نسبت به جلسات قبل که معموال طوالنی می شد، 
نشســت خوبی برگزار شــد، افزود: تصمیم اصلی این بود که در عمل روسیه و 
قزاقســتان در آوریل روزانه ۱۵۰ هزار بشکه به تولید خود می افزاید و نشست 
بعدی اوپک پالس نیز یکم آوریل )۱۲ اردیبهشت ماه( برگزار می شود.زنگنه گفت: 
بر اساس تصمیم  این نشست، عربستان  در ماه آوریل به کاهش داوطلبانه روزانه 
یک میلیون بشکه ای تولید نفت خود ادامه می دهد.وی یادآور شد: بازار اکنون 

باثبات است.

کاهش تولید داوطلبانه عربستان 
تمدید شد

وزیر انرژی عربستان سعودی اعالم کرد این کشور به کاهش 
تولید داوطلبانه نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز ادامه 
می دهد و در ماههای آینده درباره زمان توقف تدریجی آن 
تصمیم خواهد گرفت. شــاهزاده عبدالعزیز بن ســلمان در 
کنفرانسی که پس از دیدار آنالین وزیران گروه اوپک پالس 
برگزار شد، اظهار کرد: ما عجله ای برای جلو انداختن زمان 
پایان کاهش تولید داوطلبانه خود نداریم و عربستان سعودی 
به موقع دربــاره توقف کاهش تولید داوطلبانه خود تصمیم 
خواهد گرفت.کاهش تولید داوطلبانه عربســتان سعودی در 
ابتدا قرار بود در ماههای فوریه و مارس انجام شــود. پیشتر 
یک منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز گفته بود عربستان 
ســعودی قصد دارد کاهش تولید داوطلبانه خود را به مدت 
یک ماه دیگر تمدید کرده و در آوریل هم ادامه دهد.بر اساس 
گزارش رویترز، وزیر انرژی عربســتان سعودی در سخنرانی 
گشایش نشست وزیران اوپک پالس گفته بود وضعیت بازار 
نفت بهبود پیدا کرده اما دورنمای احیای تقاضا مبهم مانده 
اســت.در مقابل، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
در سخنرانی گشایش نشست اظهار کرده بود الزم است این 
گــروه به پارامترهای توافق عرضه خــود پایبند بماند که بر 
اساس آن، همزمان با احیای تقاضا، میزان عرضه هر ماه ۵۰۰ 
هزار بشــکه در روز باید افزایش پیدا کند. وی گفت: بازار به 
طور کامل احیا نشده اما ما در وضعیت بهتری نسبت به یک 
سال پیش هستیم. ما شــاهد آن هستیم که قرنطینه ها و 
محدودیتهای لجستیکی حفظ شده و ادامه پیدا کرده اند و 

محدودیتهای جدید اعمال می شوند.

ادعای سیتی گروپ؛
ایران؛ بزرگترین عامل غیرقابل پیش بینی بازار نفت در سال ۲۰۲۱

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خبر داد ایران با مشتریان قدیمی خود در آسیا برای بررسی تمایل آنها به خرید نفت در صورت رفع تحریم های آمریکا تماس 
گرفته است. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند شرکت ملی نفت ایران حداقل با پنج پاالیشگاه آسیایی برای مذاکره درباره قراردادهای عرضه نفت در صورت رفع 
تحریم ها گفت و گو کرده اســت.این مذاکرات مقدماتی بوده اند و هیچ صحبتی درباره حجم عرضه یا قیمت نشــده است.صادرات نفت ایران در پی بازگشت 
تحریم های آمریکا در اواســط ســال ۲۰۱۸ و پایان معافیت های واشــنگتن برای برخی از مشتریان نفت ایران در سال ۲۰۱۹، متاثر شد. شماری از پاالیشگاه 

های چینی همچنان به خرید نفت ایران ادامه می دهد. پیش از این تحریم ها، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا بودند.
ســیتی گروپ ایران را بزرگترین عامل غیرقابل پیش بینی برای بازار نفت در ســال ۲۰۲۱ خوانده اســت.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا پیشنهاد حضور در 
مذاکرات برای احیای برجام را مطرح کرده اما تهران خواستار آن است که ابتدا تحریمها برداشته شوند.بر اساس گزارش بلومبرگ، هند که سومین واردکننده 
بزرگ نفت در جهان است، امیدوار است بایدن رویکرد مالیمتری در خصوص ایران اتخاذ کند و هند بتواند واردات نفت از ایران را ازسربگیرد. چین با تحریم ها 

مخالف بوده و آمریکا را متهم کرده فراتر از حوزه قضایی خود عمل کرده است.

تقاضای نفت چین با بهبود فعالیت کارخانه ای در 
این کشور افزایش یافت

مصرف دیزل در چین ۱۰ درصد طی دو ماه اول ۲۰۲۱ نســبت به همین دوره در ۲۰۱۹ 
افزایش یافته و اســتفاده از بنزین در این کشــور ۳.۲ درصد باال رفته اســت. به گزارش 
بلومبرگ، تقاضای سوخت در چین علیرغم نگرانی در مورد اوج دوباره ویروس کرونا و توقف 
روند رشــد اقتصادی، رو به افزایش است. مصرف بنزین و دیزل به دنبال بهبود سریع تر از 
حد انتظار فعالیت کارخانه ای و توسعه زیرساخت ها، به سطح قبل از بحران کرونا رسیده 
اســت. موج جدید ویروس کرونا قبل از تعطیالت سال نوی چینی نگرانی در مورد کاهش 
تقاضا را باال برده بود ولی مردم بیشــتری برای دوری از ابتال به ســفرهای داخلی رفتند. 
پکن در اوایل فوریه آلوده ترین روزهای خود را طی ۱۲ ماه گذشــته تجربه کرد و بهبود 
چندانی از آن زمان حاصل نشــده است.  شهرهای بزرگ استان هبئی در اطراف پایتخت 
سطح متوسط آلودگی را در روز پنجشنبه گزارش دادند.سنجیریک تی، تحلیلگر موسسه 
مشــاوره انرژی اس آی ای در پکن می گوید:»تقاضا برای بنزین و دیزل در چین از ابتدای 
سال جدید به صورت ساالنه افزایش داشته است. مصرف دیزل ۱۰ درصد طی دو ماه اول 
۲۰۲۱ نســبت به همین دوره در ۲۰۱۹ افزایش یافته و استفاده از  بنزین ۳.۲ درصد باال 
رفته است«. نظرسنجی از بیش از ۱۰۰۰ شرکت انرژی و پتروشیمی در ۳۰ استان و منطقه 
چین نشان می دهد ۸۹ درصد از کارخانه ها و شرکت های این کشور پس از سال نوی چینی 
به تولید کامل بازگشــته اند یعنی بسیار زودتر از سال های گذشته. این نظرسنجی توسط 
مرکز تحقیقات و توسعه چین انجام شد و شرکت های تجاری، لجستیکی و تولیدی را در 
بر می گیرد. اوج دوباره کرونا در استان هبئی مقامات را مجبور کرد از مردم بخواهند برای 
تعطیالت به شــهرهای خود نروند و این اقدام نگرانی در مورد کاهش تقاضا برای سوخت 
را باال برد ولی به نظر می رســد رفت و آمد مردم در شهرهای محل سکونتشان در ۲۰۲۱ 

باالتر از ۲ سال گذشته بوده است. 

گازپروم روسیه تا سال ۲۰۲۵ صادرات گاز مایع 
خود را ۲ برابر می کند

رئیس بخش صادرات گاز مایع شــرکت گازپروم روسیه اعالم کرد که این غول انرژی 
در ســال ۲۰۲۰، ۷ میلیون تن گاز مایع صادر کرده است و قصد دارد فروش ساالنه 
خود را تا ســال ۲۰۲۵ دو برابر کند.به گزارش راشاتودی، پاول سدوف، رئیس بخش 
صادرات گاز مایع LNG در شــرکت گازپروم روسیه اعالم کرد که این غول انرژی در 
ســال ۲۰۲۰، ۷ میلیون تن گاز مایع صادر کرده است و قصد دارد فروش ساالنه را تا 
 LNG ســال ۲۰۲۵ دو برابر کند.سدوف اضافه کرد که گازپروم هنوز از لحاظ صادرات
یک شــرکت نسبتاً کوچک است، اما کارنامه آن در حال رشد است. صادرات گازپروم 
بر بازارهای در حال رشد گاز طبیعی، از جمله گاز مایع در آسیا تمرکز دارد.بر اساس 
این گزارش، این شــرکت قصد دارد از طریق تأسیسات صادراتی خود در شمال غرب 
روسیه که هم اکنون در دست ساخت است، از رشد منابع LNG اطمینان حاصل کند.

گازپروم ســهامدار عمده شرکت ساخالین انرژی Sakhalin Energy یعنی مجری پروژه 
 Piltun-Astokhskoye نفت و گاز ساخالین-۲ می باشد که در زمینه توسعه میدان های
و Lunskoye در شــمال شرقی جزیره ساخالین فعالیت می کند. زیرساخت این پروژه 
شامل یک کارخانه تولید LNG است.به گفته سدوف، گازپروم همچنین قصد دارد گاز 

مایع بدون آالینده دی اکسید کربن را به اروپا عرضه کند.

قیمــت نفت روز پنج شــنبه پس از 
این کــه اوپــک و متحدانش با عدم 
تغییر سطح تولید در آوریل موافقت 
کردند، بیش از چهــار درصد صعود 
کرد و به باالترین حد در بیش از یک 
سال اخیر رسید. بهای معامالت نفت 
برنت دو دالر و ۶۷ سنت معادل ۴.۲ 
درصد افزایــش یافت و در ۶۶ دالر و 
۷۴ ســنت در هر بشکه بسته شد در 
حالی که پیشتر تا مرز ۶۷ دالر و ۷۵ 
ســنت صعود کرده بود که باالترین 
قیمت از ژانویه سال ۲۰۲۰ بود.بهای 
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریــکا دو دالر و ۵۵ ســنت معادل 
۴.۲ درصــد افزایش یافــت و در ۶۳ 
دالر و ۸۳ ســنت در هر بشکه بسته 
شــد در حالی که پیشــتر تا مرز ۶۳ 
دالر و ۸۳ ســنت صعود کرده بود که 
باالترین قیمت در بیش از یک سال 
اخیر بود.بارت میلک، مدیر استراتژی 
کاال در شــرکت تی دی سکیوریتیز 

اظهار کرد: اوپک با تمدید محدودیت 
عرضه فعلی، همه ما را غافلگیر کرد. 
پیامی که اوپک به بازار ارســال کرد 
این اســت که ما می خواهیم قیمت 
نفــت باالتــر رود و در کاهش مازاد 
ذخایــر جهانی که ســال گذشــته 
پس از شــیوع پاندمی ویروس کرونا 
ایجاد شــد، کامال موفق خواهند بود.

