
سخنگوی وزارت بهداشت عنوان کرد؛
 فوت ۸۲ نفر در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی ۸۲۱۲ بیمار جدید 
کووید ۱۹، گفت: ۸۲ بیمار در شبانه روز گذشته فوت شدند.

، ســیما ســادات الری، بعد از ظهردیروز شنبه شانزدهم اسفند 
۹۹، به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت.

سخنگوی وزارت بهداشــت افزود: تا دیروز ز ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۲۱۲ بیمار جدید 
مبتال به کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۵۲۷ نفر از آنها 
بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور 
به یک میلیون و ۶۸۱ هزار و ۶۸۲ نفر رسید.وی افزود: متأسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۸۲ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و 

۵۹۴ نفر رسید.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور با بیان اینکه از مردم می خواهیم ایام نوروز ســفر نروند، گفت: ســفر به شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است.حجت االسالم حسن روحانی 
رئیس جمهور صبح دیروز )شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه دیروز شصتمین جلسه ستاد ملی کرونا بود، گفت: به حمد اهلل در طول این 
یکسال و چند هفته بی وقفه این جلسات را بدون هیچ تعطیلی برگزار کردیم و در هر جلسه مصوبات داشتیم و امیدوار هستیم قدم به قدم به سمت کنترل 
و مهار این ویروس برویم.وی افزود: جایی که مراعات نمی شود، باید گله کنیم و جایی که مراعات می کنند هم باید تشکر کنیم. سه هفته است به صورت 

منظم در همه آمار و ارقام دقت می کنم، جز یک استان که به دلیل یک ویروس جهش یافته توسط تردد....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است
info@sobh-eqtesad.ir

دولت سیزدهم نحسی ندارد
این روزها که سال ۱۳۹۹ در شرف اتمام است و نوروز ۱۴۰۰ تا دو هفته 
دیگر رخ مینماید، مردم عادی دغدغه ای جز هزینه های زندگی ندارند 
و مردم غیر عادی ] سیاســیون، مرفهین بــی درد، آقازاده ها [ دغدغه 
انتخابــات ۱۴۰۰ و تصمیم گیری برای اینکه در ایران بمانند یا زندگی 
را دالر کــرده بقول قدیمی ها » فلنگ « را بســته و خود را در معرض 
ســین جیم های بعد از انتخابات قرار ندهند، را با خود میکشــانند. در 
این شرایط حساس طبعا کســانی بعنوان عقل منفصل باید دانه هایی 
از پــازل احتماالت را طراحی نموده و هر یک را در مقطعی رو کنند تا 
زمینه و بســتر انتخابات و جایگاه دوستانشان برای تصمیمات دقیق تر 
روشــن تر شــود. پس با این تحلیل میتوان به اهمیت کلید پاستور در 
ذهن و دغدغه شــکارچیان آن اینگونه پرداخت که، شــورای نگهبان 
در شــرایط کنونی تعیین کننده اســت. برای طرح سئواالت آزمون و 
در مقابل شــورای نگهبــان نهادن آنها ســناریوهایی اهمیت خواهند 
داشــت. اول اینکه دســت به هر آدم قابل اتکایی از طیف کارگزاران و 
عدالت و توســعه ای ها و یا اصالح طلبان میرســد و احتمال عبور او از 
ســد تایید صالحیت وجود دارد دراز نموده و او را در مســیر تایید یا 
عدم تایید صالحیت قرار دهیم و دوم از خروجی این عناصر به مســیر 
تعریف شــده ای برای شکار کلید پاســتور بیاندیشیم. حال با تعابیری 
که در رســانه های چند ماه گذشــته کاندیدا و یا شبه کاندیدا معرفی 
نموده اند میتوان به اســامی عباس آخوندی و علی مطهری، مصطفی 
کواکبیــان، محمدرضا عــارف، مصطفی معین، محمدعلی افشــانی، 
اســحاق جهانگیــری، محمدجــواد ظریف، آذری جهرمی، محســن 
هاشمی، سیدحسن خمینی، پزشکیان، محمد شریعتمداری، حناچی، 
ســورنا ســتاری، حتی بعنوان کاندیدای زن  شهیندخت موالوردی  و 
معصومه ابتکار اشاره کرد. در میان اسامی مذکور اشخاصی هستند که 
به دلیل عملکرد بســیار ضعیف در دوره وزارت خود، چندین بار برای 
اســتیضاح به مجلس رفته و مشهور به سوءمدیریت و متهم به »ترک 
فعل« هستند و برخی اسامی نیز اشخاصی هستند که پیش از این در 
انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات های گذشته ریاست جمهوری رد 
صالحیت شده اند. همچنین برخی از این اشخاص پیش از این به دلیل 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان از کار برکنار شده اند و برخی نیز در 
دادگاه حکم محکومیت یافته اند. کســانی که در پشت پناهگاه شورای 
نگهبان پناه گرفته اند تا به نوعی از این ســیم خاردار عبور کنند همه 
افرادی امتحان پس داده و تا حد زیادی به قبولی نرسیده اند. در دستور 
کار دولتهای قبلی اهدافی وجود داشــته که هیچ کدام در دستور کار 
این حضرات نمود اجرایی نداشــته اســت. تجربه ثابت کرده است که 
مســائلی از جمله »ارائه برنامه کاربردی برای اداره کشور«، »شایسته 
ســاالری«، »کارآمدی«، »رســیدگی به مطالبات مردم«، »مدیریت 
جهادی«، »اعتماد به جوانان«، »میدان دادن به جوانان نخبه، مومن و 
متخصص«، »اجرای اقتصاد مقاومتی«، »دیپلماسی مقتدرانه«، »اهتمام 
در بی اثرکردن تحریم ها«، »مشارکت حداکثری«، »تأمین مسکن برای 
مردم«، »مقابله با ســوداگری«، »مبارزه با فساد اقتصادی«، »محاکمه 
مدیران نجومی«، »مبارزه با اشرافیگری«، »رویکرد عزتمندانه در مقابله 
با دولت های سلطه گر« و... برای بخش قابل توجهی از عناصر متصل 
به طیف های مذکور اساسا محلی از اعراب نداشته است. فاصله طبقاتی 
بوجود آمده در کشور و از همه مهمتر بروز فقر و تبعیض و بی عدالتی در 
ساختار انقالبی اسالمی که دغدغه اصلی آن پرواز دادن جامعه بسمت 
توحید با به تحقق کشــیدن قســط و عدل بوده است، نشان میدهد 
قوه های اجرایی در دوازده دوره دولت هیچ یک در مسیر اهداف انقالب 
حرکت ننموده و هر جا در مقابل سؤال جدی مردم واقع شده اند دولت 
قبلی را متهم و موجد ناهنجاری های ساختاری دانسته اند. افراد شهرت 
یافته در رسانه ها بیم آن را بوجود آورده اند که انتخابات دولت سیزدهم 
را به نحســی بکشــانند. زیرا اوال این افراد هیچ نســبتی با »شایسته 
ساالری« ندارند و شاهد سخن در تجربه لیست امید در مجلس دهم و 
شورای شهر پنجم و اذعان جامعه به »رانتی بودن لیست امید« و عدم 
انکار این مسئله توسط لیدرهای احزاب، تنها یک مصداق از بیگانه بودن 
آنها با اصل مهم شایسته ساالری است. ثانیا این جریانها به »دهن کجی 
به جمهوریت« نظام مشهور هستند. تجربه انتخابات ریاست جمهوری 
۸۸ و فتنــه ای که با دروغ تقلب کلید خورد، بــه خوبی چهره واقعی 
اصحاب فتنه و بی اعتنایی این جماعت به رأی و نظر مردم را آشــکار و 
نمایان کرد. دغدغه معیشت مردم را که نداشتند. حتی معیشت مردم را 
گروگان گرفتند تا بتوانند منویات لیبرال مسلکی خود را در سکوالریزم 
پیوند خورده به غرب پیاده کنند. امروز کشور نگران نقشه های شومی 
است که استکبار جهانی به دست و زبان و قلم و خدای ناخواسته شکار 
کلید پاســتور توسط این افراد پیاده شده و مجدد مردم را با شعارهای 

فریبنده به نحسی اجرا در ۴۰ سال گذشته بکشانند.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

غریب آبادی با اشاره به عقب نشینی اروپایی ها از صدور قطعنامه علیه ایران:
 سه کشور به خودشان فرصت دیگری داده اند 

نماینــده دائم ایران در آژانــس بین المللی انرژی اتمی با بیــان اینکه هیچ ترتیبات 
جدیدی با آژانس، بعد از تفاهم مشــترک اخیر در تهران، انجام نشــده، به بانیان هر 
قطعنامه ای علیه ایران هشــدار داد که اگر بخواهند به مســیر تقابــل روی بیاورند، 
با پاســخ قاطع تهران مواجه خواهند شــد.، »کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین، در پاسخ به سوال 
خبرنگاران در مورد بیانیه ســه کشور اروپایی راجع به دلیل توقف فرآیند قطعنامه در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: سه کشور ادعا کرده اند با این اقدام 
خــود فرصت دیگری به ایران و آژانس دادند تا به کار خود در مورد برخی موضوعات 
ادامه دهند و حق خود را برای درخواســت جلســه فوق العاده شــورای حکام در هر 

زمانی محفوظ می دارند.

 سه کشور به خودشان فرصت دیگری داده اند 
وی افزود: سه کشــور در واقع، به خودشان یک فرصت دیگری داده اند تا در پرتو بی 
اقدامــی و عدم پایبندی به تعهداتشــان تحت برجام از یکســو و عدم تخریب فضای 
دیپلماسی و همکاری ایران و آژانس از سوی دیگر، به تکالیف خود عمل کنند.  غریب 
آبــادی افزود: توقف فرآیند قطعنامه، نتیجه دیپلماســی و مقاومت فعال و همچنین 
پیشرفت های چشمگیر در حوزه هسته ای در پرتو قانون اخیر مجلس شورای اسالمی 
است.نماینده ایران خاطرنشان کرد: از این رو، به بانیان هر قطعنامه ای علیه ایران در 
هر مرحله و زمانی هشــدار می دهیم اگر بخواهید مجددا به مسیر تقابل روی بیاورید، 
جمهوری اســالمی ایران آماده اســت واکنش و پاسخ محکمی، به ویژه در حوزه فنی 

هسته ای، به آن بدهد.

 هیچ ترتیبات جدیدی با آژانس، بعد از تفاهم مشترک اخیر در تهران، انجام 
نشده

نماینده دائم کشــورمان در مورد ارتباط سفر هیأت فنی آژانس در ماه آوریل به تهران 
نیز گفت: اروپایی ها و رسانه هایشان مایلند این موضوع را به امتیازی برای خودشان در 
فرآینــد توقف قطعنامه تلقی کنند. اگر آنها مایلند از این موضوع به عنوان  یک راهکار 
حفظ آبرو در توجیه توقف فرآیند قطعنامه اســتفاده کنند، مربوط به خودشان است.