برخی از تحلیلگران پیش بینی کرده 
بودند که وزیــران نفت اوپک پالس 
در نشســت روز پنج شنبه با افزایش 
تولید به میــزان ۵۰۰ هزار بشــکه 
در روز در آوریــل موافقــت خواهند 
کرد.شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان سعودی تایید 
کرد که این کشــور به کاهش تولید 
داوطلبانه یک میلیون بشــکه در روز 

ادامه خواهد داد.بیورنار تونهاگن، مدیر 
بازارهای نفت شــرکت ریستاد انرژی 
در یادداشتی با اشاره به موافقت اوپک 
پالس با افزایش مالیم تولید روســیه 
و قزاقســتان، گفت: عالوه بر روسیه، 
محدودیت  تمدیــد  برنده  بزرگترین 
عرضه اوپک پالس، آمریکا اســت. در 
چنین سطح قیمتی که اکنون با خبر 
تمدید محدودیت عرضه تقویت شده 
اســت، تولید آمریکا حتــی در پروژه 
هــای پرهزینه، می توانــد به راحتی 
افزایش پیدا کنــد.در آمریکا با وجود 
افزایش بیش از ۲۱ میلیون بشکه ای 
ذخایر نفت در هفته گذشــته، ذخایر 
بنزین بیشــترین میزان کاهش را در 
۳۰ سال گذشته داشت زیرا ظرفیت 
پاالیش تحت تاثیر یخبندان تگزاس 

کاهش داشت.در این بین، در گزارشی 
که از ســوی بانک فدرال رزرو داالس 
منتشر شد، پیش بینی شد تغییرات 
احتمالــی در لیزینــگ و مجوزهای 
نفت در زمینهای فدرال ممکن است 
تولید نفت در منطقه پرمیان باســین 
را کاهــش دهد. جو بایــدن، رییس 
جمهور آمریکا اواخر ژانویه فرمانی را 
امضا کــرد که به موجب آن، لیزینگ 
جدید برای حفاری در زمینها و آبهای 
فــدرال که حدود یک چهارم از تولید 
نفت و گاز آمریکا را تشکیل می دهند، 
متوقف شود. تگزاس در ۴۱ درصد از 
تولید نفــت و ۲۵ درصد از تولید گاز 
طبیعی آمریکا سهم دارد و نیومکزیکو 
بزرگترین بهره را از درآمدهای مربوط 
به حفاری در زمینهــای فدرال برده 
است.بر اســاس گزارش رویترز، عامل 
دیگری که از افزایش قیمتها پشتیبانی 
کرد، اصابت یک موشک به تاسیسات 

آرامکوی سعودی در جده بود.

جهش 4 درصدی قیمت نفت بدنبال 
عدم تغییر تولید اوپک پالس
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گزیده خبر جزئیات رشد اقتصادی 9 ماهه

 بهبود سرمایه گذاری در سال 99 
 بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، 
محصول ناخالص داخلیGDP به قیمت ثابت سال 1390 در 
9 ماهه نخســت سال 1399 به رقم 5231 هزار میلیارد ریال 
با نفت و 4546 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده 
است.در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 
5295 هــزار میلیارد ریال و بــدون نفت 4593 هزار میلیارد 
ریال بوده که نشــان از رشد 2,1- درصدی محصول ناخالص 
داخلی با نفــت و 1- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون 
نفت در 9 ماهه نخســت ســال 1399 دارد.چند سالی است 
که به واسطه تشــدید تحریم ها و تالطم ارزی تولید ناخالص 
داخلی نتوانسته رشد داشته باشــد و ارزش افزوده سال های 
قبل خــود را حفظ کند. آمارهای فصــل پاییز روند بهبودی 
برای بخش های مختلف اقتصادی را مخابره کرده است.که در 
مقایسه با فصل های قبل وضعیت بهتری دارند.گروه کشاورزی 
که در فصل بهار تقریبا رشد صفر را تجربه کرده بود در فصل 
پاییز 5,5 درصد مثبت شد. گروه صنایع و معادن نیز از منفی 
5,3 درصد خود را به مثبت 3,7 درصد رســاند. در زیر گروه 
این بخش استخراج نفت و گاز طبیعی که منفی 14,5 درصد 
بود حکایت از بهتر شــدن شرایط در تولید و صادرات دارد به 
طوری که در پاییز 4,9 درصد مثبت شده است.بیشترین تاثیر 
کرونا طی یک سال گذشته در بخش خدمات بوده و همچنان 
نتوانسته به جایگاه اصلی خود بازگردد البته آمارها اندکی رو 
به بهبود است و از منفی 4,2 درصد به منفی 1,8 درصد رسید.

براساس اطالعات مرکز آمار، یکی از شاخص هایی که می تواند 
مطلوب بودن شــرایط را ملموس کنــد هزینه مصرف نهایی 

خصوصی اســت که همچنان منفی گزارش شــد. دولت نیز 
با توجــه به تحریم ها و افت صادرات نفــت و کمبود منابعی 

که وجود دارد هزینه مصرف نهایی خود را ثابت نگه داشــته 
که البته اگر این توان وجود داشــته باشــد باید در چارچوب 
سیاســت های پولی و مالی افزایش یابد.تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص یکی از مولفه های رشد اقتصادی و حرکت به سمت 
تولید و ارزش افزوده بیشتر است که توانسته بعد از چند فصل 
که رشد منفی را تجربه کرده در فصل پاییز 4,6 درصد مثبت 
شد.بیشترین تشکیل ســرمایه در بخش ساختمان بوده که 
از منفی 2,3 درصــد به 8,6 درصد افزایش یافته البته بخش 
ماشین االت نیز روند رو به رشد را شروع کرده هرچند حرکت 
آن کند است اما می  تواند در فصول آینده و به واسطه کاهش 
تحریم ها نیز در شرایط مطلوب قرار گیرد.روند فراز و فرود رشد 
اقتصادی به هیچ وجه ثبات ندارد که همین عامل نااطمینانی 
از آینده و ســرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار می دهد.رشد 
ناخالص داخلی فصلی کشور نیز به تفکیک بخش های حکایت 
از روند کند اما مثبت را دارد. با این وجود ســهم هر بخش از 
تولید ناخالص داخلی در برخی بخش های از جمله تشــکیل 
ســرمایه در ماشــین االت و صادرات کاال و خدمات و واردات 
کاال و خدمات افت مشــاهده می شود.مقایسه رشد اقتصادی 
در نه اول ســال 99 با مدت مشابه در سال 98 نشان می دهد 
که تشــکیل سرمایه در بخش ساختمان با کاهش روبرو شده 
و از 9,3 درصد به 3,8 درصد رســیده است.صادرات و واردات 
نیز با توجه به تحریم ها و شــرایط ناشی از کرونا همچنان با 

افت روبرو است.

نسبت به تابستان 99؛
 نرخ تورم کاالهای وارداتی 

به ۹۰ درصد رسید
تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی در فصل پاییز 
1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل 588,8 درصد است که در مقایسه با تورم 
نقطه به نقطه تابســتان 1399 )برابر با 498.2 درصد( حدود 90.6 واحد درصد 
افزایش داشته است.به گزارش مرکز آمار ایران؛ تغییرات شاخص قیمت کاالهای 
وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در فصل پاییز 1399 نســبت به فصل مشابه 
سال قبل 588,8 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان 1399 
)برابر با 498.2 درصد( حدود 90.6 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین 
تغییرات شــاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های دالری در فصل 
پاییز 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.1 درصد است که در مقایسه با 
تورم نقطه به نقطه تابستان  سال 1399 )برابر با 44.1 درصد( حدود 6.0 واحد 
درصد افزایش داشته اســت. در گروه  های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه » پوست خام، چرم، پوستهای 
نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...« )1,4- درصد( و بیشترین نرخ مربوط 
به گروه » ماشــین آالت و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها...« 

)702.0 درصد( است.

تورم ساالنه
تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی مبتنی بر داده  های ریالی در 
چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 برابر با 491,9 درصد بوده است که در 
مقایســه با تورم ساالنه ی تابســتان  1399 )برابر با 412.2 درصد( واحد 79.7 
درصد افزایش داشــته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی 
مبتنی بر داده  هــای دالری در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1399 برابر با 
41.2 درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساالنه  ی تابستان  1399 )برابر با 
36.4 درصد( حدود  4.8 واحد درصد افزایش داشــته است. در گروه  های اصلی 
طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه » پوست 
خام و چرم و...« )3,9- درصد( و بیشــترین نرخ مربوط به گروه »ماشین آالت 

و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزاء و قطعات آنها و...« )584.3 درصد( است.

بر اساس جدیدترین آمار؛
قاچاق سیگار کاهش یافت

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
حاکی از کاهش 15درصدی قاچاق ســیگار و افزایش حدود 2برابری صادرات و 
واردات تنباکوی معســل است. روند قاچاق سیگار در سال گذشته کاهشی بود، 
به طوری که در کل سال گذشــته برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار 
نسبت به ســال 1397 حدود 39 درصد کاهش یافته بود، اما در سال جاری با 
مشکالتی که به دلیل  عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه در زمینه تولید 
ایــن محصول ایجاد و منجر به توقف تولید در هشــت واحد از 15 واحد تولید 
محصوالت دخانی شــد، قاچاق ســیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی که در 
اردیبهشت امســال برآوردها از میزان قاچاق سیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه 
اول ســال 1398 بود. اما از ماه گذشــته میزان افزایش قاچاق تک رقمی شد و 
حاال هم در 9 ماهه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل قاچاق 
سیگار کاهش 15 درصدی داشته است.بر اساس این آمار در 9 ماهه اول امسال 
41 میلیارد و 400 میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید 40 میلیارد 
و 200 میلیون نخ در 9 ماهه اول سال گذشته 3.2 درصد افزایش داشته است.

در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف در این هشت ماه 48 
میلیارد و 750 میلیون نخ برآورد شــده، برآورد قاچاق ســیگار هم با 15 درصد 
کاهش، از هشــت میلیارد و 670 میلیون نخ سیگار در 9 ماهه اول سال قبل به 
هفت میلیارد و 390 میلیون نخ ســیگار در مدت مشــابه امسال رسیده است.

این در حالی اســت که آمارها نشــان می دهد از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه 
صادرات ســیگار با کاهش 7.7 درصدی به 81 میلیون و 300 هزار نخ رســیده 
اســت. صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشــته 88 میلیون و 100 هزار 

نخ بوده است.

واردات تنباکو 2 برابر شد
در مــورد تنباکو، آمار تولید برخالف ماه های قبل منتشــر نشــده، اما صادرات 
تنباکوی معسل بیش از دو برابر و واردات آن نزدیک به دو برابر شده است. البته 
بر اســاس آمارهای قبلی، تولید تنباکو بــا 39.2 درصد کاهش، از 1663 تن در 
هشت ماهه نخست سال قبل به 1011 تن در مدت مشابه امسال رسیده است.

اما بر اساس آمارهای 9 ماهه صادرات تنباکوی معسل با 144.9 درصد افزایش از 
56 تن در 9 ماهه اول سال قبل به 137 تن در مدت مشابه امسال رسیده است. 
اما صادرات تنباکوی سنتی با 6.2 درصد کاهش به 91 تن رسیده است.صادرات 
توتون نیز در این مدت با  افزایش 15 درصدی به 2033 تن رســیده اســت.در 
زمینه واردات نیز آمارها حاکی از افزایش 99.8 درصدی واردات تنباکوی معسل 
در 9 ماهه نخست امسال است. به طری که واردات این محصول از 643 تن در 9 
ماهه نخست سال قبل به 1285 تن در مدت مشابه امسال رسیده است.این در 
حالی است که اخیرا رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی مصرف ســاالنه تنباکوی معسل را 10 تا 12 هزار تن عنوان 
کرده و گفته بود که در پی ممنوعیت واردات و تولید تنباکوی معســل در حال 
حاضر بیش از 8000 تن و به زودی کلی مصرف 10 تا 12 هزار تنی این محصول 
در کشــور از طریق  قاچاق یا محصوالت تقلبی  تامین می شــود.البته بر اساس 
گفته های او تنها  دو تا سه هزار تن از نیاز ساالنه کشور در بخش تنباکوی معسل 
در داخل تامین می شود و بیش از 8000 تن باید ساالنه به کشور وارد شود که 
بر اســاس این آمار میزان واردات در 9 ماهه بسیار کم تر از نیاز بازار که از سوی 

انجمن اعالم شده، بوده است.