وی تأکید کرد: هیچ ترتیبات جدیدی با آژانس، بعد از تفاهم مشترک اخیر در تهران، 
انجام نشــده است. همانگونه که در نشست شورای حکام هم گفتم، تعامالت دو طرف 
در حوزه پادمان، موضوع جدیدی نیست و در تداوم روابط موجود می باشد.گفتی است 
»بهروز کمالوندی« سخنگوی سازمان انرژی اتمی پیش از این در گفت وگو با خبرنگار 
فارس گفته بود که سفر هیأت آژانس به تهران در ماه آوریل در سطح معاون مدیرکل 
اســت و این نشست را در راســتای تعامالت فنی دو طرف و در چارچوب موضوعات 
پادمانی برشــمرد. سه کشور اروپایی عضو برجام بعد از عقب نشینی از صدور قطعنامه 
انتقادی از ایران در شورای حکام آژانس اتمی بیانیه ای صادر کرده و ایران را به »نقض« 
برجام متهم کرده و گفتند که از این بابت نگران هســتند. آنها نوشــتند: »همچنان از 
نقض ادامه دار تعهدات هســته ای ایران در ماه های اخیر به خصوص گام های تنش آمیز 
برداشته شده از سوی این کشور از تاریخ نوامبر ۲۰۲۰ نگران هستیم.«آنها درباره دلیل 
عقب نشــینی از تصمیم خود برای صدور این قطعنامه نیز خاطرنشان کردند: »با وجود 
حمایت آشــکار از این قطعنامه در شورای حکام آژانس اتمی ما فعاًل تصمیم گرفته ایم 
این اقدام را متوقف کنیم تا به مدیرکل آژانس برای اجرای تالش های جدید ایشــان با 
هدف شکســتن این بن بست و حل و فصل بدون تأخیر اختالفات مذکور -اقداماتی که 
مدیر کل در هفته جاری آنها را به شورا اعالم کرد- فرصت بدهیم.«سه کشور در بیانیه 
مذکور عنوان کردند: »ما تحوالت را از نزدیک رصد خواهیم کرد و چنانچه پیشــرفتی 
در خصوص هر یک از تحوالت مطرح شــده در این جلســه حاصل نشود حق فراخوان 

برای برگزاری نشست فوق العاده شورا را برای خود محفوظ می دانیم.«

رشد اقتصادی مثبت شد؟

 رفاه اقتصادی طی یک دهه تقریبا بدون تغییر
معاون اول رئیس جمهور:

یک دالر از پول نفت تلف نشد

مرغ هم صفی شد

معاون اول رئیس جمهور گفت: به رغم مشــکالتی که در زمینه فروش نفت داشــتیم، حتی یک دالر از 
پول نفت تلف نشــد و حتی یک بابک زنجانی کوچک شکل نگرفت زیرا همه دقت ها لحاظ شد. اسحاق 
جهانگیری، پیش از ظهر دیروز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه یزدی ها 
همواره برای حل مشــکلی راهکار دارند و از این رهگذر به نتایج مطلوب نیز رســیده اند، اظهار داشــت: 
صبوری و قناعت یزدی ها از مهمترین شــاخص های اخالقی توسعه اســت.وی عنوان کرد: هدف عالی 
اقتصاد مقاومتی و سیاســت هایی که رهبر معظم انقالب در ۲۴ بند با پنج رویکرد اعالم کردند، باید در 
دســتور کار همه دستگاه ها قرار گیرد و فقط مختص دستگاه های اقتصادی نیست.جهانگیری بیان کرد: 
نتیجه اقتصاد مقاومتی باید این باشد که در برابر تکانه هایی که به اقتصاد کشور وارد می شود، اقتصاد از 
هم نپاشــد و سرپا باشد که در طول دو سه ســال اخیر سه تکانه مهم و اساسی داشتیم که یکی از آنها 

کاهش شدید قیمت نفت بود.....

 مزد ۱۴۰۰ هزینه سبد معیشت کمیته دستمزد
 را پوشش می دهد؟

غریب آبادی با اشاره به عقب نشینی اروپایی ها از صدور قطعنامه علیه ایران:شاخص کل بورس باز هم قرمز شد

 سه کشور به خودشان فرصت دیگری داده اند 
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روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:گزیده خبر

سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است
رئیس جمهور با بیان اینکه از مردم می خواهیم ایام نوروز ســفر نروند، گفت: سفر به 
شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اســت.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور 
صبح دیروز )شنبه( در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه دیروز شصتمین 
جلسه ستاد ملی کرونا بود، گفت: به حمد اهلل در طول این یکسال و چند هفته بی 
وقفه این جلسات را بدون هیچ تعطیلی برگزار کردیم و در هر جلسه مصوبات داشتیم 

و امیدوار هستیم قدم به قدم به سمت کنترل و مهار این ویروس برویم.
وی افزود: جایی که مراعات نمی شود، باید گله کنیم و جایی که مراعات می کنند هم 
باید تشکر کنیم. سه هفته است به صورت منظم در همه آمار و ارقام دقت می کنم، 
جز یک استان که به دلیل یک ویروس جهش یافته توسط تردد برخی مسافران در 
کشور همسایه، دچار مشکل شده است بقیه کشور، هم تیم پزشکی و هم مدیریت 
اســتانی و همه نیروهایی که بســیج شــدند خوب کار کردند.روحانی افزود: امروز 
جز استان خوزســتان و مقداری هم استان چهارمحال و بختیاری، مابقی استان ها 
شرایط شان خوب بوده و خط فوت صاف است. حتی خط ابتالی مثبت هم در اکثر 
جاها مســتقیم است که عالمت بسیار خوبی است و نشان از تالش دست اندرکاران 
است.وی با اشاره به اینکه این روزها با اسفند پر جنب و جوش روبرو هستیم، بیان 
کرد: معموالً در این ۱۵ روز آخر اســفند ماه شــرایط خاصی وجود دارد. تردد مردم 
و خرید آنها همیشــه در این ماه بیشتر می شود و فعالیت های نظافت خانه و خرید 
گل و گلدان و … که جز رسومات مردم است منجر به تردد بیشتر در بازار می شود 
که عالمت هشدار دهنده است.رئیس جمهور با بیان اینکه از طرف دیگر به فروردین 
می رسیم که ماه حساسی اســت، اظهار داشت: ۱۵ روز آخر اسفند و دو هفته اول 
فروردین یک ماه حساسی است. در آن ۱۵ روز فروردین، هم تردد و هم رفت و آمد 
خانوادگی و هم دورهمی و ســفر زیاد می شود.روحانی افزود: اینکه از مردم خواهش 
می کنیم از سفر در ایام عید صرفنظر کنند، گرچه می دانیم برای آن ها سخت است و 
از سال ۹۸ بخاطر سیل در ۲۵ استان نتوانستند سفر بروند یا سال ۹۹ بخاطر شرایط 
کرونا نتوانستند سفر بروند اما باید بدانند خواهش و نکته ای که مطرح می شود فقط 

برای سالمت آنها است. می دانیم که ممکن است برای مردم و کسبه سخت باشد.
وی با تاکید بر اینکه نرفتن به سفر بهتر از سفر رفتن است، افزود: اگر کسانی به هر 

دلیلی اعم از اصرار و اضطرار قصد ســفر دارند، حتماً پروتکل ها را بیش از همیشــه 
مراعات کنند. سفر رفتن و شل شدن پروتکل ها به معنای خطر واقعی است و ما را 
وارد موج چهارم می کند که مشکالت زیادی برای ما، زندگی مردم، اقتصاد، فرهنگ 
و زندگی اجتماعی کشور و از همه مهمتر سالمت مردم ایجاد می کند.رئیس جمهور 
خاطرنشــان کرد: ما نمی توانیم به مردم بگوییم شب عید خرید نروید اما خواهش 
ما این اســت که در ترددها که برای خرید شــب عید انجام می شود تراکم، فاصله و 
پروتکل ها را مراعات کنند. ممکن است جایی جنس درصدی ارزان تر باشد اما با این 
ریسک نمی ارزد. خرید اینترنتی تا جایی که امکان پذیر است انجام شود زیرا امسال 
شرایط ما شرایط خاصی است.روحانی با بیان اینکه از طرف دیگر برای عید مصوب 
کردیم، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، تاکید کرد: هیچکس برای این 
شهرها برنامه ریزی نکند و هر جا که وزارت و بهداشت درمان اعالم می کنند که قرمز 
و نارنجی است سفر ممنوع است و نیروی انتظامی و همه نیروها به قوانین وضع شده 
حتماً عمل می کنند.وی با بیان اینکه ما در کشــور نظام سالمت داریم و تاب آوری 
آن، حد مشخصی دارد، اضافه کرد: مثاًل شهری ۱۰ بیمارستان و ۵ هزار تخت دارد. 
از لحاظ تخت ما محدودیت داریم. تخت »آی سی یو« باز محدودیت های بیشتری 
دارد. نیروی انســانی و پرســتار ماهر هم توانی دارد و نمی توان گفت این نیرو، دو 
شیفت در روز و بدون مرخصی کار کند و ما باید در تمام تصمیم گیری ها این توان 
محدود را مدنظر قرار دهیم.رئیس جمهور اظهار داشــت: زمانی است که در صدهزار 
نفر جمعیت، تســت یک نفر یا دو نفر مثبت می شود که می گوئیم یک نفر و دو نفر 
قابل تحمل است یا در یک میلیون جمعیت شهر می شود ۱۰ تا ۲۰ نفر. اما باید در 
نظر گرفت فرد به بیمارستان می آید و یک روز بستری نمی شود، معموالً ۱۰ روز یا 
بیشتر بستری خواهد شد. اگر این تعداد افزایش پیدا کند مگر چقدر تاب و تحمل 
وجــود دارد.روحانی ادامه داد: کاماًل باید لحاظ کنیم که نهایت این حرکت و تردد و 
ابتالی شــدید منجر به مراجعه به پزشک، تست، بستری شدن، آی سی یو و …می 
شود. همه مردم باید مراعات کنند و یکی از مراعات ها در شب عید است.وی تاکید 
کرد: البته می دانیم بار روانی خاصی به مردم تحمیل شــده است و خانه نشینی ها، 
خستگی ها و آثار روانی همه هست و در مورد کسب و کارهایی که تقریباً یک سال 