مدیرعامل ایدرو:
 ذوب آهن اصفهان، خودکفایی در تولید 

ریل ملی را محقق کرد
معاون وزیر صمت گفت: ذوب آهــن اصفهان، خودکفایی در تولید ریل ملی را 
محقق کرد.، محسن صالحی نیا، مدیرعامل ایدرو در حاشیه نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل ریلی گفت: تولید ریل آرزوی ایرانیان بود، آرمانی که ســالیان سال 
مردم و مســئولین تحقق آن را خواســتار بودند.وی افــزود: ذوب آهن اصفهان 
توانســت بر این آرزو و خواســته جامه عمل بپوشاند و خودکفایی در تولید این 
محصول دارای ارزش افزوده باال را به ایرانیان هدیه کرد.صالحی نیا اظهار داشت: 
وزارت راه و همچنین معاونت ساخت داخل وزارت صمت، پشتیبانی بسیار خوبی 
از تولید ریل ذوب آهن کرد و همچنان نیز حمایت ها از تولید این محصول ادامه 
دارد.مدیرعامل ایدرو تصریح کرد: در گذشته شمش برای تولید ریل وارد می شد، 

اما امروز ذوب آهن اصفهان تولید شمش تا نورد را در کارخانه محقق نمود.

یک مقام مسئول:
بخش بزرگی از مشکالت مالیاتی واحدهای تولیدی حل شد

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشورگفت: هزار و 644 واحد تولیدی در کشور تحت تملک 10 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی هستند.به گزارش 
وزارت صمت، یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شامگاه چهارشنبه 13 اسفند ماه به منظور پیگیری و ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف در وزرات 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شــد.بابک دین پرســت در حاشیه این مراسم در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه گفت: موضوع واحدهای تولیدی تحت تملک 
شبکه بانکی مجدداً در این جلسه مطرح شد و با توجه به آمار اعالم شده در جلسه، از سوی بانک مرکزی از مجموع 32 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در کشور، آمار 
مربوط به هشت بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی هنوز مشخص نشده است؛ تعداد 14 بانک و مؤسسه اعتباری اعالم کردند که هیچ واحد تولیدی تحت تملک ندارند 
و تعداد هزار و 644 واحد تولیدی در تملک 10 بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است.قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور آمار اعالم شده را مربوط 
به پایان آذرماه 99 و سهم واحدهای صنعتی تحت تملک شبکه بانکی را هزار و 392 واحد عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی متعهد شده است تا ظرف مدت یک هفته 
آمار مربوط به هشت بانک و مؤسسه اعتباری باقی مانده را نیز اعالم کند.دین پرست ابالغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را از دیگر موضوعات 
مطروح یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعالم کرد و گفت: سومین موضوع مربوط به واحدهای موجود در شهرک های صنعتی که تحت تملک 

شبکه بانکی قرار دارند نیز مورد بحث قرار گرفت.

وزیر صمت خبر داد؛
 بازگشت هزار و ۴۲۰ واحد غیرفعال

 به چرخه تولید
وزیر صمت گفت: با پیگیری ستاد تسهیل، تنها در شهرک های صنعتی با فعال سازی 

یک هزار و 420 واحد تولیدی راکد، فرصت اشتغال برای 24 هزار نفر ایجاد شد.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در یکصد و نهمین جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید با اشــاره به فعالیت ها و اقدامات مؤثر انجام شــده در ستاد، گفت: 
خوشبختانه کارنامه عملکرد ســتاد رضایت بخش بوده است و بویژه فعالیت هایی که 
در سطح اســتان ها انجام شده، قابل تقدیر است.وزیر صنعت معدن و تجارت، جایگاه 
و مسئولیت ستاد را در شــرایطی که کشور تحت فشار تحریم هاست، بسیار حساس 
توصیف کرد و افزود: حکومت در این شرایط، تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
را در راستای حمایت و پشتیبانی از تولید، وظیفه خود دانست و خوشبختانه در حال 
حاضر کشــور شاهد رشد قابل مالحظه تولید در 29 رشته صنعتی است.وی با استناد 
به بازدیدهای میدانی در ســطح ملی، به رشد تولید در بخش های مختلف اشاره کرد 
و اظهار داشــت: واحدهای تولیدی کشور در صنایع مختلف مانند لوازم خانگی، قطعه 
سازی خودرو، مواد شوینده و بهداشتی، کاشی و سرامیک، مواد غذایی، فلزات، نساجی 
و پوشــاک به صورت چند شیفت مشغول فعالیت هستند که حاکی از رونق تولید در 
کشور است.رزم حســینی، اقدامات ستاد تسهیل، پشتیبانی دولت و کمک و همراهی 
سایر دستگاه ها را موجب ایجاد دلگرمی در بخش تولید و همچنین برگشت پویایی و 
تحرک در واحدهای تولیدی دانســت.وزیر صمت، برگشت هزار و 420 واحد تولیدی 
راکد و غیرفعال در شهرک های صنعتی را نتیجه پیگیری های ستاد تسهیل دانست و 
تصریح کرد: با برگشت این واحدها به چرخه تولید، فرصت اشتغال برای 24 هزار نفر 
ایجاد شد و این دستاورد نتیجه پیگیری های ستاد تسهیل در سطح ملی و استانی بوده 
است.وی در ادامه صحبت های خود ظرفیت قانونی ستاد تسهیل را خوب توصیف کرد 
و گفت: ما در ستاد تسهیل به دنبال تقویت و توسعه تولید در چارچوب قوانین در کنار 
حفظ حقوق عمومی هستیم و خوشبختانه در این مسیر مجلس محترم شورای اسالمی 
نیز همکاری خوبی با ســتاد دارد.رزم حسینی در ادامه به حمایت دستگاه در حمایت 
از تولید اشــاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دســتگاه قضا، در این زمینه جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه ارتکاب تخلف توسط مدیران آن واحدهاست به این 
معنا که اگر مدیر واحد تولیدی مرتکب انجام تخلفی شــود، بدون تعطیل شدن واحد 
تولیدی، روند رسیدگی به پرونده انجام خواهد شد.وی در پایان سیاست های صادراتی 
وزارت صمت را در حوزه تولید مؤثر اعالم کرد و افزود: سامانه تجارت و موضوع واردات 
در مقابل صادرات یکی از اقدامات خوب وزارت صمت بود که موجب ثبت ســفارش 8 
میلیارد یورویی و رفع تعهد ارزی بســیاری از واردکنندگان شد که در حوزه تولید نیز 

آثار مثبتی داشت.

افزایش ۲۰۹ درصدی قیمت کاالهای صادراتی
قیمت کاالهای صادراتی با رشــد 209 درصدی نســبت به پارسال همراه شده است. 
قیمت کاالهای صادراتی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی  بوده 
و تغییرات آن  در حوزه تجارت قابل توجه اســت،  در تعیین شاخص قیمت کاالهای 
صادراتی از  کدهای تعرفه صادراتی کشور  در سال 1395 )سال پایه( استفاده می شود 

و در دو بخش ریالی و ارزی قابل بررسی است.

 تورم فصلی صادرات 42 درصد شد
اما گزارشــی که به تازگی مرکز آمار ایران از وضعیت تورم کاالهای صادراتی در پائیز 
امسال منتشر کرده نشان می دهد که تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی مبتنی 
بر داده  های ریالی  نسبت به فصل قبل 42.6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی 
تابستان که 35.9 درصد گزارش شــده بود 6.7 درصد افزایش داشته است.همچنین 

قیمت کاالهای صادراتی مبتنی بر داده  های دالری بیانگر رشد یک درصد است .

    قیمت کاالهای صادراتی 209 درصد رشد کرد
بررسی وضعیت تورم نقطه به نقطه در کاالهای صادراتی نیز بیانگر آن است که قیمت 
این کاالها مبتنی ریال در پاییز  نســبت به فصل مشابه سال قبل 209.1 رشد دارد، 
این در حالی اســت که تورم نقطه به نقطه در تابســتان 131.4 درصد گزارش شده 
بود، بنابراین قیمت کاالهای صادراتی از تابستان تا پائیز امسال با افزایش بیش از 77 
درصدی همراه بوده است.از سویی تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی بر اساس 
دالر نســبت به فصل مشابه سال قبل 4.9 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به 

نقطه تابستان  سه واحد درصد افزایش داشته است.

    تورم ساالنه چقدر است؟
در رابطــه با تورم ســاالنه و یا به عبارتی تغییرات میانگین شــاخص قیمت کاالهای 
صادراتی در چهار فصل منتهی به پاییز 1399  نیز  رقم 130.2 درصد گزارش شــده 

است که در مقایسه با تابستان 35.3 درصد افزایش دارد.

آگهی مناقصهآگهی مناقصه
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری شــهرداری کرمانشــاه در نظر دارد خرید 
 مصالح شــن و ماسه را با مشخصات و شــرایط ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید، متقاضیان
می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت ده روز از 
 درج آگهی و دریافت اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

 www.setadiran.irمراجعه نمایند.

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می بایست توسط متقاضی به حساب شماره 8937228534 
نزد بانک ملت شعبه چهل متری مطهری به نام ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرمانشاه واریز، اصل فیش واریزی را به همراه مدارک و برگ شرایط عمومی مناقصه و 

همین طور فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
2- پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی، درج آگهی، مالیات و عوارض به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
3- ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
4- چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در موعد مقرر 

نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.

وم
ت د

نوب

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه 

قیمت کل قیمت واحدمقدار )تن(موضوعردیف

خرید1
15000ماسه شکسته 6-0 میلیمتر
5000شن نخودی 12-6 میلیمتر
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 شرط تقویت حکمرانی پول ملیگزیده خبر

برگشت زدن همه تراکنش های بی هویت
اقدام بانک مرکزی برای برگشت زدن تراکنش های بی هویت در ساتنا اگر شامل همه 
تراکنش های بانکی بی هویت نشــود، اقدامی ناکارآمد است که به تقویت حکمرانی 
پــول ملی کمکی نمی کند. حکمرانی پول ملی یکــی از عرصه های نوین حکمرانی 
است که در آن کشورهای مختلف از ظرفیت های نظام پرداخت مبتنی بر پول ملی 
و همچنین اطالعات موجود در تراکنش های بانکی برای اداره کشور در امور مختلف 
مالیاتی، سیاســت های حمایتی و مبارزه با جرایم سازمان یافته و پولشویی استفاده 
می کنند.در ایران نیز بخصوص در سال های اخیر توجه ها به لزوم ارتقا حکمرانی ریال 
افزایش یافته است و در این راستا اقدامات خوبی در ایجاد زیر ساخت های اطالعاتی 
و استفاده از آن ها در نظام بانکی و مالیاتی انجام شده که از جمله آن ها می توان به 
ضرورت انجام تراکنش های بانکی با اســتفاده از کد شهاب اشاره کرد که در احکام 
قانون بودجه ســال ۹۸ نیز ثبت شده است.بانک مرکزی در بند »ح« تبصره »۱۶« 
قانون بودجه ســال ۹۸ مکلف شد تا ظرف مدت ۱ ماه از ادامه فعالیت حساب های 
بانکــی بی هویت جلوگیری کند تا به ایــن ترتیب تراکنش های بانکی از آن به بعد 
با اطالعات کامل هویتی همچون فرســتنده و گیرنده مبادله شوند. برای انجام این 
کار بانک مرکزی کد شــهاب را که همان کد ملی برای اشــخاص حقیقی و شناسه 
ملی برای اشــخاص حقوقی است را در نظر گرفته است اما تاکنون از مسدود کردن 

حساب های فاقد کد شهاب خودداری کرده است.

تصمیم دیر هنگام بانک مرکزی برای برگشتن زدن تراکنش های بی هویت
در همین زمینه بانک مرکزی در ســال ۹۸ از اجرای این تکلیف قانونی سر باز زد تا 
اینکه حدود دو ماه پیش مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از 
برگشــت خوردن تراکنش های بانکی بدون کد ملی از یکشنبه ۵ بهمن خبر داد تا 
به این صورت حســاب های بی هویت، قادر به انجام تراکنش در بستر ساتنا نباشند.

وی در خصــوص تصمیم جدید بانک مرکزی توضیح داد: »از پنجم بهمن امســال، 

تمام تراکنش های بدون کد شهاب در ساتنا برگشت می خورند، این اقدام تأثیری بر 
فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری موجود 
است، نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند، 

متأثر خواهد کرد«.

کم کاری بانک مرکزی در اجرای قوانین مرتبط با حکمرانی ریال
این اقدام بانک مرکزی گرچه از جهت حرکت در راستای شفافیت اقتصادی و تقویت 
حکمرانی ریال، مثبت ارزیابی می شود اما در عمل اقدامی دیر هنگام و البته ناکافی 
است چرا که همچنان راه های فرار برای متخلفان باز است. برای مثال با وجود تصمیم 
بانک مرکزی برای محدودیت در تراکنش های بی هویت در بســتر ساتنا، همچنان 
متخلفان می توانند از بستر پایا که بخش قابل توجه تراکنش ها از این طریق آن انجام 
می گیرد، تراکنش های حســاب های بی هویت خود را انجام دهد.بر این اســاس اگر 
فردی بخواهد رفتار غیر قانونی داشــته باشد، می تواند در بستر پایا مبالغ مورد نظر 
خود را بدون اینکه در انجام تراکنش با حساب بی هویت به مشکلی بر بخورد، انجام 
دهد. این در حالی است که بانک مرکزی وظیفه داشته تا از انجام همه تراکنش های 
بانکی فاقد هویت جلوگیری کند و در این میان قانونگذار برای بســتن راه های فرار 
متخلفان، تفاوتی هم میان حساب های تجاری یا شخصی و همچنین نوع بستر انتقال 

پول قائل نشده است.

شناسنامه دار شدن تراکنش ها موجب شفافیت اقتصادی می شود

محمدرضا یزدی زاده، کارشــناس اقتصادی و عضو سابق شــورای راهبردی نظام 
مالیاتی کشــور در واکنش به تصمیم اخیر بانــک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر گفت: حرکت به سمت ثبت تراکنش های بانکی و شناسنامه دار کردن تراکنش ها 

یعنی حرکت به سمت شفافیت اقتصادی که این شفافیت خود موجب کوچک شدن 
اقتصاد زیرزمینی در کشور می شود.

وی افزود: اگر بانک مرکزی واقعاً دنبال شــفافیت اقتصادی است باید اقدامات زیاد 
دیگــری را انجام دهد، بانک مرکزی به دنبال این اســت که تراکنش های بانکی را 
شناسنامه دار کند اما در این میان یک تناقض هم وجود دارد و آن تداوم استفاده از 
چک حامل در نظام بانکی بدون ثبت اطالعات آن در یک سامانه است.عضو شورای 
راهبردی نظام مالیاتی کشور گفت: بانک مرکزی بر اساس قانون جدید چک دو سال 
فرصت داشته که چک حامل بدون ثبت الکترونیک را متوقف کند اما این کار را نکرد 
و حاال هم که به دلیل شــرایط کرونا آن را عقب انداخته است.یزدی زاده با اشاره به 
سهم باالی انتقال پول مبتنی بر چک های حامل عنوان کرد: برخی اوقات یک چک 
حامل به اندازه چندین تراکنش ارزش دارد که بر این اساس چک حامل بدون ثبت 
اطالعات آن عماًل یک »شبه پول« است که مبادالت زیر زمینی را تسهیل می کند و 
قاعدتاً هیچ جا ثبت هم نمی شود.وی با اشاره به الزامات حکمرانی پول ملی در کشور 
گفت: سیاست کنترل پول نقد و حاکمیت پول در کشور خیلی مهم است اما زمانی 
جواب می دهد که بانک مرکزی همزمان حاکمیت شــبه پول را هم در نظر بگیرد و 

بتواند آن را کنترل کند.

رفع بسترهای فساد در گروی جلوگیری از انجام تراکنش های بی هویت
حرکت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی به ســمت شناســایی کامل 
مشتریان و جلوگیری از انجام تراکنش های بی هویت که مبدا و مقصد آن مشخص 
نیست، امری پسندیده است که با توجه به احکام قانون بودجه سال ۹۸، دیر شروع 
شده است در این میان اما الزم تا بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال از انجام 
هرگونه تراکنش بی هویت به صورت کامل جلوگیری کند تا ضمن ایجاد شــفافیت 

اقتصادی، بسترهای فساد و مبادالت غیر قانونی نیز از بین برود.

نقدینگی بورس کجا رفته است!؟
وزنه معامله در بازار ســرمایه این روزها به سمت اوراق مرابحه عام دولت سنگین 
شده و حجم عظیمی از نقدینگی موجود در بازار به سمت خرید این اوراق رفته 
اســت. روندی که تا روز دوشــنبه ادامه دارد و پس از آن احتمال متعادل شدن 
بازار بیشــتر خواهد شد.، اطالعیه ۱۱ اســفندماه فرابورس از ادامه فروش اوراق 
مرابحه عام دولت تا ۱۸ اســفندماه حکایــت دارد. درواقع دولت طی چند هفته 
گذشــته، روزانه حجم گســترده ای از اوراق را در بازار عرضه کرد و این موضوع 
در کنار وضعیت قرمز بازار ســرمایه قرار گرفته تا ســهام داران با فروش ســهام 
نسبت به تزریق بخشی از آن به صندوق ها اقدام کنند.دولت تا کنون بخش قابل 
توجهی از اوراق را فروخته و بخش اندکی باقی مانده اســت. برای مثال فقط در 
روز چهارشــنبه هفته جاری دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار فروخت. 
ایــن درحالی بود که ارزش معامالت در بازارهای بورس و فرابورس در این روز)با 
در نظر گرفتن حجم اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسالمی( ۳۱ هزار میلیارد بوده 
که بدیهی اســت ۲۰ هزار میلیارد آن متعلق به اوراق یا همان نماد اراد و مابقی 
کــه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده، متعلــق به بورس و فرابورس )با در نظر 
گرفتن حجم معامالت اسناد خزانه اسالمی( بوده است.ورود پول از بخش سهام به 
صندوق های درآمد ثابت، بخشی از منابع خرید اوراق از دولت را تامین می کند و 
تا زمانی که این حجم از اوراق در بازار عرضه می شود و صندوق های بزرگ بازار 
مشغول خرید آن هستند، بازار سرمایه با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو است. 
این درحالی است که بازار سرمایه همواره برای حرکت رو به جلو فارغ از عواملی 
مانند دالر به نقدینگی نیاز دارد طی هفته های گذشــته این نقدینگی به سمت 
اوراق رفته اســت. زیرا روند کاهشی بازار سرمایه سهام داران را به سمت صندوق 
های درآمد ثابت ســوق داده و این صندوق ها ملزم به خرید اوراق هستند. البته 
اخیرا با تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حد نصاب سرمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام افزایش یافت.

بنابراین باید گفت مشکل بازار غیر ارزنده بودن نیست بلکه حضور صندوق های 
بزرگ در بازار بدهی است که تمام منابع را صرف خرید اوراق از دولت می کنند و 
با اتمام این پروسه، این فشار برداشته و بازار متعادل میشود.البته باید به این نکته 
توجه کرد که در شرایط کنونی، یکی از راه های تأمین کسری بودجه، استفاده از 
ظرفیت انتشــار اوراق مالی اســت که فارغ از اینکه چه تبعاتی برای دولت آینده 
دارد، نســبت به سایر راه حل های ممکن نظیر استقراض از بانک مرکزی، اثرات 

منفی کمتری دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
تزریق چهار هزار و ۱۳۰میلیارد تومان 

نقدینگی از سوی بانک مرکزی
بانک مرکزی با تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با 
سررسید ۷ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد. 
پیرو اطالعیه روز  دوشــنبه ۱۱ اســفندماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید 
مــدت دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک و موسســه اعتباری 
در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید 
)ریپــو( را در مجموع بــه ارزش ۹۵.۵ هزار میلیارد ریال از طریق ســامانه بازار 

بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
با توجه به پیش بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع 
پولــی بانک مرکزی در این هفته ثبات نقدینگــی بود. از این رو، بانک مرکزی با 
تزریق ۴۱.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررســید ۷ 
روزه با حداقل نــرخ ۱۹.۸۱ درصد به بانک های متقاضی موافقت کرد. معامالت 
مربوط به این عملیات و معامالت مربوط به سررسید توافق بازخرید دو هفته قبل 
به ارزش ۶۲.۵ هزار میلیارد ریال توسط کارگزاری بانک مرکزی در روز چهار شنبه 
۱۳ اسفند ماه انجام شد.به عالوه، در دو روز گذشته بانک ها و موسسات اعتباری 
در ۶ نوبت از اعتبارگیری قاعده مند در مجموع به ارزش ۱۶۱ هزار میلیارد ریال 
استفاده کردند. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه 
تا چهارشــنبه از اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی( 
مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ 
ســود سقف داالن )۲۲ درصد( استفاده کنند. همچنین در دو روز گذشته ۶۵.۹ 
میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک 
در بازار ثانویه فروخته شد.شــایان ذکر است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت 
نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکــی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی 
اجــرا می کند. موضع این بانک )خرید یا فروش قطعــی یا اعتباری اوراق بدهی 
دولتی( بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش 
نوســانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطالعیه در سامانه 
بازار بین بانکی اعالم می شود. متعاقب اطالعیه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین بانکی، نسبت به 
ارسال  سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

طی ۱۰ ماهه سال جاری توسط شبکه بانکی انجام شد؛
پرداخت ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی

تســهیالت پرداختی بانک ها طی ۱۰ ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۱۳۹۵۹.۹ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ ۶۷۷۴.۵ هزار میلیارد ریال )معادل ۹۴.۳ درصد( افزایش داشته 
اســت.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت 
تســهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ 
است. سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های 
اقتصادی طی ۱۰ ماهه ســال جاری مبلــغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال معادل 
۶۰ درصد کل تســهیالت پرداختی است که در مقایســه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ ۴۴۶۱.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. 
سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 
طی ۱۰ ماهه ســال جاری معادل ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال بوده اســت که 
حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه 
بخش های اقتصادی )مبلغ ۸۳۷۴.۰ هزار میلیارد ریال( است.مالحظه می شود از 
۴۱۳۷.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
۷۴.۸ درصد آن )مبلغ ۳۰۹۶.۴ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش 
پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 
توسط بانک ها در سال جاری است.الزم به ذکر است با توجه به بهبود روش های 
گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصالح اطالعات موجود در سامانه های بانک 
مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری، اطالعات تسهیالت پرداختی در ۱۰ 
ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۴    ۷۱۸۵. هزار میلیارد ریال به ۳    ۷۴۴۲. هزار میلیارد 
ریال تعدیل شــده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیالت پرداختی طی 
۱۰ ماهه ابتدای ســال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ 

درصد می رسد. 