است که تعطیل شده است، فشارهای زیادی وارد می کند اما در عین حال سفری اگر 
قرار است انجام گیرد، حتماً در شهرهای قرمز و نارنجی نباید انجام شود و بقیه جاها 
هم با مراعات پروتکل مجاز است. در غیراین صورت سالمت جامعه و خودمان را به 
خطر می اندازیم.رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکالت ما این است که با یک 
ویروس جهش یافته مواجه هستیم، گفت: در ذهن مردم این است که واکسن رسیده 
و تزریق آغاز می شــود و مشکالت کم می شود اما مردم باید بدانند تولید واکسن در 
دنیا محدودیت دارد و به اندازه جمعیت دنیا امکان تولید واکسن وجود ندارد. بگذریم 
از اینکه عدالتی در جهان نیست و پولدارها از قبل رزرو کردند؛ تولید و تزریق واکسن 
محدودیت دارد.روحانی تاکید کرد: اینکه واکســن تزریقی چه مدت مؤثر اســت و 
ایمنی می آورد آن هم مشخص نیست. این هم محدودیت دیگر است. از طرف دیگر 
در دنیا یک واکســن هراسی هم راه افتاده است و هر گروهی به یک واکسن حمله 
می کنند. می گویند فالن واکسن خطرناک است. پس نمی توانیم بگوییم چون واکسن 
به بازار آمده ما از این معضل عبور می کنیم.وی افزود: حتی تزریق واکسن شروع شود 
هم زمان می برد و باید مراعات پروتکل ها را ادامه دهیم. یعنی ســبک زندگی  که در 
این یکسال به تدریج پذیرفته ایم مثل کاهش ترددها، دورهمی ها، استفاده از ماسک 
و شستشــو را باید برای یک سال دیگر ادامه دهیم.رئیس جمهور گفت: زیرا اگر این 
ویروس جهش پیدا نمی کرد، می گفتیم باالخره یک روز تمام می شــود اما به سمت 
جهش یافتگی رفت و امروز انواع مختلفی از آن ظهور پیدا می کند و شایع می شود. 
خواهش من این است که در این ایام عید به فکر مردمی باشیم که مسافرت نمی روند. 
صدا و سیما و فضای مجازی برای اوقات فراغت و برنامه سازی ها تالش کنند.روحانی 
با بیان اینکه دبستان، دبیرستان و دانشگاه که همه تقریباً امسال تعطیل بودند، افزود: 
ان شاءاهلل بتوانیم برای اوقات فراغت مردم تالش کنیم تا عید نوروز به گونه ای باشد 
که با سختی و ویروس و مرگ و میر همراه نباشد. استان هایی که مقصد سفر هستند 
مانند مشــهدالرضا، شمال، جنوب و اصفهان بسیج عمومی برای مراعات فاصله ها و 
پروتکل ها لحاظ شــود.وی در پایان گفت: اســتان هایی که مقصد مسافران هستند 
بســیج فوق العاده تشکیل دهند، اســتاندار، تیم پزشکی، بسیج، سپاه و … مراقبت 

بیشتری داشته باشند تا عید و نوروز خوبی داشته باشیم.

رضایی: 
 اجازه ادامه تحریم ها را به آمریکا 

نخواهیم داد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه فایننشال تایمز تاکید 
کرد:ایــران از اهرم های متعدد در چارچوب حقــوق خود و موازین بین المللی 
برای عقب نشــینی ایاالت متحده و لغو تحریم ها استفاده خواهد کرد اجازه و 
ادامه تحریم ها را نخواهد داد.، محســن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گفت وگو با روزنامه اقتصادی فایننشــال تامیــز گفت: در دهه پنجم 
جمهوری اســالمی، ما قرار اســت یک جهش برای یک ایران پیشرفته داشته 
باشــیم که می تواند به ایجاد صلح در منطقه و ایجاد رفاه برای مردم ما کمک 
کند. امریکا تحریم هــا را به عنوان موانعی برای جلوگیری از آن ایجاد کرد.وی 
افزود: اگر دولت آقای روحانی توســعه اقتصادی ایران را به توافق هسته ای گره 
نزده بود، امروز حتی تحت تحریم ها، مشــکالتی مانند تورم باال و تضعیف پول 
ملی نداشتیم. ما برنامه ای برای پیگیری سیاست اقتصاد مقاومتی حتی قبل از 
اعمال تحریم ها داشته ایم.رضایی گفت: در نتیجه تحریم های ترامپ، ما اکنون 
اطمینان داریم که سیاســت مقاومت اقتصادی ما درست بوده است و همچنین 
در مورد نقاط ضعف اقتصادی خود آگاهی بیشــتری پیدا کرده ایم ما می دانیم 
که وابستگی به درآمدهای نفتی و فروش نفت خام، از جمله عمده آسیب پذیری 
های ما اســت که مانند یک ویروس در اقتصاد ما عمل می کند این باید پایان 
یابد و تحول ســاختاری اقتصادی باید اتفاق بیفتد.وی اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران تاکنون مشغول تأسیس نهادهای سیاسی و تمرکز بر اقتدار نظام 
بوده است.  اما زمان آن فرا رسیده است که با تثبیت انقالب، تمرکز را به حوزه 
های اقتصادی و فرهنگی منتقل کنیم این تغییر باعث می شــود که ایدئولوژی 
نظام تکمیل شــود و بر پایداری همه جانبه آن افزوده شود.رضایی در پاسخ به 
این پرســش که در صورت لغو نشدن تحریم ها، چه اتفاقی برای نظام می افتد، 
گفت: اتفاقی نمی افتد. امریکا دو اشتباه بزرگ در تاریخ ایران ایجاد کرده است 
آنها فکر می کردند نیروهای مســلح ایران پس از انقالب از هم پاشــیده است و 
صدام حسین را به حمله به ایران تشویق کردند. آنها همچنین تصور کردند که 
اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشــته پیشرفت چندانی نداشته است و می تواند 
نقطه ضعف ایران باشــد. آنها بعداً خواهند فهمید که در اینجا نیز اشتباه کردند 
و اقتصاد ما با ســرعتی که برای امریکا قابل تصور نیست، توسعه خواهد یافت.

استاد دانشگاه امام حسین )ع( افزود: ما برنامه داریم ایران به غیر از منابع طبیعی 
خود، ثروت عظیمی دارد. امروزه دانشگاه های ما دارای ظرفیت های فوق العاده 
فناوری و علمی هستند. جوانان تحصیل کرده و شرکتهای اقتصادی دانش بنیان، 
بزرگترین سرمایه ما هستند. وی گفت: ما اجازه ادامه تحریم ها را نخواهیم داد 
و تحریمها را لغو یا بی اثر خواهیم کرد. ما از اهرم های متعدد خود در چارچوب 
حقوق و موازین بین المللی خود برای عقب نشینی ایاالت متحده و لغو تحریم 
ها اســتفاده خواهیم کرد.رضایی اظهار داشــت: اولین اهرم فشار ما، دیپلماسی 
قدرتمند است. کدام کشور در جهان نمی داند که ایاالت متحده توافق نامه بین 
المللی امضا شده توسط اعضای دائمی شورای امنیت را نقض کرده است؟ ما در 
موقعیت درســتی هستیم.وی گفت: برنامه هسته ای صلح آمیز ما پیش خواهد 
رفــت. حتی در صورت اجرای کامل برجام، قرار بود محدودیت هایی فقط برای 
هشت سال ایجاد شود. ایران همچنین از موقعیت سیاسی- جغرافیایی خوب و 
قابل توجهی در منطقه برخوردار اســت بدون مشارکت ایران نمی توان به هیچ 
مســئله ای در منطقه رســیدگی کرد.رضایی تصریح کرد: ما هرگز منتظر لغو 
تحریم ها نخواهیم بود. ما ضمن ایجاد فشار دیپلماتیک در سطح بین المللی برای 
از بین رفتن تحریم ها، با توسعه اقتصاد داخلی خود، تحریم ها را بی اثر خواهیم 
کرد اکنون ما به خوبی می دانیم که چه کاری باید در اقتصاد داخلی مان انجام 
دهیم. ما اقداماتی را آماده کرده ایم که باعث می شود تحریم ها بی اثر شود و از 
این پس فقط روی کاغذ باقی بمانند آنگاه زمانی خواهد بود که آمریکا و اروپا به 
حرف حق ما گوش کنند.رضایی گفت: اگر آمریکایی ها در محدود کردن فعالیت 
های هسته ای ایران بیش از حد اصرار کنند، ممکن است ما هم شرطی را اضافه 
کنیم که کل منطقه هم باید از سالح های اتمی عاری باشد و اسرائیل تمام سالح 
های اتمی خود را از بین ببرد.وی تصریح کرد: آمریکایی ها باید منطقی باشــند 
و به تعهدات خود تحت برجام عمل کنند.  آمریکایی ها با تالش برای کودتا در 
ســال ۱33۲ وارد ایران شدند و پس از آن نیروهای مسلح ایران را برای خدمت 
به خود به کار گرفتند پیمان شکن ترین سیستم، دولت امریکا بوده است. دولت 
ایران در ۵۰۰ سال اخیر هرگز پیمان دوجانبه، چندجانبه یا هرگونه معاهده بین 
المللی که امضا کرده را نقض نکرده است.رضایی افزود: تا زمانی که شاهد اقدامی 
از ســوی آمریکایی ها نباشــیم و تا زمانی که اعتمادسازی وجود نداشته باشد، 
گامی به جلو نخواهیم برداشت. آقای اوباما دو نامه به رهبر معظم انقالب ارسال 
کرد. اکنون نمی توان پیش بینی کرد که اقدام عملی امریکا چیســت و چگونه 
به ما تضمین می دهد.وی گفت: آمریکایی ها باید کال تحریم ها را برداشته و به 
تعهدات خود عمل کنند. من شخصاً معتقدم آمریکایی ها موجب ضررهایی برای 
ما شده اند و آنها باید خسارات را جبران کنند. اما درباره ضرورت جبران خسارت 
از ســوی امریکا، اختالف نظر وجود دارد که آیا باید جبران خسارت هم در کنار 
بازگشت به تعهدات خود کنند یا نه.رضایی اظهار داشت: گفتگوها بین ایران و ۱ 
+ ۵ ممکن است اتفاق بیفتد. اما پس از اعمال این همه تحریم، آنها در شرایطی 
نیستند که بتوانند شرایط را برای گفتگو فراهم کنند. در زمانی که برجام تقریباً 
متوقف شــده اســت، آنها در مورد توافق نامه های برجام پالس یا گفتگوهای 
مرحله ای صحبت می کنند.  اینها نشان می دهد آنها نمی خواهند مذاکره کنند.