مدیرعامل بورس کاال در گفت وگو با ایلنا:
دیگر هیچ یک از اقالم بورس کاال مشمول قیمت گذاری دستوری نیست

مدیرعامل بورس کاال اظهار داشــت: با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد همگان به این درک رســیدند که قیمت گذاری دســتوری در بورس امکان پذیر نیست و در 
حال حاضر در بورس کاال، هیچ کاالیی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.حامد سلطانی نژادرباره ورود معامالت خودرو به بورس کاال اظهار داشت: ورود 
خودرو به بازار سرمایه طرح مجلس بوده و نمایندگان در حال پیگیری این موضوع هستند. وی درباره زمان اجرایی شدن این طرح مجلس گفت: در مجلس 
کمیسیون صنایع نقطه نظراتی درباره اصالح طرح اولیه داشتند و به همین دلیل در حال بررسی است و اجرایی شدن آن به زمان تصویب این طرح در مجلس 
بستگی دارد.    مدیرعامل بورس کاال همچنین با اشاره به انتقادات کارشناسان و مسئوالن از جمله وزیر اقتصاد به دستوری بودن قیمت ها در بورس گفت: 
با اتفاقاتی که اخیرا رخ داد همگان به این درک رســیدند که قیمت گذاری دســتوری در بورس امکان پذیر نیست. سلطانی نژاد ادامه داد: در حال حاضر در 
بورس کاال، هیچ کاالیی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست.  وی همچنین با اشاره به عرضه ظرفیت های صنعت حمل و نقل ریلی در بورس کاال گفت: 
از این پس این امکان برای صاحبان کاال فراهم خواهد بود که تیکت های حمل و نقل یا حواله های حمل و نقلی در بخش ریلی را با بهترین قیمت در بورس 
خریداری کنند و حمل و نقل محصول و بار خود را با قیمت رقابتی انجام دهند.مدیرعامل بورس کاال ادامه داد: در این بستر معامالت هم به شکل مناقصه و 

هم شکل مزایده امکان پذیر است.

تداوم مذاکرات بانک مرکزی برای وصول مطالبات 
ارزی ایران

بهمن و اسفند امسال دور جدیدی از مذاکرات و پیگیری ها برای وصول مطالبات ارزی ایران 
از کشورهایی مانند عراق، کره جنوبی و ژاپن توسط بانک مرکزی صورت گرفت و بازگشت 
منابع ارزی کشور جدی تر شد.؛ دکتر همتی در ادامه مذاکرات بین المللی با مقامات عراقی 
و کشــورهایی همچون کره جنوبی و ژاپن، توانست مسیر آزادسازی منابع ارزی کشورمان 
که به ناحق در بانک های این کشورها، بلوکه شده را تا حدودی هموار کند. هرچند در این 
مسیر، همواره شاهد سنگ اندازی و رفتار خصمانه مقامات و دولت آمریکا هستیم و با این 
وجود همچنان مذاکرات رییس کل بانک مرکزی کشــورمان در جهت بازگشت میلیاردها 
دالر منابــع ارزی بــه چرخه اقتصادی ایران ادامه دارد.بر این اســاس در تازه ترین دور از 
دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی، دکتر همتی بهمن ماه امسال به عمان سفر کرد. در ادامه 
این مذاکرات، چهارم اســفندماه سال جاری، رییس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی 
در ایران، در جلســه ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در خصوص نحوه 
جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند.دکتر همتی در 
این دیدار، ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی گفت: اگرچه جمهوری اسالمی ایران 
از تغییر رویکرد کشــورها و افزایش همکاری ها استقبال می کند، اما پیگیری های حقوقی 
این بانک به منظور مطالبه خســارات ناشی از عدم همکاری بانک های کره ای در سال های 
اخیــر به قــوت خود باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تــالش زیادی انجام دهد تا این 
سابقه منفی از بین برود.در ادامه این روز، رییس کل بانک مرکزی کشورمان با سفیر ژاپن 
دیدار داشــت و نحوه استفاده از منابع بانکی ایران در ژاپن مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت.در این دیدار که به درخواســت سفارت ژاپن در ایران برگزار شد، همتی با اشاره به 
مالقات پیشین با مقامات ارشد کشور ژاپن و یادآوری تاکیدات خود مبنی بر پایان دوران 
فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا، گفت: کشورهای دوست می بایست فارغ از فشارهای 
سیاسی  به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.دکتر همتی در ادامه بر لزوم استفاده از منابع 
ارزی ایران در ژاپن تاکید کرد و افزود: طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع 
مذکور و انتقال آنها به ســایر مبادی موردنیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی کشورمان پس از این دیدارها، از بازگشت یک میلیارد دالر منابع 
ارزی کشــورمان در کره جنوبی خبر داد، پیامی امیدبخش که نشان از نتیجه بخش بودن 
مذاکرات و جلســات متعدد با طرف خارجی دارد. روندی که همچنان ادامه دارد و آنگونه 
که دکتر همتی گفته اســت: »۷ میلیــارد دالر ارز متعلق به بانک مرکزی در کره جنوبی 
است و قرار شده است با پرداخت حداقل یک میلیارد دالر  مرحله اول پرداخت آغاز شود.« 
همچنین نهم اسفندماه، رییس کل بانک مرکزی در جلسه ای که به درخواست مدیر عامل 
بانک تجارت عراق در محل بانک مرکزی برگزار شد، در خصوص منابع جمهوری اسالمی 
ایران در عراق و راهکارهای نقل و انتقال آنها گفت وگو کرد. در این دیدار، دکتر همتی بر 
لزوم استفاده هر چه سریع تر از این منابع تاکید کرد. همچنین در این جلسه اقدامات الزم 

برای انتقال و استفاده از منابع یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
مســلما تالش های بی وقفه عالی ترین مقام بانکی کشــورمان برای رفع موانع در مسیر 
بازگشت منابع ارزی به کشورمان، باید با حمایت و دیپلماسی سیاسی وزارت امور خارجه 

همراه شود تا در نهایت شاید آزادسازی میلیاردها دالر منابع ارزی باشیم.

رییس کل بیمه مرکزی در بازدید از شرکت بیمه تجارت نو:
جوان گرایی و برنامه محور بودن از ویژگی های 

خوب این شرکت است
دکتر ســلیمانی به همراه هیات عامل و مدیران بیمه مرکزی از شــرکت بیمه تجارت 
نــو بازدید کرد.به گزارش اداره کل روابــط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
ســلیمانی در این بازدید ضمن ابراز خرســندی از  حضور جوانــان تحصیلکرده در این 
شــرکت گفت: جــوان گرایی و برنامه محــور بودن از ویژگی های خوب این شــرکت 
بیمه اســت که بی شــک می توانــد نقش موثری در افزایش پرتفوی داشــته باشــد.

رییــس کل بیمه مرکــزی، برنامه ریــزی عملیاتی مطلوب این شــرکت را نتیجه کار 
تیمــی و مدیریت خــوب مجموعه دانســت و گفت: بیمــه تجارت نو با زیرســاخت 
 های مناســبی کــه فراهم کرده اســت آینده خوبی بــرای آن پیش بینی می شــود.

وی ضمن رونمایی از منشــور اخالقی این شرکت گفت: قوانین و مقررات برای موفقیت 
یک شرکت کافی نیست و منشور اخالقی یکی از ضرورت های هر سازمانی است که باید 
تدوین شود و سرلوحه فعالیت کارکنان آن قرار گیرد.دکتر سلیمانی در بخش دیگری از 
سخنان خود، بر اهمیت گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات در صنعت 
بیمه تاکید کرد و گفت: آینده شرکت های بیمه در گرو ارتقای سطح IT  است و باید به آن 
توجه ویژه ای شود، چرا که گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات باعث کاهش ابهام خواهد 
 بود و متعاقبا خدمات با شفافیت بیشتر و مبلغ ارزان تری در اختیار مردم قرار می گیرد.

رییــس کل بیمه مرکزی همچنین از اقدامات انجام شــده در حوزه مدیریت ریســک 
به خصوص بخش درمان تقدیر کرد و گفت: شــرکت هــای بیمه باید ارتباط خود را با 
 سازمان هایی که می توانند در کاهش خسارت های تقلبی کمک کنند، افزایش دهند.

وی خاطر نشــان کرد: صنعت بیمه در اثرگذاری در بخش اقتصادی کشور باید کوشش 
بیشتری بکند و باید تالش کرد تا به یک صنعت اثرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شود.

آگهی مناقصهآگهی مناقصه
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

وم
ت د

نوب

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه 

ساعات خدمات برآورد کل مناقصهردیف
دهی در سال

قیمت پیشنهادی به ازای 
قیمت کلهر نفر ساعت

13/093/280/00055480 )ریال(1

ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شــهرداری کرمانشــاه در نظر دارد واگذاری 
حفاظت فیزیکی از مجموعه ماشــین آالت، و کارخانجات ورمنجه و باباجان و مجموعه اداری 
ســازمان را با مشخصات و شــرایط ذیل از طریق مناقصه واگذار نماید، متقاضیان می توانند 
جهت دریافت فرم شــرکت در مناقصه و کسب اطالعات بیشــتر ظرف مدت ده روز از تاریخ 
 درج آگهی و دریافت اســناد مناقصه و تسلیم پیشنهاد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می بایست توسط متقاضی به حساب شماره 8937228534 
نزد بانک ملت شعبه چهل متری مطهری به نام ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری کرمانشاه واریز، اصل فیش واریزی به همراه مدارک و برگ شرایط عمومی مناقصه
و همین طور فرم پیشنهاد قیمت را در پاکت دربسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

2- پرداخت کلیه هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
3- ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هر یک از 

پیشنهادات مختار است.
4- چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد در موعد مقرر 

نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد.
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گزیده خبر

بیانیه تروئیکای اروپایی در خصوص پس گرفتن قطعنامه پیشنهادی 
علیه ایران؛ 

همچنان از اقدامات ایران نگرانیم
سه کشــور اروپایی عضو برجام طی بیانیه ای با اعالم اینکه هدفشان 
از پس گرفتن قطعنامه پیشــنهادی خود علیه ایران »فرصت دادن به 
مدیرکل آژانس برای شکســتن بن بست کنونی« بوده است، بار دیگر 
از تداوم روند کاهش تعهدات هســته ای ایران ابراز نگرانی کردند. سه 
کشــور اروپایی عضو برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( پنج شنبه شب 
طی بیانیــه ای از تداوم روند کاهش تعهدات هســته ای ایران به ویژه 
توقف اجرای پروتکل الحاقی ابــراز نگرانی کردند.در این بیانیه که از 
طرف تروئیکای اروپایی در نشســت شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرائت شــده، آمده اســت: »ما به عنــوان E3 ]انگلیس، 
فرانســه و آلمان[ کامــاًل به برجام متعهد هســتیم و ]معتقدیم که[ 
این توافــق در صورت اجرا شــدن، از لحاظ امنیــت جمعی به نفع 
همه است.«ســه کشــور اروپایی که با کوتاهی در اجــرای تعهدات 
برجامی خود موجب واکنش ایران در قالب تعدیل تعهدات هســته ای 
شــده اند، در ادامه بیانیه خود اظهار داشــته اند: »ما به شدت از نقض 
مستمر تعهدات هســته ای ایران طی ماه های اخیر، از جمله اقدامات 
تنش زای مهمی کــه از نوامبر 2020 تاکنون انجام شــده، نگرانیم. 
به ویــژه اعالمیه ایران مبنی بر اینکه دیگر اجازه نظارت های مرتبط با 
برجام را نمی دهد و اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کند، بســیار 
نگران کننده اســت.«در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: 
»ایران رســماً اجرای پروتکل الحاقی و شفافیت اجرای تعهدات خود 
ذیل برجام را تعلیق کرده است. این اقدام دسترسی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ]به تأسیســات هســته ای ایران[ را به میزان چشمگیری 
محــدود می کند و می تواند توانایی راســتی آزمایی برنامه هســته ای 
ایــران را از آژانــس بگیرد.«تروئیکای اروپایی در ادامه خاطرنشــان 
کرده اند: »در این شــرایط ما از حاصل شــدن تفاهمنامه فنی موقت 
میان ایــران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اســتقبال می کنیم. اما 
این توافق به معنای برطرف شدن نیاز اساسی به فراهم کردن دوباره 
همه دسترســی ها از ســوی ایران به آژانس نیست. ایران باید به طور 
کامــل با آژانس همکاری کند تا آژانــس بتواند به انجام وظایف خود 
در گزارش دهی ادامه دهد.«ســه کشــور اروپایی در ادامه این بیانیه 
در خصــوص دلیل مطرح کــردن بحث قطعنامه علیــه ایران یادآور 
شــده اند: »با توجه به جدی بودن مسئله،  ما روی میز گذاشتن یک 
قطعنامه در نشست کنونی شورای حکام را در دستور کار قرار دادیم. 
ما می دانیم که تعدادی از اعضای شــورای حکام، در خصوص نگرانی 
بســیار جدی از اقدامات ایران با ما هم عقیده هســتند.«در ادامه این 
بیانیه مشــترک، درباره علت پس گرفتن قطعنامه ادعا شــده است: 
»علی رغم حمایت های آشــکار ]از قطعنامه[ در میان اعضای شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ما تصمیم گرفتیم که این اقدام 
را فعــاًل متوقف کنیم تــا به مدیرکل آژانس بــرای انجام تالش های 
مجدد به منظور شکستن بن بست و حل وفصل این مسائل بدون تأخیر 
بیشــتر، طبق چیزی که وی در نشست این هفته شورای حکام اعالم 
کــرد، فرصت بدهیم.«اعضای اروپایی برجــام در پایان بیانیه تصریح 
کرده اند: »مــا به دقت تحوالت را رصد می کنیــم و این حق را برای 
خود محفوظ می داریم که در صورت حاصل نشدن پیشرفت کافی در 
هریک از مسائلی که در این نشست مورد بحث قرار گرفتند، خواستار 