وی تاکید کرد: هیچ گفتگویی انجام نمی شــود مگر اینکه اقدام عملی و نشانه 
مشــخصی ببینیم که آنها می خواهند به تعهدات خود بازگردند. برای ما قابل 
قبول نخواهد بود اگر شرط جدیدی بگذارند و از موقعیت باالتری با ما رفتار کنند. 
آنها باید به ما اعالم کنند و اطمینان دهند که تمام تحریم های اعمال شده پس 
از برجام، به ســرعت برداشته شود. این رویکرد بسیار واضحی است.  رضایی در 
پاسخ به این سوال که آیا آزادسازی پولهای ایران که در کره جنوبی بلوکه شده، 
یک ســیگنال نخواهد بود، گفت: خیر، آزادسازی پول هایی که در کره جنوبی 
بلوکه کرده اند، مثل دادن یک آبنبات است.وی افزود: ما هیچ محدودیتی برای 
تولید سالح دفاعی در سیاست های دفاعی مشروع خود نمی بینیم. البته  بمب 
های اتمی و سالح های غیرمشروع در برنامه ما نبوده و نیست زیرا آنها برای ما 
قابل قبول نیســتند. ما خود، محدودیت هایی را در محدوده موشک های خود 
تعیین کرده ایم اما دیگران را برای محدودیت برای خود نمی پذیریم. رضایی در 
پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسالمی قصد دارد برد موشک های بالستیک 
خود را حداکثــر در ۲۰۰۰ کیلومتر حفظ کند، گفت: ما در حال حاضر چنین 
محدودیت هایی را در نظر می گیریم تا زمانی که دشمنان ما موشک های بیش 
از این برد را برای ضربه زدن به ما استفاده نکنند.وی درباره سیاست های منطقه 
ای گفت: ما خود را عضوی از جنبش مقاومت می دانیم و از کشور خود و ملتهای 
منطقه دفاع می کنیم. این دفاع، جزو اصول ماســت. آقای بایدن ممکن اســت 
آرزوهایی داشــته باشد. آنها در این زمینه ها ]سیاست های منطقه ای و نظامی 
ایران[ قابل تحقق نیستند.وی تصریح کرد: ما از ملتهای منطقه که با تجاوز روبرو 
هســتند، دفاع خواهیم کرد به شرطی که از ما بخواهند به آنها کمک کنیم. ما 

برقراری صلح و امنیت در منطقه را از وظایف خود می دانیم. 

 تشکر و قدردانی سیدحسن نصراهلل 
از مقام معظم رهبری

دبیرکل حزب اهلل لبنان از ›‹پیام تســلیت و همدردی پدرانه‹‹ مقام معظم رهبر 
در پی درگذشــت شیخ احمد الزین تشــکر کرد.به گزارش النشره، سید حسن 
نصــراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در پیامی به مقام معظم رهبری از تســلیت و 
همدردی ایشان درپی درگذشت شیخ احمد الزین تقدیر و تشکر کرد.در این پیام 
آمده است: از طرف خودم و تمام علمای عزیز و خانواده مرحوم و همچنین تمام 
شاگردان وی از تسلیت و همدردی پدرانه شما تشکر می کنم.سید حسن نصراهلل 
تاکید کرد: با شــما عهد می بندیم که راه آن مرحوم عزیز را ادامه می دهیم تا 
اهدافمان را محقق کنیم.دبیرکل حزب اهلل در ادامه برای طول عمر رهبر معظم 
انقالب و عزت، پیروزی و توفیق ایشان در رهبری امت و دفاع از کرامت و شرافت 

آن در مواجهه با طاغوت های دنیا دعا کرده است.

قالیباف:
توجه به محیط زیست از اولویت های مجلس 

یازدهم است
رئیس مجلس در مراســم روز درختکاری با اشــاره به چالش هایی که در بحث  
آلودگی های زیست محیطی وجود دارد، گفت: بحث محیط زیست از اولویت های 
اصلی مجلس یازدهم است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دیروز ) شنبه، ۱6 
اسفند( به مناسبت روز درختکاری پس از کاشت یک اصله نهال در فضای سبز 
قوه مقننه، با اشــاره به سنت بسیار پسندیده درختکاری در فرهنگ اسالمی و 
ایرانی، گفت:  بحث مربوط به حفاظت از محیط زیســت و فضای سبز مخصوصاً 
بحث درختکاری و حفظ درختان از اولویت مردم و مسئوالن است و  در مجلس 
شــورای اسالمی نیز توجه به مسائل محیط زیســت از اولویت ها می باشد.وی با 
بیان اینکه درختکاری همیشــه انجام می شــود اما هر ســاله در این تاریخ این 
کار بــه صورت نمادین انجام می شــود اضافه کرد: در اجرا و عمل همچنین در 
سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها باید به بحث محیط زیست توجه داشته باشیم.

نماینده تهران در مجلس  افزود: در حال حاضر مسائل مربوط به  آلودگی صوتی، 
آلودگی آب و آلودگی و فرســایش خاک و به خصوص آلودگی هوا که مخصوصاً 
در کالنشهرها وجود دارد از جمله موضوعاتی است که به سالمت جسم و روح و 
روان تک تک افراد جامعه مرتبط و جزو مسائلی است که ِدین ما به نسل آینده 
محســوب می شود  لذا باید دست به دست یکدیگر داده و در مسیر حل چالش 
های مربوط به این مســائل گام برداریم. رئیس مجلس  بیان کرد: ما در مجلس 
مصمم هستیم که بحث مربوط به حوزه محیط زیست را با قانونگذاری ها و نظارت 
بر اجرای آن پیش ببریم و آرزو دارم در مجلس شورای اسالمی در دوره یازدهم 

بتوانیم در این مسیر گام های جدی و اساسی برداریم.

آیت اهلل آملی الریجانی: 
 افزایش نامتوازن و غیرمنطقی مناطق آزاد

 به مصلحت کشور نیست
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توســعه متوازن مناطق آزاد در کشور را 
یکی از زمینه های مهم بالندگی اقتصادی دانســت. آیت اهلل آملی الریجانی در 
دیدار استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر به مناطق محروم و 
تالش برای رفع مشکالت آنان اظهار کرد: در بسیاری از مناطق مرزی و مناطق 
محروم کشــور ظرفیت ها و زمینه های بالقوه باالیی چه به لحاظ نیروی انسانی 
مســتعد و مفید و چه به لحاظ منابع طبیعی و برخی زیر ســاخت های توسعه 
وجود دارد که باید با توجه جدی به آنها ، نســبت به رفع مشــکالت آنان اقدام 
کرد.آملی الریجانی ایجاد مناطق آزاد و ویژه را یکی از راه های دستیابی به رونق  
اقتصادی و معیشتی در مناطق مختلف کشور دانست و تاکید کرد: البته  مناطق 
آزاد باید بر مبنای توسعه صادرات و توجه به تولید با هدف صادرات فعالیت کنند 
که متاسفانه  برخی از این مناطق از این وظیفه ذاتی و قانونی خود فاصله گرفته 
اند و بیشــتر ظرفیت آنها در مقوله واردات به کار گرفته می شود که تبدیل به 
معضلی برای کشور شده، و بر خالف سیاست های کلی نظام است. رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام افزود:  افزایش نامتوازن و غیر منطقی مناطق آزاد و ویژه 
هم اصال به مصلحت کشور نیست و آسیب هایی را به همراه دارد که باید در ایجاد 
مناطق جدید آزاد و ویژه به این آسیب ها توجه کرد.آملی الریجانی"تغییر رویکرد 
برخی از این مناطق از صادرات به واردات " و "تغییر کاربری  اراضی واقع در این 

مناطق" را دو معضل جدی پیش روی مناطق آزاد و ویژه بر شمرد.

آیت اهلل جنتی پس از کاشت یک اصله نهال میوه:

 دولت در حل مشکالت کشاورزان
 و باغداران جدی تر عمل کند

دبیر شــورای نگهبان گفت: دولت باید در حل مشــکالت پیش پای کشــاورزان 
و باغــداران نقش جدی تری ایفا کند؛ باید همــان احترامی که به طبقات باالی 
جامعه در ادارات گذاشته می شود، به کشاورزان هم گذاشته شود. آیت اهلل جنتی 
دبیر شورای نگهبان صبح دیروز )شنبه( همزمان با هفته منابع طبیعی یک اصله 
نهال میوه در محوطه شــورای نگهبان کاشــت.وی پس از کاشت یک اصله نهال 
میوه در محوطه شــورای نگهبان، در ســخنانی گفت: این روز و هفته قطعاً مایه 
برکت است. قرآن می فرماید کار خیر انجام دهید که از جمله جلوه های کار خیر 
درختکاری، گل کاری، نشاء زدن و باغداری است.دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه 
این دستورعام اسالم است که همه باید به مسئله درختکاری و حفاظت از درختان، 
اهتمام داشته باشند. افزود: حیطه انجام کار خیر خیلی گسترده است و همه چیز 
از جمله کشــاورزی و درختکاری را شامل می شود و ما باید فرهنگ کشاورزی و 
درختکاری را هر چه بیشــتر ترویج کنیم.آیــت اهلل جنتی با تاکید بر اینکه باید 
همانطور که به اقشــار مختلف مردم احترام می گذاریم به قشــر کشاورز و باغدار 
هم احترام بگذاریم و قدردان زحمات این قشــر زحمت کش باشیم، اظهار داشت: 
همانطور که رهبر معظم انقالب اســالمی هم دیروز فرمودند، واقعاً کشــاورزان و 
باغداران عزیز بهره کمی از عواید مادی از دسترنج خود می برند و باید فکر اساسی 
برای این مسئله کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دولت باید 
در حل مشکالت پیش پای کشاورزان و باغداران عزیز، نقش جدی تری ایفا کند؛ 
حتی معتقدم که باید همان احترامی که به طبقات باالی جامعه در ادارات گذاشته 
می شــود، به کشــاورزان و باغداران زحمت کش و عزیز هم همان عزت و احترام 
گذاشته شود.دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: باید هر چه می توانیم فضای جامعه 
را با درخت و ســبزه شــاد کنیم، حتی در منازل هم هر کس می تواند درخت و 
سبزه بکارد و گل کاری کند؛ باید فرهنگ درختکاری و کشاورزی را ترویج کرده و 

کسانی که در این راه گام برمی دارند را مورد تقدیر قرار دهیم.

خطیب زاده:
اتحادیه عرب به جای بیانیه های بی محتوا دنبال 

همکاری منطقه ای باشد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اتحادیه عرب به جای بیانیه های بی محتوا و 
تحریک آمیزی که نتیجه ای جز استمرار روند مخرب کنونی ندارد، رویکرد خود را 
به سمت گفتگو و همکاری های منطقه ای سوق دهد. سعید خطیب زاده سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی اجالس وزرای اتحادیه عرب و کمیته 
جعلی چهار جانبه که با داستان سرایی به طرح اتهامات و ادعاهای بی پایه و اساس 
علیه جمهوری اسالمی ایران پرداخته است، تاکید کرد: جای تاسف است که برخی 
کشورهای عربی به جای پرداختن به معضالت اصلی که جهان عرب دامن گیر آن 
اســت، از جمله باز کردن پای رژیم اشغالگر و تنش آفرین صهیونیستی به منطقه 
و کوتاهی نسبت به آرمان فلسطین، ادامه جنگ ظالمانه علیه مردم عرب یمن و 
ایجاد فجیع ترین بحران انسانی عصر حاضر و حمایت های چندین ساله از تروریسم 
و گروه های تروریستی، درصدد هستند با ساختن دشمنی موهوم اذهان عمومی 
را از اقدامات شرورانه و مخرب خود منحرف کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه با 
مردود شمردن کلیه اتهامات وارده خاطرنشان کرد: کشورهایی که تجاوز ویرانگر 
آنها در طول 6 ســال عالوه بر ویرانی زیرساخت های اولیه زندگی در کشور یمن، 
موجب گرسنگی، بیماری، آوارگی و فقر میلیون ها انسان شده است و دستانشان 
به خون مردم بی گناه آغشته است، با اتهامات بی اساس درصدد هستند مسئولیت 
جنایت ها را از خود سلب کنند.خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: تکرار ادعای بی 
حاصل در خصوص جزایر سه گانه ایرانی هیچ گونه تاثیری بر واقعیت های تاریخی، 
جغرافیایی و تاریخی موجود نداشــته و نخواهد داشت و این جزایر بخش الینفک 
سرزمین ایران هستند.ســخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر سیاست اصولی 
جمهوری اســالمی ایران در قبال همســایگان مبنی بر رعایت حسن همجواری، 
احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشــورها، ابراز امیدواری کرد 
اتحادیه عرب و برخی کشــورهای منطقه به جای بیانیه های بی محتوا و تحریک 

آمیزی که نتیجه ای جز استمرار روند مخرب کنونی ندارد، 

رئیس قوه قضائیه گفت: تغییر کاربری اراضی خالف قانون چه از ناحیه افراد حقیقی 
و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به مناسبت 
روز درختــکاری و هفته منابع طبیعی، پیش از ظهر دیــروز یک اصله نهال میوه 
غرص کرد.رئیس قوه قضائیه پس از کاشــت نهال در سخنانی با اشاره به تأکیدات 
مقام معظم رهبری پیرامون موضوع گســترش فرهنگ درختکاری گفت: به تاسی 
از رهبر معظم انقالب اســالمی که همواره مردم، مسئوالن و دستگاه های کشور را 
به درختکاری، توســعه فضای سبز و حفظ زیست امروز توصیه کرده اند، به عنوان 
دستگاه قضائی کشور وظایف مهمی بر عهده داریم.رئیسی با اشاره به مسئولیت همه 
دســتگاه های کشور در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: 
دســتگاه قضائی در حوزه نظارت و قضاوت پیرامون حفظ محیط زیســت و منابع 
طبیعی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.رئیس دستگاه قضا در ادامه از محیط زیست، 
جنگل ها و منابع طبیعی کشور به عنوان ذخایر و گنجینه های ملت یاد کرد و گفت: 
امروز حفظ این ذخایر و گنجینه ها وظیفه همگان است.وی سپس با تاکید بر اینکه 
تعرض به جنگل ها، محیط زیست و منابع طبیعی از ناحیه هیچکس با هیچ توجیهی 

پذیرفتنــی نخواهد بود، افزود: تغییر کاربری اراضی خالف قانون چه از ناحیه افراد 
حقیقی و چه از ناحیه افراد حقوقی مجاز نیست.رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید بر 
لزوم رعایت دقیق انضباط در تغییر کاربری اراضی گفت: کمیسیون های مسئول در 
این زمینه باید کار را به نحو قانونی انجام دهند تا از این طریق افراد و دستگاه هایی 
که خالف قانون و با نفوذ و قدرت ســازمانی، قصد تغییــر کاربری اراضی را دارند 
شناسایی شوند؛ تغییر کاربری از سوی یک سازمان اداری در یک شهرستان بدون 
اخذ مجوزهای قانونی پذیرفتنی نیست.رئیسی با تاکید بر لزوم سرزنش و پیگیری 
تخلف شــخصیت های حقیقی و حقوقی متخلف در حوزه تغییر کاربری اراضی، به 
تمام سازمان ها و دستگاه های اداری کشور توصیه کرد که بیش و پیش از دیگران 
خود را نســبت به حفظ محیط زیســت، رعایت قوانین و مقررات در حوزه تغییر 
کاربری ها از جمله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فضاهای غیر کشاورزی اعم از 
فضاهای مسکونی، اداری و خانه های سازمانی، موظف بدانند.رئیس دستگاه قضا در 
ادامه همگان را نسبت به اجرای قانون در حوزه حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، 
جنگل ها و تاالب ها موظف دانســت و با اشاره به پیگیری قانونی متخلفان در این 
عرصه عنوان کرد: امروز گزارش ها نشان دهنده آن است که مجموعه این پیگیری ها 
به کاهش تعرض به منابع طبیعی منجر شــده لکن این روند کاهشی کافی نیست 
چرا که هنوز هم در جریان سفرهای استانی گزارش هایی در خصوص ترک فعل و 
حساســیت نداشتن برخی مسئوالن در زمینه تعرض به منابع طبیعی به دست ما 
می رســد.وی با بیان اینکه حساسیت در خصوص حفظ محیط زیست همواره باید 
در میان همگان وجود داشــته باشــد، گفت: باید از همه کسانی که در کار حسنه 
درختکاری و توسعه فضای سبز و حفظ محیط زیست تالش می کنند، تشکر کرد.

رئیس دســتگاه قضا با اشاره به لزوم انجام یک کار متفاوت در زمینه حفظ محیط 
زیست و جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی کشور گفت: همه مسئوالن، دستگاه ها 
و ســازمان ها باید خود را نسبت به رعایت مقررات و قوانین در زمینه حفظ محیط 
زیست مسئول بدانند.رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: پیام ما در آستانه سال نو این 
است که حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل ها، ذخایر و گنجینه های کشور 

باید بیش از پیش مورد توجه همگان قرار بگیرد.

آیت اهلل رئیسی پس از غرس نهال به مناسبت روز درختکاری:

تغییر کاربری غیرقانونی اراضی به هیچ عنوان مجاز نیست
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گزیده خبر رشد اقتصادی مثبت شد؟

 رفاه اقتصادی طی یک دهه تقریبا بدون تغییر
بر اساس اعالم مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در سومین فصل سال پس از چهار فصل 
مثبت شد. با این وجود بررســی تولید ناخلص داخلی در نه ماه ابتدایی سال همچنان 
حاکی از کوچک شــدن اقتصاد ایران اســت. نکته قابل توجه این اســت که در سرانه 
تولید ناخالص داخلی در یک دهه گذشــته کم تر از چهار درصد رشد کرده است.، مرکز 
آمار اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی فصل پاییز ۱۳۹۹ را منتشــر کرد. بر پایه 
اطالعات منتشر شده تولید ناخالص داخلی سومین فصل سال با در نظر گرفتن بخش 
نفت و بر اساس قیمت های سال ۹۰ به بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت 
به فصل مشــابه سال گذشته رشــد ۰.۸۴ درصدی را نشان می دهد.اقتصادی فصلی از 
سال ۱۳۹۷ تا فصل پاییز امسال به ۴.۲۵- رسیده است. چرخه های اقتصادی چند سال 
اخیر کشــور به طور معناداری متأثر از شوک های سیاسی و در نتیجه فروش نفت قرار 
داشته است. رشد باالی ســال های ۹۵ و ۹۶ ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و کاهش 

رشد اقتصادی سه سال اخیر نیزبه دلیل تشدید تحریم های اقتصادی بوده است. از سوی 
دیگر با شــیوع بیماری کرونا رشد بخش خدمات نیز که همواره مثبت بوده  از زمستان 
سال گذشته منفی شده اســت.تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفتی نیز با 
رشد ۰.۲۳ درصدی نسبت فصل مشابه سال گذشته به ۱۵۳ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان 
رسیده اســت.از سوی دیگر با وجود آنکه رشد اقتصادی در سومین فصل از سال جاری 
مثبت بوده اما اقتصاد ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۲۲ درصد 
کوچک  شده اســت.از سال ۹۶ اقتصاد ایران همواره در حال کوچک  شدن بوده است؛ به 
گونه ای که از ســال ۹۶ بخش حقیقی اقتصاد ایران در ۹ ماه ابتدایی ســال بیش از ۱۱ 
درصد آب رفته اســت. اگر تولیدات بخش نفت را که به واسطه تحریم ها با کاهش قابل 
مالحظه ای روبرو بوده اســت کنار بگذاریم، کمی از رشد منفی کاسته می شود. رشد نه 
ماهه بدون بخش نفت ۱.۰۴- درصد بوده اســت. طی یک دهه گذشته تولید غیرنفتی 

ایران تنها کمی بیش از ۱۷ درصد رشد کرده است که نشان از شرایط نامناسب اقتصادی 
کشور است. به بیان دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماه ابتدایی امسال 
به حدود ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رســیده که نســبت به سال ۹۰ تنها ۳.۶ درصد 
رشد کرده است!  رشد منفی در سال های ۹۷ و ۹۸ ناشی از کاهش فروش نفت  و امسال 
نیز به دلیل رشــد منفی بخش خدمات ناشی از شیوع بیماری کرونا بوده است.آنچه که 
مشــخص است اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته به دلیل شوک های سیاسی، شرایط 
بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشته است. هر چند تحریم ها به عنوان شوک های بیرونی از 
اختیار سیاست گذاران خارج است اما آنچه که باعث شده  تا آسیب پذیری اقتصاد کشور 
از تحریم ها افزایش یابد، نتیجه اشتباهات سیاست گذاری و وابستگی باالی بودجه دولت 
به درآمدهای نفتی اســت. اشتباهی که به نظر می رسد در بودجه سال آینده همچنان 

ادامه داشته باشد.

مبلغ سود سهام عدالت مشخص شد
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که ســود سهام عدالت بابت 
عملکرد سال ۹۸ حدود ۲۰۰ هزار تومان است گفت تالش می شود این مبلغ 
تا پایان سال جاری به حساب سهامداران عدالت واریز شود. محمد علی دهقان 
دهنوی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار در گفتگویی ضمن اشاره به طرح 
های حمایتی و برنامه های مدنظر سازمان بورس برای حمایت از سهامداران 
خرد گفت: طرح های حمایتی متعددی برای ســهامداران از ســوی سازمان 
بورس تدوین شده که در روزهای آتی از آن رونمایی خواهد شد. دهقان افزود: 
از همین هفته طرح حمایت از ســهامداران خرد اجرایی خواهد شــد که می 
تواند یک نمونه مناســب برای تشویق به سرمایه گذاری غیر مستقیم باشد.