برگزاری نشست فوق العاده شورای حکام شویم.«

آمریکا »معافیت های تحریمی« را به بازگشت 
ایران به تعهدات برجامی منوط کرد

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم این کشور برای برداشتن 
تحریم های ایران گفت اگر ایران به تعهداتش ذیل برجام بازگردد، برخی معافیت ها 
در نظر گرفته خواهد شد اما فاصله زیادی تا آن وجود دارد.»آنتونی بلینکن« وزیر 
خارجه آمریکا بعد از طرح برخی رویکرد های دولت »جو بایدن« در بحث سیاست 
خارجی، به تشــریح برخی از آن ها در مصاحبه با شــبکه آمریکایی »پی بی اس« 
پرداخت.او در این مصاحبه با اشــاره به گام های ایران در جهت کاهش تعهدات 
برجامی بــه دلیل بدعهدی طرف های دیگر توافق، مدعی شــد ایران اکنون در 
موقعیتی قرار دارد که به توانایی تولید مواد شکافت پذیر برای یک سالح هسته ای 
نزدیکتر است.وی افزود: بنابراین منافع واقعی ما تالش برای بازگرداندن ایران به 
آن جعبه )محدودیت های ناشــی از برجام( است و دیپلماسی راه انجام آن است. 
ما روشن کرده ایم که راه دیپلماسی باز است. اتحادیه اروپا که یکی از طرف های 
توافق اصلی است، از همه طرف ها، شرکای اروپایی ما، روسیه، چین و ایران و ما 
دعوت کرده تا درباره بازگشت احتمالی به توافق هسته ای آغاز به صحبت کنیم. 
مــا گفتیم بله، ایران گفت نه. خواهیم دید کــه در ادامه چه خواهند کرد. توپ 
در زمین ایران اســت تا تصمیم بگیرد موافقت می کند یا خیر.  او در پاســخ به 
ســوالی درباره تصمیم آمریکا برای برداشتن تحریم های ایران گفت: ما به وضوح 
گفته ایم که ایران باید به تعهدات خود طبق توافق بازگردد و اگر این کار را بکند، 
ما هم همین کار را خواهیم کرد. و این چرخش خواهد داشــت—این شامل، اگر 
انجــام دهند، برخی معافیت های تحریمی خواهد شــد. اما باز هم، با این فاصله 
زیادی داریم.بلینکن مدعی شد: متاسفانه ایران در مسیر غلطی حرکت می کند. 
به گام هایی ادامه می دهد که محدودیت های مختلف توافق را برمی دارد و برنامه 
خود را خطرناک تر می کند. بنابراین، برای ما اولین و مهمترین مسئله این است 
که می خواهیم ایران به تعهداتش بازگردد.وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از 
سخنانش، درباره حمله راکتی روز چهارشنبه به پایگاه »عین االسد« محل استقرار 
نظامیان آمریکایی در عراق نیز گفت: اولین چیز این اســت که بررســی کنیم و 
در حد توان بفهمیم چه کســی در واقع مسئول )این حمالت( است. و بعد فکر 
می کنم رئیس جمهور به وضح گفته که پاسخ مناسب در مکان و زمان مورد نظر 
ما انجام خواهد شد.  وزیر امور خارجه آمریکا روز چهار شنبه در اظهاراتی برخی 
رویکرد های دولت بایدن در بحث سیاست خارجی را مطرح کرد و ایران را در کنار 
روســیه و کره شمالی از چالش های جدی آمریکا خواند. بلینکن پیش از آنکه به 
عنوان وزیر امور خارجه دولت بایدن تأیید صالحیت شود، در اظهاراتی در خصوص 
راهبرد دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران گفته بود که 
این راهبرد به شــدت نتیجه معکوس داشــته است. با این وجود وی در برخی از 
صحبت های اخیر خود همان مواضع دولت های پیشین آمریکا را اتخاذ کرد. وزیر 
امور خارجه آمریکا اواخر بهمن ماه در مصاحبه ای گفته بود که سیاســت آمریکا 
همچنان این اســت که نباید به ایران اجازه دســتیابی به سالح هسته ای را داد. 
بلینکن گفت که هرگونه توافق آتی باید به دیگر موضوعات مانند اقدامات ایران در 
دیگر کشورهای خاورمیانه بپردازد.دولت قبلی آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« 
بعد از خروج از برجام و احیای تحریم ها، به سیاست هایی تحریک آمیز علیه ایران 
روی آورد. ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و پیگیری سیاست »کارزار فشار 
حداکثری« ایران را به حضور پای میز مذاکره برای رسیدن به »توافقی بهتر« -به 
زعم او- مجاب خواهد کرد. در حالی دوران چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ به 

پایان رسید که او در تحقق این هدف ناکام ماند.

الوروف: 
نجات برجام هنوز ممکن است

وزیر امور خارجه روســیه تأکید کرد: شــرط ضروری برای نجات برجام، اجرای 
کامل و پیگیرانه توافقات جامع ســال 20۱۵ از سوی همه طرفین امضاء کننده 
آن است و مسکو برای رسیدن به این هدف، با همه طرفین همکاری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری »نووستی«، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه در 
مصاحبه ای اختصاصی با مجله »اندیشه روسی« ابراز عقیده کرد که برطرف کردن 
گره موجود در روند اوضاع پیرامون توافق هســته ای با ایران، می تواند گامی باشد 
که واشنگتن به تهران بفرستد تا نشان دهنده تمایل جدی آمریکا برای بازگشت 
به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در باره برنامه هسته ای ایران باشد.الوروف 
تأکید کرد: »»پنجره فرصت« برای نجات توافق هسته ای هنوز بطور کامل بسته 
نشده است، شرط ضروری برای این منظور، اجرای کامل و پیگیرانه توافقات جامع 
ســال 20۱۵ از سوی همه کشورهایی اســت که این توافقات را تهیه کرده و در 
خصوص آنها به توافق رسیدند و طرف روسی برای رسیدن به این هدف، آمادگی 
دارد تا با همه طرفین شرکت کننده در برجام همکاری کند.«به گفته وی، روسیه 
در تماس دائمی با شرکای اروپایی برجام برای یافتن راه حل های ممکن است، ولی 
در شرایط کنونی بسیاری از مسائل به طرف آمریکایی بستگی دارد.رئیس دستگاه 
دیپلماسی روسیه ادامه داد: »نکته اصلی و تعیین کننده در شرایط کنونی، مواضع 
دولت جو بایدن درباره توافق هسته ای است. به عقیده ما، رفع مشکالت بوجود آم 
ده پیرامون ایران و برنامه هســته ای این کشور، می تواند گامی از سوی واشنگتن 
باشــد تا به تهران عالمت بدهد که قصد جدی برای بازگشت به توافق هسته ای 
را دارد.«  ســرگئی الوروف اعالم کرد که مســکو امیدوار است وضعیت پیرامون 
برجام به زودی به سمت بهبود اوضاع پیش برود و آمادگی دارد تا به دست یابی 
به توافق بین دیگر شرکای خود در این توافقنامه کمک کرده و روند اجرای برجام 

به چارچوب اولیه آن بازگردد.
وی  یادآور شــد که مقامات تهران بارها آمادگی خود برای اجرای کامل توافقات 
هسته ای، به شرط انجام تعهدات شــرکای اروپایی و طرف آمریکایی و برقراری 
توازن بین منافع همه طرفین برجام را اعالم کرده و روســیه نیز برای رسیدن به 

این هدف حاضر است هر کمکی که الزم باشد، انجام دهد.

تماس تلفنی نماینده ویژه دولت آمریکا در 
امور ایران با وزیر خارجه قطر

منابع خبری از تماس تلفنی »رابــرت مالی« نماینده ویژه دولت آمریکا در امور 
ایران با وزیر امور خارجه قطر خبر دادند.، »رابرت مالی« نماینده ویژه دولت آمریکا 
دیشــب با »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر گفت وگوی 
تلفنــی برقرار کرد.بنا به گزارش خبرگزاری دولتی قطــر )قنا(، دو طرف در این 
تماس تلفنی درباره آخرین تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر کردند.گزارشــی 
درباره جزئیات مربوط به گفت وگوی تلفنی رابرت مالی و محمد بن عبدالرحمن 
منتشــر نشده اســت.اوایل هفته جاری، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا با 
همتای قطری خــود درباره تحوالت آخرین تحوالت منطقــه از جمله ایران به 
صورت تلفنی گفت وگو کرد.سه شنبه هفته گذشته نیز »محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی« وزیر خارجه قطر با »جیک ســالیوان« مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 
ایــران گفت وگو کرده بود.وزیر خارجه قطر حدود دو ماه پیش در یک نشســت 
خبری با همتای اسپانیایی خود با تأکید بر آمادگی دوحه برای »کاهش تنش« در 
روابط تهران واشنگتن گفت که »ایران کشور همسایه ماست و آنچه در منطقه رخ 

می دهد، مستقیما روی ما تأثیر می گذارد«.