وی در ادامه توضیح داد: بر اســاس این طرح سهامداران خردی که در تاریخ 
۱۲ اسفند )تاریخ مصوبه شورایعالی بورس( دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود. بر این اساس گروه مزبور چنانچه 
پرتفوی خود را تا اردیبشــهت ماه ســال ۱۴۰۱ تغییری ندهند و تا آن زمان 
بازدهی کمتر از ۲۵درصد از بازار سهام دریافت کرده باشند، ما به التفاوت آن را 
از صندوق توسعه بازار دریافت می کنند.به گفته سخنگوی شورایعالی بورس، 
البته ســهامداران برای برخورداری از این طرح ضمن حفظ سهام می توانند 
ســهام جدید به پرتفوی خود اضافه کنند.وی در ادامه با اظهار این مطلب که 
طبق برآوردها تعداد ســهامداران خردی که در این طرح قرار خواهند گرفت 
بالغ بر ۴ میلیون نفر اســت، گفت: واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و 
همچنین اوراق با درآمد ثابت در این طرح قرار نگرفته است.دهقان گفت: دو 
صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار در بازار سرمایه فعالیت دارند. در این میان 
صندوق توسعه  بازار در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارد. 
به احتمال زیاد ســال آینده نیز  ۵ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه می 
شود. به این ترتیب می تواند نقش مناسبی برای حمایت، توسعه و رشد بازار 
ســرمایه ایفا کند.رییس سازمان بورس در ادامه تاکید کرد: جزئیات بیشتر از 
این طرح حمایتی در هفته جاری از طریق مراجع معتبر سازمان بورس، اطالع 
رسانی خواهد شد. بر این اساس هفته آتی، نماد ویژه ای با  قیمت یک ریال 
بازگشــایی می شود و سهامداران با پرتفوی زیر ۱۰ میلیون تومان می توانند 
با خرید یک سهم و پس از پاالیش اطالعات از طرح حمایتی بهره مند شوند.

حضور بلندمدت و وورد غیر مستقیم به بازارسرمایه، کلید سودآوری
به گفته دهقان، یکی از اهداف نهاد ناظر بازارسرمایه، حفظ آرامش  بازار است. 
همچنین هدف دیگر این است که سهامداران خردی که زمان یا دانش کافی 
برای تحلیل ندارند،  غیرمستقیم در بازار سهام حضور داشته باشند و از کانال 
صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار شوند.وی در ادامه تاکید کرد: بررسی ها 
نشان از آن دارد که صندوق های سرمایه گذاری در زمان های رشد شاخص، 
رشدی به مراتب بیشتر از متوسط بازار داشته و در زمان های افت نیز، کاهش 

کمتری را تجربه کرده اند.

آینده مثبت پیش روی بورس
دهقان در ادامه به شــرایط اقتصادی رو به بهبود کشور اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر شــاهد مثبت شدن رشد اقتصادی کشــور هستیم. افزون بر این 
آمارهای ۹ ماهه از عملکرد شــرکت های فعال در بازار سرمایه نشان می دهد 
سودی که شــرکت ها امسال در این بازار تولید کردند ۳ برابر زمان مشابه در 
سال قبل است.سکاندار بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک جز مهم 
از اقتصاد ما اســت، گفت: اگر انتظار برای رشد اقتصاد داریم و در حال حاضر 
این رشــد صورت گرفته، در آینه اقتصاد که همان بازار ســرمایه نیز منعکس 
خواهد شد و آثار آن را در رشد بورس مشاهده خواهیم کرد.وی در ادامه افزود: 
بررسی های نشان از کسب سود مناسب از بازار سهام در بازه زمانی بلندمدت 
دارد. بــه عبارت دقیق تر بازدهی بورس بر اســاس مطالعات تطبیقی صورت 
گرفته به نسبت بقیه بازارهای موازی باالست. مطالعات نشان می دهد در هر 
بازه زمانی ۱۰ ساله، بورس نسبت به بقیه بازارها )طال، ارز و مسکن(  بازدهی 

باالتری داشته است.

رییس ســازمان بورس ادامه داد: هر چند در ابتدای ســال جاری شاهد ورود 
تعداد باالیی از ســرمایه گذاران به بازار سهام و دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
موازی بودیم. تمامی بازارها تا مقطعی با ســوددهی باالیی برای ســهامداران 
همراه بودند. این موضوع در ادامه متوقف شد و تمامی بازارهای سرمایه گذاری 
از جمله بورس با کاهش سود همراه شدند. در این میان برخی از سهامداران 
نیز ممکن است که از سرمایه گذاری در بورس زیان کرده باشند که امید است 

با بهبود شرایط و رونق آتی، سود به آنها تعلق گیرد.

پرداخت سود »عدالت« تا پایان سال
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اظهاراتش به ســهام عدالت و 
پرداخت سود سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: مشموالن سهام عدالت دو روش 
را برای آزادســازی سهام خود انتخاب کردند؛ یک گروه روش غیرمستقیم را 
انتخاب کردند و به این ترتیب مدیریت پرتفوی خود را به شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی واگذار کردند. گروهی دیگر مدیریت مستقیم را برگزیده که 
این سهم در پرتفوی آنها وارد شده است. دهقان دهنوی ادامه داد: سود سهام 
عدالت ســال ۱۳۹۸ که از شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی سهام 
عدالت تشکیل شده، در حال تجمیع است. این رقم در حدود ۲۰۰هزار تومان 
برای آن دســته از سهامدارانی است که تمامی سهم خود را نگهداری کرده و 
هیچ ســهمی نفروخته باشند.وی در ادامه افزود: تصمیم بر آن شده که سود 
سال ۱۳۹۸ نیز به صورت متمرکز به حساب دو گروه واریز شود و از سال آینده 
از طریق شرکت های سرمایه گذاری اســتانی برای سهامداران غیرمستقیم 
عدالت و از طریق خود شــرکتها به حساب سهامداران مستقیم عدالت واریز 
شود.رییس سازمان بورس در ادامه خاطرنشان کرد: تالش بر این است تا پایان 
سال جاری این رقم به حساب سهامداران عدالت واریز شود. چنانچه سود چند 

شرکت نیز تجمیع نشود، مابقی آن در سال آینده واریز خواهد شد.

ارتباط دوطرفه بین بانکها و بازار سرمایه
سکاندار بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که برخی بانکها را عامل ریزش 
بازار ســهام می دانند، گفت: در حالی حاضر ارتبــاط بین بانک ها و بازار 
ســرمایه یک این ارتباط دو طرفه است؛ بانکها به عنوان یک نهاد مالی که 
هم نماد خودشان در بازار سهام معامله شده و هم شرکت های زیرمجموعه 
آنها )تامین ســرمایه ها، صندوق های ســرمایه گذاری و کارگزاری ها( در 
بازار فعال هستند. به این ترتیب یک ارتباط سیستماتیک، قوی و دوسویه 
برقرار است.وی ادامه داد: پیشتر بازار سرمایه به بانک ها کمک کرده است. 
اکنون حمایت بانک ها از بازار احساس می شود. برخی از بانک ها از طریق 
نهادهای مالی زیر مجموعه این موضــوع را اثبات کردند و منابع زیادی را 
برای حمایت از بازار ســرمایه صرف کردنــد. همچنین اعتبارات الزم را به 
کارگزاری های اعطا کردند. انتظار می رود برخی دیگر نیز مسولیت پذیری 

خود را در قبال بازار سرمایه باال ببرند.

مزد ۱۴۰۰ هزینه سبد معیشت کمیته 
دستمزد را پوشش می دهد؟

فاصله دستمزد با هزینه سبد میعشــت کارگران رقمی حدود ۳میلیون و ۸۹۵ 
هزار تومان است. آیا دستمزد سال ۱۴۰۰ حداقل به اندازه سبد میعشت کمیته 
دســتمزد افزایش می یابد؟ دوهفته تا پایان سال باقی مانده است و بیش از ۱۲ 
میلیون کارگر منتظر تعیین تکلیف دستمزد هستند. عالوه بر این بازنشستگان 
تأمین اجتماعی نیز نگران از دســتمزدی که جوابگوی هزینه ها و مشــکالت 
آنها نیســت. با وجود اینکه در هیچ کجای قانون ذکر نشــده است. اما دستمزد 
بازنشســتگان همان دســتمزدی است که در شــورای عالی کار برای کارگران 
تعیین می شود. یعنی دستمزدی که شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برای 
کارگران مشــمول قانون کار تعیین می کنند مالک افزایش مزد, بازنشستگان 
تأمین اجتماعی خواهد بود.۵ اســفند ماه ســال ۹۸ بود که سبد معیشت ۹۹ 
کارگران به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد و مالکی برای تعیین 
مزد ۹۹ قرار گرفت. اما دســتمزد به آن میــزان افزایش پیدا نکرد و در بهترین 
حالــت یک کارگران با فرض دریافت کردن تمــام مزایا حدود ۳میلیون تومان 
درآمد دریافت میکند. امســال نیز در ۴اســفند ماه جلسه کمیته مزد با حضور 
شرکای اجتماعی برگزار شد و هزینه سبد معیشت کارگران به میزان  ۶میلیون 
و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شــد و مالکی برای ورود به جلســه شورای عالی کار 
شــد. نمایندگان کارگری پیش از برگزاری جلسه تأکید داشتند که امیدواریم 
هزینه ســبد معیشت زودتر تعیین شــود تا بتوانیم برای تعیین دستمزد سال 
آینده کارگران ورود کنیم. آنها اعتقاد دارند که موکول شدن تعیین دستمزد به 
روزهای آخر سال جامعه کارگری را نگران می کند و بهتر است که دستمزد هر 
چه زودتر تعیین تکلیف شــود, اما آنطور که سخنگوی دولت گفته است امسال 
هم جلسه شورای عالی کار ۲۹ اسفند ماه برگزار خواهد شد.دوشنبه یعنی پس 
فردا, دومین جلسه شورای عالی کار تشکیل می شود و به عبارتی اولین جلسه 
رسمی درباره عدد و ارقام مزدی است.دستمزد سال ۹۹ کارگران با افزایش یکبار 
قیمت ها به حدی ارزش خود را از دســت داد که این روزها کارگران برای زنده 
ماندن تالش می کنند, از سوی دیگر با شدت گرفتن کرونا در سالی که گذشت 
بخشی از اضافه کار کارگران حذف شد و این خود باعث شد تا کارگران بیشتر از 
بیش با مشکالت معیشتی دست و پنجه نرم کنند.فرامرز توفیقی؛ رئیس کمیته 
دســتمزد شورای اســالمی کار اواخر بهمن ماه درباره سبد هزینه خانوار گفت: 
هزینه سبد معیشــت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸حدود 
۳میلیون و ۷۹۰هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به۳۸,۴۷ 
درصد کاهش یافته اســت.وی درباره عدد و رقم ســبد معیشت از سوی کمیته 
دســتمزد افزود: عدد ۶میلیون و ۸۹۵هزار تومان با محاســبات جامعه کارگری 
فاصلــه زیادی دارد اما ما برای رســیدن به اجماع و پذیرش روح ۳جانبه گرایی 
شــورای عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.یک کارگر در بهترین حالت ۳میلیون 
تومان در سال ۹۹با فرض دریافت تمام مزایا دریافت می کند. همین االن فاصله 
دســتمزد و سبد معیشتی که کمیته دســتمزد تعیین کرده است رقمی حدود 
۳میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اســت. آیا دســتمزد ۱۴۰۰ به اندازه هزینه ســبد 