عقب نشینی اروپا از صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
خبرگزاری انگلیســی به نقل از منابــع دیپلماتیک گزارش داد 
انگلیس، فرانســه و آلمان از طرح خود تحــت حمایت آمریکا 
برای تصویب قطعنامه در انتقاد از ایران در شورای حکام آژانس 
عقب نشسته اند.خبرگزاری »رویترز« به نقل از منابع دیپلماتیک 
گزارش داد انگلیس، فرانسه و آلمان از طرح خود تحت حمایت 
آمریکا در خصــوص تصویب قطعنامه در انتقاد از ایران به دلیل 
کاهش همکاری بــا آژانس بین المللی انرژی اتمی در شــورای 
حکام عقب نشسته اند.طبق این گزارش، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرده »رافائل گروسی« قرار است ساعت ۱۱ به وقت 
گرینویچ کنفرانسی خبری داشته باشد.به نوشته رویترز، آژانس 
دلیل این کنفرانس را اعالم نکرده اما دیپلمات های مذکور گفته اند 
مدیرکل آژانس به 3۵ عضو شورای حکام گفته که این نهاد قصد 
دارد در مــاه آوریل )ماه آینده میــالدی( با ایران گفت وگوهای 
فنی انجام دهد.بر اســاس این گزارش، یکی از دیپلمات ها گفت: 
مسئله، گفت وگوهای فنی خواهد بود، و اگر همکاری ایران ناکافی 
باشد، طرح قطعنامه در نشست فصلی بعدی شورای حکام در ماه 
ژوئن احیا خواهد شد.همزمان »الرنس نورمن« خبرنگار روزنامه 
آمریکایی »وال اســتریت ژورنال« مستقر در بروکسل در صفحه 
توییتر خود به نقل از برخی منابع نوشــت احتیاط آمریکا درباره 
واکنش ایران به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شــورای حکام 
نقش مهمی در عقب نشینی اروپا داشته است.پیشتر »محمدجواد 
ظریف« وزیــر خارجه جمهوری اســالمی ایران در اشــاره به 
تالش برای صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای حکام، گفته 
بود: حرکت غلطی را اروپایی ها با حمایت از آمریکا در شــورای 
حکام شروع کرده اند، فکر می کنیم این حرکت باعث بهم ریخته 
شدن شرایط خواهد شد.وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: بهم 
ریختگی شــرایط کنونی را از طریق سفیر ایران در وین به همه 
اعضای شورای حکام شرایط توضیح داده ایم، امیدواریم عقل غلبه 
کند و اگر چنین نشــود راهکارهایی داریم.»علی اکبر صالحی« 
رئیس سازمان انرژی اتمی هم به شورای حکام هشدار داده بود 
در صورتی که در نشســت خود نســبت به اقدام ایران مبنی بر 
توقف پروتکل الحاقی قطعنامه ای را علیه کشورمان صادر کنند، 
ایران واکنش مناسبی را خواهد داشــت و در این راستا نامه ای 
هم ارسال شــده است.روسیه هم در اعالمیه ای که برای اعضای 
شورای حکام فرســتاد، هشدار داد تصویب قطعنامه می تواند به 
تالش ها برای احیای برجام آســیب بزند.پیش از رویترز، شبکه 
»الجزیره« گزارش داد که کشورهای اروپایی پیش نویس طرحی 
برای محکوم کردن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی را پس 
گرفته اند. این شــبکه قطری جزئیات بیشتری در این خصوص 
ارائه نکرد.این در حالی اســت که رویتــرز قباًل در این خصوص 

گزارش داده بود که علیرغم هشدارهای ایران و روسیه، تروئیکای 
اروپایی به دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران هستند و خبرگزاری 
فرانســه هم نوشته بود که این قطعنامه که مورد حمایت آمریکا 
نیز هست، احتماال روز جمعه ۱۵ اسفند ماه به رأی گذاشته  شود.

دالیل توقف ارائه قطعنامه ضدایرانی از زبان سفیر ایران 
در آژانس

سفیر و نماینده دائم کشــورمان در مصاحبه ای با خبرنگاران، 
اقداماتی که در جهت توقف قطعنامه ضد ایرانی ســه کشــور 
اروپایی صورت گرفت را تشــریح کرد.کاظم غریب آبادی گفت: 
با آغاز تالش ســه کشــور اروپایی با حمایت آمریکا جهت ارائه 
قطعنامه ای علیه ایران در شــورای حکام، اقدامات مختلفی در 
دســتورکار قرار گرفت، مانند رایزنی های گســترده با اعضای 
شورای حکام در وین و پایتخت ها، ارسال نامه وزیر امور خارجه 
به همتایان خود در کشورهای عضو شورای حکام، تشریح مواضع 
ایران برای اعضای شــورا و آژانس در قالب یک متن توجیهی، 
فعــال کردن ظرفیت دبیرخانه آژانس و مدیرکل برای تالش در 
جهت حفظ همکاری ها و تعامالت، هماهنگی ویژه با روسیه و 
چین و اعالم مخالفت قطعی آن ها با قطعنامه، و ارســال پیام 
های اصولی از ســوی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی، و معاون سیاسی وزیر امور خارجه.غریب 
آبــادی افزود: در تمام رایزنی ها، پیام ها و مکاتبات، به صراحت 
گفته شد که تصویب قطعنامه را اقدامی مخرب بر سر راه روابط و 
همکاری های ایران و آژانس می بینیم که از جمله، موجب توقف 

تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس نیز خواهد شد.نماینده دائم 
کشورمان در مورد دالئل توقف پیگیری قطعنامه گفت که این 
اقدام می تواند چندین دلیل مهم داشته باشد: اول، عدم تمایل 
اعضای شورای حکام به قطعنامه و مغایر دانستن آن با شرایط و 
فرصت های موجود؛ دوم، نگرانی سه کشور از چگونگی واکنش 
ایران به تصویب قطعنامه؛ ســوم، عدم توجیه فنی قطعنامه با 
وجود اظهار مدیرکل درخصوص تــداوم کار با ایران و ضرورت 
حمایت از این مســیر؛ چهارم، نگرانی از تحمل بار انتقاد شدید 
تخریــب فضای همکاری و فرصت های موجود در اثر قطعنامه.

غریب آبادی ادامه داد: در هر صورت، جمهوری اسالمی ایران از 
تدبیر و هشیاری اعضای شورای حکام و مدیرکل آژانس در جهت 
جلوگیری از ایجاد یک تنش غیر ضروری استقبال می کند.وی، 
همچنین با قدردانی ویژه از مواضع اصولی چین و روسیه در این 
رابطه، به سه کشور اروپایی و آمریکا توصیه کرد از فرصت های 
دیپلماتیک موجود برای برگشت کامل و موثر به تعهدات خود 
تحت برجام و قطعنامه 223۱ شورای امنیت استفاده کنند، چرا 
که ایران نیز حسن نیت را با حسن نیت جواب خواهد داد.سفیر 
و نماینده دائم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین 
با توجه به اعالم ســفر هیأت فنی آژانــس به ایران در اوائل ماه 
آوریل که از ســوی مدیرکل آژانس اعالم شد، گفت: این قبیل 
تعامالت فنی بین ایران و آژانس، موضوع جدیدی نیست و هیچ 
توافق و ترتیبات جدیدی نیز برنامه ریزی نشده است. دو طرف 
برای حل و فصل چند موضوع پادمانی، مدت هاست در حال کار 
و تعامل هستند و در طول دو سال گذشته نیز، چندین نشست 

فنی برگزار کرده اند و نشســت پیش روی نیز در تداوم همین 
مســیر بوده و در سطح مدیرکل آژانس نمی باشد.غریب آبادی 
افزود: هرگونه تعامل با آژانس درخصوص این موضوعات پادمانی، 
با هدف حل و فصل هر چه ســریعتر آن ها صورت می پذیرد و 
ما نیز بر ضرورت حسن نیت و پرهیز از سیاسی کاری آژانس در 

این فرایند تأکید داشته و داریم.

ظریف: برجام قابل مذاکره مجدد نیست؛ خالص!
وزیر امور خارجه برجام با تأکید بر اینکه برجام به هیچ وجه قابل 
مذاکره مجدد نیســت، اعالم کرد که بهتر است همه طرف های 
برجام به اجرای تعهداتی که امضا کرده اند، بازگردند.محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران روز پنج شنبه 
در پیامی توئیتری با تأکید بر اینکه برجام نمی توند مورد مذاکره 
مجدد قرار گیرد، خواستار بازگشــت همه طرف های برجام به 
اجرای تعهدات خود شــد.ظریف در ابتــدای این پیام توئیتری 
تصریح کرد: »برجام نمی تواند بار دیگر مورد مذاکره قرار گیرد؛ 
خالص.«وی در ادامه در واکنش به اظهارات وندی شرمن نامزد 
ســمت معاونــت وزارت خارجه آمریکا مبنی بــر اینکه فضای 
دیپلماتیک ســال 202۱ با فضای ســال 20۱۵ )سال امضای 
برجام( متفاوت اســت، اضافه کرد: »اگر 202۱، ســال 20۱۵ 
نیســت، ۱94۵ هم نیست. پس اگر اینطور است، بیایید منشور 
ملــل متحد را تغییر دهیم و وتو را -که مکررا از ســوی ایاالت 

متحده مورد سواستفاده قرار گرفته - حذف کنیم.«

واکنش خطیب زاده به منتفی شدن صدور قطعنامه علیه 
ایران در شورای حکام

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به منتفی شــدن 
صدور قطعنامه علیه ایران در شــورای حــکام آژانس ابراز 
امیدواری کرد که طرف های مشارکت کننده در برجام بتوانند 
با اســتفاده از این فرصت و با همکاری جدی، اجرای کامل 
برجام از ســوی همه را تضمین کنند.، »سعید خطیب زاده« 
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
توضیح تحول امروز در آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار 
داشــت: با تالش های فشــرده دیپلماتیک در تهران، وین و 
پایتخت های همه اعضای شورای حکام و به ویژه سه کشور 
اروپایی و همچنین همراهی چین و روســیه، طرح قطعنامه 
منتفی شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: تحول 
امروز می تواند مســیر دیپلماســی را که ایران و آژانس باز 
کرده اند، حفظ کرده و زمینه را برای اجرای کامل تعهدات از 

سوی تمامی طرف های برجامی فراهم آورد.
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پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود تالش کردند تا با تزریق 
هیدروژل های حاوی دارو، مشــکالت قلبی موش ها را برطرف کنند.به 
گزارش وب سایت رسمی دانشــگاه ایالتی کارولینای شمالی،  پژوهش 
جدیــدی نشــان می دهد که تزریــق مســتقیم هیدروژل های حاوی 
 )pericardial cavity( »ســلول های بنیادی یا داروها به »حفره پریــکارد
قلب می تواند روشــی با تهاجم کمتر، کم هزینه و موثر باشــد.درمان با 
ســلول های بنیادی، روشــی برای درمان آســیب های قلبی است اما 
رســاندن مســتقیم درمان به محل آسیب و نگه داشــتن آن به اندازه 
کافی برای تاثیرگذاری، از چالش های همیشــگی در این زمینه است. 
حتی برچســب های مخصوص قلب که مستقیما روی محل آسیب قرار 

می گیرند، با مشکالتی همراه هستند.

دانشــمندان وجود آب و مواد آلی را در نمونه ی کوچکی از یک سیارک 
به نام »ایتوواکا« کشــف کردند.به گزارش اینترستینگ اینجینیرینگ، 
دانشــمندان به وجود آب و مواد آلی در یک نمونه کوچک از ســیارک 
ایتوواکا که در ســال ۲۰۱۰ طــی ماموریت هایابوســا ۱ از آن بازدید 
شــد پی برده اند.این اولین باری اســت که چنین موادی بر روی یک 
ســیارک یافت می شود و این نتایج می تواند به تحقیقات آینده در مورد 
نمونه های سیارک ها کمک کند.همانطور که »ایندیپندنت« به آن اشاره 
کرد، محققان دانشگاه رویال هالووی)Royal Holloway( لندن می گویند 
شاید این سیارک طی سال ها حرکت در فضا موادی را جمع آوری کرده 
باشد و تکامل یافته باشــد. این مطالعات همچنان نشان داد رایج ترین 

سیارک هایی که به زمین می آیند از نوع s هستند.

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی دریافته اند که گلف می تواند 
به بهبود تعادل و تحرک در بیماران مبتال به پارکینســون کمک کند.

به گزارش مدیکال اکسپرس، بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان 
می دهد که گلف می تواند مزایای بسیاری برای افراد مبتال به پارکینسون 
به همراه داشته باشد و به آنها در بهبود تعادل و تحرک کمک کند.»آنه 
ماری ویلز« )Anne-Marie Wills(، از پژوهشــگر »بیمارســتان عمومی 
ماساچوســت« )MGH( و از پژوهشــگران این پروژه گفت: ما می دانیم 
که ورزش کردن برای افراد مبتال به پارکینســون مفید اســت اما این 
بیماران به اندازه ای که برای درمان الزم اســت، ورزش نمی کنند. گلف، 
محبوب ترین ورزش برای افراد باالی ۵۵ ســال است که می تواند آنها را 

به تالش کردن و پیگیری در ورزش ترغیب کند. 

درمان غیرتهاجمی مشکالت قلبی 
با تزریق نوعی هیدروژل

کشف آب و مواد آلی در یک 
سیارک برای اولین بار

بهبود تعادل بیماران مبتال به 
پارکینسون با کمک بازی گلف

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مراسم آغاز خدمت نظامی در شهر هانوی ویتنام

خودروی تفریحی مکسوس سایک، ویالیی دوبلکس روی چهار چرخ!
اگر از آن دسته افرادی هستید که دوست دارید در جاده نیز حداکثر راحتی و اشرافیت را تجربه کنید می توانید با یک خانه به دوش 
جذاب با نام ســایک مکسوس V9۰ ویال ادیشن آشنا شــوید.این خودروی تفریحی که رندرهای آن توسط سازنده منتشر شده 
محصولی منحصربه فرد اســت زیرا در واقع خودرویی دو طبقه می باشد. بله درست است، زمانی که وارد خودرو می شوید نه تنها 
کناره های خودرو چند مترمربعی گســترش پیدا می کنند بلکه ســقف نیز می تواند گسترش یافته و با ورود به طبقه دوم فضای 
بیشتری را فراهم کند.این طبقه دوم دارای پوشش شیشه ای بوده و طبق گفته سایک مکسوس می توان از آن به عنوان اتاق صرف 
چای یا استودیوی یوگا استفاده کرد. همچنین یک بالکن کوچک در طبقه دوم وجود دارد. شیشه نصب شده در این بخش نیز 
می تواند میزان نور ورودی را تنظیم نماید. موضوع جالب دیگر اینکه با یک آسانســور کوچک می توان به طبقه دوم دســت پیدا 
کرد.ســایک مکسوس V9۰ ویال ادیشن را می توان با سیستم صوتی پریمیوم JBL، ماشین ظرف شویی، سیستم تهویه مطبوع و 
آشــپزخانه کوچک ســفارش داد. خودرویی که در تصاویر مشاهده می شود دارای کف پوش چوبی و دکوراسیون لوکس از جمله 

مبلمان L شکل است.

بهترین گلزنان جهان در سال ۲۰۲۱

 طارمی در کنار لوکاکو و ام باپه
مهاجم ایرانی با زدن 9 گل در ســال جدید میالدی، در کنار دو ســتاره بزرگ جهان قرار گرفت. فدراسیون تاریخ و آمار ، لیست 
برترین گلزنان جهان در سال جاری میالدی را به روز کرد که در آن بغداد بونجاح مهاجم السد قطر همچنان در صدر قرار دارد 
ولی روبرت لواندوفسکی توانسته است فاصله خود را با او کم کند.لیونل مسی و روبرت لواندوفسکی توانستند فاصله خود را با صدر 
جدل گلزنان برتر جهان در سال جاری کم کنند و به رکورد ۱۴ گل برسند. این در حالی است که کریستیانو رونالدو ۱۰ گل در 
این سال به ثمر رسانده است.مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نیز با 9 گل زده در کنار مهاجمانی چون کیلیان ام باپه 
فرانسوی و روملو لوکاکو مهاجم اینتر قرار دارد.طارمی البته در دو دیدار اخیر تیمش برابر اسپورتینگ و براگا موفق به گلزنی نشد 
تا آمار او در این سال در همان عدد 9 باقی مانده باشد.تیم او بعد از حذف از جام حذفی پرتغال باید در دیدار بعدی در لیگ به 

مصاف ژیل ویسنته برود و در ادامه دیدار برگشت خود را برابر یوونتوس در لیگ قهرمانان برگزار خواهد کرد.

امتأل الخافقین شارق ضوء النهاررپتو روی تو را نیست جهان رپده دار گر دل و گر دین ربی، این لنا االختیار؟ای من و بهتر ز من، بندهٔ فرمان تو
رعالم اگر دشمن است چون تو پناهی هچ غم؟ رد شطاط الذی، عند ذوی االقتدا گاهن نیست، از هچ شفیع آورم؟ لطف تو بی

بائسک المستجیر، زعتک المستجار ر توست دیده اخترشمارالهل گلزار توست، سینه اخگرفروز واهل دیدا کارزاهد گر باهشی، باده کش و توهب کن از خرد دورنیب وز هوس انب

پیشنهاد

چهره روز

اگر این نیز انسان است
اگر این نیز انسان است اثر پریمو لِوی، نجات یافته ای 
)؟!( از آشویتس اســت که به زبان ایتالیایی نوشته 
شده اســت اما این ترجمه از متن انگلیسی کتاب با 
عنوان If This Is a Man ترجمه شده است. این کتاب 
شرحی از دوران اسارت پریمو لِوی در آشویتس است 
و می توان گفت از جمله مهم ترین کتاب هایی است 
که درباره این اردوگاه کار اجباری نوشته شده است. 
کتاب لِوی احتمــاال با تمامی کتاب هایی که در این 
زمینه خوانده اید متفاوت است.اگر تنها به قسمتی از 
متنی که در پشت جلد کتاب آمده است دقت کنید، 
متوجه متفاوت بودن این کتاب می شوید. در بیشتر 
کتاب هایی که درباره اردوگاه کار اجباری نوشته شده 
است، معموال تمرکز نویسنده به یک کورسوی امید است که چطور برخی را نجات داده و کتاب 
آن امید را شرح می دهد. و یا برعکس، به خشونت و وحشی گری  نازی ها اشاره می کند که چطور 
زندانی ها را روانه اتاق گاز می کنند. اما در این کتاب، مســئله روندی است که در آشویتس اجرا 
می شود. در کتاب اگر این نیز انسان است اگر امیدی وجود دارد، و یا اگر اتاق گازی وجود دارد، 
به شــکل خالصه و کوتاه به آن اشاره می شود. بلکه تمرکز بر روندی که زندانی ها را از انسانیت 
دور می کند. متن پشــت جلد کتاب چنین اســت:ویران کردن آدمی دشوار است، کمابیش به 
دشــواری آفریدن آدمی. ویران کردن آدمی نه آسان اســت و نه کار یک روز و دو روز. اما شما 
نازی ها در این کار پیروز شــدید. اینک ما، ســربه راه و زیر نگاه خیره ی شما. دیگر از ما ترسی 
ندارید، دیگر هیچ کاری از ما ســر نخواهد زد، نه عملی قهرآمیز، نه بانگی به اعتراض و نه حتی 

نگاهی کیفرخواه.

پریمو لوی
پریمو میشــل لــوی، زاده ی 3۱ جــوالی ۱9۱9 و 
درگذشته ی ۱۱ آپریل ۱987، شیمی دان و نویسنده 
ی ایتالیایی بــود. او چندین کتــاب، رمان، مجمعه 
داســتان های کوتاه، مقاله و شــعر از خود به جای 
گذاشت است.او در شهر تورین ایتالیا و در خانواده ای 
یهودی چشم به جهان گشود. لوی تحصیالت ابتدایی 
را در مدرســه ی فلیس ریگنون گذراند. او که پسری 
ترکه ای و خجالتی بود، در تحصیالت بســیار موفق 
عمــل می کرد. او حدود ده مــاه از زندگی اش را در 
اردوگاه هــای مرگ آلمان نازی گذراند تا این که این 
اردوگاه در ۱8 ژانویه ی ۱9۴۵ توســط ارتش سرخ 
آزاد شــد. از 6۵۰ یهودی ایتالیایی که به همراه لوی 
به اســارت گرفته شــدند، فقط حدود ۲۰ نفر، زنده اردوگاه را ترک کردند. او سپس به حرفه ی 
نویسندگی روی آورد و موفق های بزرگی در این زمینه کسب کرد.پریمو لوی بر اثر جراحات وارده 
به دلیل سقوط از ساختمانی سه طبقه در سال ۱987 درگذشت. مرگ او در ابتدا خودکشی اعال 

م شد اما برخی اعتقاد دارند که سقوط او از ساختمان اتفاقی بوده است.

فرهنگ

دبیر اجرایی جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر گفت: 9۴  
اثر به دبیرخانه بیست وسومین جشنواره ملی تئاتر فتح 
خرمشهر ارسال شد.سیدمحمدحسین مرعشی پور بیان 
کرد: از این تعداد 6۱ اثر در بخش نمایشــنامه نویسی، 
۱۴ اثر در بخش صحنــه و ۱9 اثر در بخش خیابانی به 
دبیرخانه این جشنواره ملی ارسال شده است.وی افزود: 
آثار بخش نمایشنامه نویسی به صورت ملی از ۲۰ استان 
مختلف کشــور و بخش صحنه ای و خیابانی از آبادان و 
خرمشهر هستند.مرعشی پور ادامه داد:آثار رسیده توسط  
مرتضی شاه کرم، افشین خورشید باختری و پیام الریان 
 داوری شــدند کــه در بخش صحنه هفــت اثر و بخش 
خیابانی 9 اثر به جشــنواره راه یافتند.وی با بیان اینکه 
برگزیدگان بخش نمایشــنامه نویسی در روز پایانی جشــنواره ) ۲۰ اسفند( معرفی می شوند، گفت: با 
توجه به وضعیت قرمز کرونا در آبادان و خرمشــهر در آیین پایانی جشنواره فقط کارگردانان ۱6 اثر در 
سالن نمایشی سازمان منطقه آزاد اروند حضور یافته و معرفی خواهند شد.مرعشی پور ادامه داد: آثار به 
صورت پخش فیلم در فضای مجازی از طریق سایت جشنواره، و اینستاگرام این جشنواره از روز شنبه 
۱6 اسفند تا چهارشنبه ۲۰ اسفند اکران خواهند شد.وی گفت: نمایشنامه های » ساعت چهاربعدازظهر 
یک روز گرم تابستان« به نویسندگی و کارگردانی حسین ذوالفقاری، » آموزش نظامی« به نویسندگی و 
کارگردانی عبدالرضا سواعدی،« آقا لیال » به نویسندگی مهرداد کوروش نیا و کارگردانی حدیث سعدی، 
»صدسال قرنطینگی« به نویسندگی وحید فقهی و کارگردانی احمد مسافری ، »پوتین های عموبابا« به 
نویسندگی شهرام کرمی و کارگردانی عبدالحسین جلیل نسب، »همه زندگی من« از پژمان مهراب پور« 
و نمایش »یوسف، یوزف، جوزپه« به نویسندگی علی مرتضوی و کارگردانی سعیدمراد کمرگیر در بخش 
صحنه اجرا خواهند شد.مرعشی پور افزود: در بخش خیابانی نیز »طبیعت« به نویسندگی احمد مسافری 
و کارگردانی ســمیه سلوکی ، »آرش« به نویســندگی مهدی صالحی یار به کارگردانی رضا گله داری، 
نمایش »نشان عقیق« به نویسندگی حسین ذوالفقاری و کارگردانی مسلم باوی، نمایش » درگوشی« به 
نویسندگی جاوید یزدان دوست و کارگردانی مهدی خضیرچی« نمایش »مسیرنهایی« به نویسندگی ندا 

اعتمادی کیا و کارگردانی لیال یداله زاده، »به وقت عشق« به نویسندگی حسین ذوالفقاری....

94 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر فتح 
خرمشهر ارسال شد

8


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