معیشت افزایش می یابد؟

نایب رییس کمیسیون اصل۹۰ مجلس؛
برخورد دولت با سهام عدالت از نوع فرزند 

خواندگی است
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و وزارت اقتصاد 
در اعالم مبلغ و زمان دقیق توزیع سود سهام عدالت گفت: طرح تحقیق و تفحص 
از سهام عدالت در جنبه های مختلف بویژه نحوه آزادسازی این سهام در دستور 
کار مجلس قرار گرفته است.حسن شجاعی  با اشاره به این که متاسفانه دولت با 
موضوع سهام عدالت مانند یک فرزندخوانده برخورد کرده است، گفت: اشکاالت 
فراوانی بویژه در زمینه آزادســازی سهام عدالت وجود دارد؛ از جمله این که هم 
حق و حقوق سهامداران عدالت که از اقشار کم درآمد هستند با مدل آزادسازی 
دولت به آنها نرسید و هم این که آزادسازی سهام عدالت همزمان با شروع ریزش 
بورس آغاز شد که در نهایت به ضرر مردم تمام شد؛ به همین جهت موضوع طرح 
تحقیق و تفحص از ســهام عدالت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.نایب 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مراحل تحقیق و تفحص از سهام 
عدالت اذعان داشــت: این مورد در سامانه مجلس ثبت و در کمیسیون مربوطه 
بررســی خواهد شــد. پس از آن نیز به صحن علنی مجلس می آید تا تحقیق و 
تفحص از آن آغاز شود.وی ادامه داد: همان طور که از اسم سهام عدالت برمی آید، 
توزیع این سهام نیز باید عادالنه باشد. بنابراین برای تحقق این امر، در چند ماه 
گذشته با اولویت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، طرح جاماندگان از سهام 
عدالت در مجلس مطرح شده و در حال پیگیری است.نماینده مردم ابهر، خرمدره 
و سلطانیه در مجلس اضافه کرد: طرح جاماندگان از سهام عدالت با دو فوریت در 
نوبت رسیدگی است که اگر در صحن مجلس، طرح و تصویب شود، چند میلیون 
مشمول جدید که از افراد مستحق و کم درآمد هستند، به دریافت کنندگان سهام 
عدالت افزوده خواهد شــد.نایب رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با 
انتقاد از عملکرد کلی دولت در راســتای اجرای موارد مربوط به ســهام عدالت 
گفت: به عنوان مثال طی سه سال گذشته همواره در ماه های پایانی سال، عالوه 
بر مشــخص بودن میزان سود تخصیصی به مشموالن سهام عدالت، بخش قابل 
توجهی از آنها این ســود را نیز تا روزهای پایانی هر سال دریافت می کردند؛ اما 
امسال نه تنها تا کنون این سود توسط مشموالن دریافت نشده است، بلکه میزان 
دقیق آن نیز کماکان مشخص نیست.وی با بیان این که فصل مجامع شرکت های 
مختلف بویژه شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت عمدتا خرداد و تیرماه هر 
سال است، گفت: طبق قانون تجارت، شرکت ها ۸ ماه نیز فرصت دارند تا این سود 

را میان سهامدارن خود تقسیم کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: اگر پایبند 
به تعهــدات حکومت و دولت در مقابل 
با  اقتصاد  نباشــیم  بخش خصوصــی 
مشــکل مواجه می شود و چیزی شبیه 
به ســماور دوره امیرکبیر تکرار خواهد 
شــد.فرهاد دژپســند در نشست هم 
اندیشــی کارآفرینان و تولیدکنندگان 
با بیــان اینکه یک ســری از باورهای 
نادرســت باید به تدریج اصالح شوند، 
اظهار داشــت: عالی ترین مقام کشــور 
یعنی مقام معظم رهبری غالبا شعارهای 
ســال را از موضوعــات اقتصادی مانند 
رونق و جهش تولید انتخاب کرده اند که 
این نشان می دهد اقتصاد و فعالیت های 
اقتصادی و فعاالن این حوزه در شرایط 
کنونی کشــور یکــی از مباحث مهم و 
اساسی به حساب می آید.وی ادامه داد: 
این باورها زمانی می تواند موثر باشــند 
که موانع تولید برداشــته شود و بخش 

خصوصی به جایگاه اصلی خود برسد.
وزیر اقتصاد بــا تاکید بر اینکه موضوع 
مهم ارتباط مســتمر وزارت اقتصاد با 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است 
گفت: مسائل مرتبط تامین مالی، بیمه، 
گمــرک و ... از مســیر وزارت اقتصاد 
می گذرد و نمی توانیــم این موضوعات 
را بــا تعارف و ارتبــاط دور حل کنیم.

دژپســند تاکید کــرد: به طــور قطع 
باید برای رفع ایــن موضوعات ارتباط 
مستمر بین مســئوالن این وزارتخانه 
و فعاالن اقتصادی وجود داشــته باشد 
و تکــرار این دغدغه ها این پرســش را 
مطرح می کند که چرا نتوانســتیم این 

مشکالت را برطرف سازیم البته بخشی 
از این موضوعات به قانون برمی گردد که 
خارج از اختیارات وزارت اقتصاد اســت 
امــا می توانیم در جهــت اصالح قانون 
ایــن قوانیــن گام برداریم.وزیر اقتصاد 
ادامه داد:  از موضوعات دیگر بازدیدهای 
مستمر استانی اســت و باید بتوانیم از 
نزدیک مشــکالت واحدهای اقتصادی 
را ببینیــم و در جریان آن قرار بگیریم.

وی تاکید کــرد:  اگر پایبند به تعهدات 
حکومــت و دولــت در مقابــل بخش 
خصوصی نباشــیم اقتصاد با مشــکل 
مواجه می شود و چیزی شبیه به سماور 
دوره امیرکبیر تکرار خواهد شد.دژپسند 
با بیان اینکه رابطه بین فعاالن اقتصادی 
و مســووالن تشــریفاتی نیست و این 
جلسات پیش نیاز سیاست گذاری هایی 
است که ما باید انجام دهیم و از همین 
جلسات است که پیشنهادات برای رفع 
مشکالت تولید را ارائه می دهیم.وی با 
اشــاره به بحث تامین مالی بنگاه های 
اقتصــادی گفــت: بــرای بنگاه هــای 
بزرگ  بنگاه هــای  ویژه  بــه  اقتصادی 
مقیاس نباید در بخش تامین مالی وقت 
تلف شــود و اگر هم مشکالتی در بازار 
بدهی برای تامیــن مالی دارند هر چه 
زودتر باید موانع بــرای تامین مالی از 

برداشته شود. ابزارهای مختلف  طریق 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ســه ســال 
جنگ اقتصادی و نابخردانه را پشت سر 
گذاشــتیم گفت: بعداز مدت ها در سال 
۹۹ در سه ماهه سوم رشد اقتصادی در 
بخش نفتی و غیرنفتی مثبت بوده است 
و همچنین در ۱۰ ماهه امســال میزان 
صادرات غیرنفتــی به ۳۲ میلیارد دالر 
رســید این اعداد در حالی است که در 
شرایط کرونا با مشکل جدی در بخش 
صــادرات و واردات مواجــه بودیم و در 
فروردین و اردیبهشــت میزان صادرات 
۱۸ درصد کمتر از دوره مشابه در سال 
گذشته بوده است. همچنین واردات هم 
کاهــش ۱۵ درصدی داشت.دژپســند 
با بیــان اینکه خوشــبختانه متغیرها 
به ســمتی پیش می رود که نسبت به 
آینده خــوش بین باشــیم گفت: ۸۵ 
درصــد واردات، واردات مواد اولیه و کا 
الیی بوده که وارد چرخ تولید می شوند 
از این رو نباید به ارقــام واردات خرده 
گرفت.وی تاکید کرد: بخش خصوصی 
در ایــران زنده و پویا اســت و نباید به 
بهانه های گوناگون مسیر تولید را قفل 
کنیم و نباید اقتصــاد را با روش  قفل 
کردن پیش بگیریم. از سوی دیگر نباید 
این تصور را داشــته باشــیم که بخش 

خصوصــی فقط به دنبــال منافع خود 
است و اساسا ذات بخش خصوصی این 
اســت که به دنبال منافع خود باشد و 
دولت هم باید خدمات خود را توســعه 
دهد.دژپسند با اشاره به ارائه تسهیالت 
بانکی به تولید گفت:  در ۱۰ ماهه امسال 
۱۴۰۰ هزار میلیارد تسهیالت ارائه شده 
که این رقم برای کل سال گذشته ۹۵۷ 
میلیارد تومان بوده است.وزیر اقتصاد با 
اشــاره به انواع تامین مالی برای بخش 
خصوصی گفت: یکی از بحث های تامین 
مالی طرح گام اســت که ابزاری مکمل 
بین بازا رپول و بازار ســرمایه محسوب 
می شــود و می تواند برخی از مشکالت 

اقتصادی را برطرف سازد.
دژپســند با تاکید بر اینکه به همکارانم 
در گمــرک احســنت می گویــم اظها 
رداشــت: گمرک از تمام اختیارت خود 
استفاده کرد تا بتواند موانع برای رونق 
تولید را بــردارد که گاهی اوقات من از 
این ریســک هایی که برخی از مدیران 
در گمــرک به نفع رونق تولید متحمل 
می دشــند تعجب می کردم.دژپسند با 
تاکید براینکه روانی انتقال منابع داخل 
و خــارج در حال ایجاد شــدن اســت 
گفــت: منابع نفتی هم در حال افزایش 
اســت و اینها عالمت هــای خوبی به ا 
قتصاد می دهد.وزیر اقتصاد تاکید کرد:  
از اعماق وجود از فشــاری که بر روی 
مــردم و رنجی که متحمل می شــوند 
ناراحتیم اما خوشــبختانه روند مثبت 
اســت و باهمدلی می توانیم سریع تر از 

این مشکالت عبور کنیم.

وزیر اقتصاد:
رشد اقتصاد نفتی در سه ماه 

سوم امسال مثبت بود

معاون اول رئیس جمهور گفت: به رغم مشکالتی که در زمینه فروش نفت داشتیم، 
حتــی یک دالر از پول نفت تلف نشــد و حتی یک بابک زنجانی کوچک شــکل 
نگرفت زیرا همه دقت ها لحاظ شــد. اسحاق جهانگیری، پیش از ظهر دیروز شنبه 
در جلســه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به اینکه یزدی ها همواره برای 
حل مشــکلی راهکار دارند و از این رهگذر به نتایج مطلوب نیز رســیده اند، اظهار 
داشت: صبوری و قناعت یزدی ها از مهمترین شاخص های اخالقی توسعه است.وی 
عنوان کرد: هدف عالی اقتصاد مقاومتی و سیاست هایی که رهبر معظم انقالب در 
۲۴ بند با پنج رویکرد اعالم کردند، باید در دســتور کار همه دستگاه ها قرار گیرد 
و فقط مختص دســتگاه های اقتصادی نیست.جهانگیری بیان کرد: نتیجه اقتصاد 
مقاومتی باید این باشــد که در برابر تکانه هایی که به اقتصاد کشور وارد می شود، 
اقتصاد از هم نپاشــد و سرپا باشــد که در طول دو سه سال اخیر سه تکانه مهم و 
اساسی داشتیم که یکی از آنها کاهش شدید قیمت نفت بود.وی، تحریم های جدید 
را نیز یکی از دوره های اســتثنایی دانست و گفت: این تحریم ها هنوز تمام نشده و 
آمریکایی ها هنوز تحریم های ظالمانه ضد حقوق بشر خود را ادامه می دهند و اگر به 
دنبال مذاکره هستند، باید این تحریم ها را بردارند و تا این اتفاق نیفتاده، معتقدیم 
که هنوز در جنگ اقتصادی هســتیم.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بازدهی 
عملکرد اقتصاد مقاومتی در اســتان ها خوب بوده و پروژه های خوبی تعریف شده 
و توانســتیم از این اوضاع عبور کنیم.وی بیان کرد: آمریکایی ها گلوگاه های ایران 
را شناســایی کردند و از همان جا فشارهای خود را آغاز کردند به نحوی که آنها در 
مطالعات خود اعالم کردند که باید امکان ورود کاالهای تجملی را فراهم کنیم و از 
ورود کاالهای اساســی را ممانعت کنیم تا مردم دچار مشکالت اساسی شوند و به 
خیابان ها بریزند.جهانگیری اظهار داشت: همین سوال اکنون برای مردم ایجاد شده 
و عده ای می پرسند چرا داروهای ضروری کمیاب شده اما ماشین های لوکس وارد 
می شــود.وی افزود: ما از لحاظ قانونی نمی توانستیم واردات برخی کاالها را ممنوع 
کنیم با این وجود برخی کاالها را ممنوع کردیم و سواالتی نیز در این زمینه متوجه 
دولت شد.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اقتصاد ساز و کار علمی خودش 
را دارد، تصریح کرد: ممنوع کردن واردات و صادرات مربوط به دوران سخت جنگی 

اســت و نمی توان اقتصاد را با دستورالعمل و بخشنامه اداره کرد.جهانگیری اظهار 
داشــت: رشد کارگاه های صنعتی در ۹ ماهه امســال باالی ۱۰.۸ درصد بود حتی 
ریزش شغلی که در اثر کرونا پیدا کردیم در بهار سال ۹۸، بیشتر از بهار ۹۹ بود به 
نحوی که در بهار ۹۸ در بخش صنعت و کشاورزی یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریزش 
شغلی داشتیم که بهار امسال افت شغلی به یک میلیون نفر در بخش صنعت رسید.

وی ادامه داد: در تابستان بخش صنعت تقریباً صفر شد و صنعت و کشاورزی کشور 
که جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی بود، توانســت در شــرایط کرونا استقامت 
کند.جهانگیری با اشــاره به بخش خدمات بیشترین آسیب را از کرونا دید، افزود: 
وقتی سفر تعطیل می شود، بسیاری از شغل ها ریزش می کند و بسیاری از کارهای 
خدماتی دچار مشکل می شود و تبعات خود را دارد و کرونا بیشتر، کارهای خدماتی 
را تحت تأثیر قرار داد.وی ادامه داد: در این دوره از همه ظرفیت های کشور برای سر 
پا نگاه داشــتن تولید کشور استفاده شد و یکی از کارهایی که در راستای استفاده 
از ظرفیت داخلی کشور انجام شد، حذف بسیاری از کاالها از حوزه واردات و تولید 
آن در داخل کشور بود.معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد: یکی از کارهایی که در 
ســال ۹۷ با خروج ترامپ از برجام انجام شد، اجرای سیاست ارزی بود که کارهای 
گســترده ای از جمله راه اندازی سامانه نیمایی، استخراج لیست واردات و صادرات 
و اتخاذ سیاستهای اقتصادی بود.وی افزود: در مرداد ماه، وقتی سیاستهای تجاری 
و ارزی تدوین و تصویب شد، تصمیم گرفتیم که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ثابت 
کنیــم که بتوانیم کاالهای اساســی و دارو و … را وارد کنیم.جهانگیری ادامه داد: 
تأمین مالی کشور در زمان تحریم یک موضوع مهم بود و یکی از سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی، کاهــش اتکای بودجه به نفت بود که یک تصمیم گیری راهبردی را در 
این زمینه انجام دادیم.وی تاکید کرد: تا اوایل اســفند از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان 
بودجه کشــور که هزینه شد، ۹ هزار میلیارد تومان از محل درآمد نفت بود ضمن 
اینکه امسال تا این مقطع ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه اقتصادی تخصیص دادیم 
و اجازه ندادیم روند عمرانی کشــور متوقف شود که این از برکات اقتصاد مقاومتی 
است.جهانگیری تصریح کرد: اگر اقتصاد مقاومتی نبود نمی توانستیم بودجه کشور را 
به این شکل تأمین کنیم و اگر اقتصاد مقاومتی نبود نمی توانستیم در برابر تحریم ها 
مقاومــت کنیم.وی عنوان کرد: وقتی نفت ما را نخریدند، به دنبال راه های مختلف 
رفتیم و مدعیان پرادعا که فقط به دنبال فضاسازی بودند حتی نتوانستند یک بشکه 
نفت برای ما بفروشند و ما با دور زدن تحریم ها فروختیم و پول آن را با ده ها ریسک 
و خطر به دست آوردیم.معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: تا این لحظه یک دالر 
از پول نفت تلف نشــده و یک بابک زنجانــی کوچک هم به وجود نیامد زیرا همه 
دقت ها لحاظ شــد.وی افزود: در سال ۹۸ وقتی دیدیم که نمی توانیم نفت به اندازه 
کافی بفروشیم، برخی کاالها مثل شکر و برنج و الستیک کامیون را به سمت تولید 
داخل رفتیم و هر کجا جواب نداد به سمت واردات با ارز دولتی رفتیم.جهانگیری در 
بخش دیگری از سخنان خود در مورد برجام نیز بیان کرد: برخی سخنان به دلیل 
شرایط انتخاباتی و جهت گیری های سیاسی مطرح می شود اما دنیا بداند که حرف 

رسمی ایران در مورد برجام، حرف مقامات رسمی ایران است.

معاون اول رئیس جمهور:

یک دالر از پول نفت تلف نشد
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استانها

روند صعودی نفت ترمز بریدگزیده خبر
قیمت نفت در پی گزارش اشــتغال ماهانه قویتر از حد انتظار 
در آمریکا و تصمیم اوپک و متحدانش برای عدم افزایش تولید، 
بیش از سه درصد صعود کرد و به باالترین حد در بیش از یک 
سال اخیر رسید. بهای معامالت نفت برنت دو دالر و ۶۲ سنت 
معادل ۳.۹ درصد افزایش یافت و در ۶۹ دالر و ۳۶ ســنت در 
هر بشکه بسته شد. قیمت اواسط معامالت نفت برنت، باالترین 
قیمت از ژانویه سال ۲۰۲۰ بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا دو دالر و ۲۶ ســنت معــادل ۴.۲ درصد 
افزایش یافت و در ۶۶ دالر و ۰۹ سنت در هر بشکه بسته شد.

بــرای کل هفته، بهای نفت برنت ۵.۲ درصد رشــد کرد که 
هفتمین رشــد هفتگی متوالی بود و شــاخص وست تگزاس 
اینترمدیت پس از رشد چهار درصدی در هفته پیش، حدود 
۷.۴ درصد افزایش نشان داد.هر دو شاخص روز پنج شنبه پس 
از این که وزیران گروه اوپــک پالس ادامه محدودیت عرضه 
فعلی را در آوریل تصویب کردند و تنها روســیه و قزاقستان 
اجازه یافتند تولیدشان را اندکی افزایش دهند، بیش از چهار 
درصد صعود کردند.جیووانی استونو، تحلیلگر نفت موسسه یو 
بی اس اظهار کرد وزیران اوپک پالس برای اتخاذ یک رویکرد 
محتاطانه و افزایش تولید به میزان ۱۵۰ هزار بشکه در روز در 
آوریل توافق کردند در حالی که بازار افزایش تولید ۱.۵ میلیون 
بشکه در روز را از سوی این گروه پیش بینی کرده بودسرمایه 
گذاران از این که عربستان ســعودی با وجود افزایش قیمت 
نفت در دو ماه گذشته، تصمیم گرفت کاهش تولید داوطلبانه 
یک میلیون بشــکه در روز را به مدت یک ماه دیگر در آوریل 

ادامه دهد، متعجب شدند.
در پی تصمیم اوپک پــالس، برخی از پیش بینی کنندگان، 
انتظارات قیمتی خود را مورد بازبینی قرار داده و باالتر بردند.

گلدمن ساکس پیش بینی قیمت هر بشکه نفت برنت در سه 
ماهه دوم و سه ماهه سوم را پنج دالر افزایش داد و به ترتیب 
۷۵ دالر و ۸۰ دالر اعــالم کرد. یو بی اس هم پیش بینی کرد 
قیمت هر بشــکه نفت برنت در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به ۷۵ 
دالر و وســت تگزاس اینترمدیت به ۷۲ دالر می رسد.عامل 
دیگری که از رشد قیمتها پشتیبانی کرد، انتشار گزارشی بود 

که نشــان داد اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از میزانی که پیش 
بینی شده بود در فوریه اشتغال ایجاد کرده است.ادوارد مویا، 
تحلیلگر ارشد بازار در شــرکت OANDA اظهار کرد: گزارش 
اشتغال غیرکشاورزی نشــان داد آمریکایی ها به رفتار پیش 
از دوران پاندمی نزدیکتر شده اند و این امر به تقاضای بیشتر 
برای نفت کمک خواهد کرد.معامله گران خاطرنشــان کردند 

رشــد دالر که به باالتریــن حد از نوامبر صعود کرد، رشــد 
قیمتهای نفت را محدود کرد. دالر قویتر معامالت نفت را که 
به این ارز قیمت گذاری می شود برای خریداران غیرآمریکایی 
گرانتر می کند.با این حال تحلیلگران و معامله گران هشــدار 
دادند که فروش کنــد معامالت فیزیکی نفت و احیای پیش 
بینی نشــده تقاضا تا سه ماهه ســوم به معنای آن است که 
صعود نفت تضمین شده نیســت.هان فان کلیف، اقتصاددان 
ارشــد انرژی در بانک ABN Amro اظهار کرد: بازار نشان می 
دهد که محدودیت عرضه وجود ندارد. بنابراین ما همچنان بر 
این باوریم که ریسک قیمت عمدتا نزولی است و قیمت فعلی 
بیش از حد افزایش داشته است.در این بین، هند که سومین 
واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است، هشدار 
داد تصمیم اوپک پالس برای ادامه محدودیت عرضه با وجود 
افزایش قیمتها، روند احیای اقتصادی در برخی از کشورها را 
تهدیــد می کند. دارمندرا پرادهــان، وزیر نفت و گاز طبیعی 
هند به رویترز گفت: به عنوان یکی از بزرگترین کشــورهای 
مصرف کننده نفت هند نگران است که چنین اقداماتی که از 
سوی کشورهای تولیدکننده دنبال می شود، احیای مبتنی بر 
مصرف را تضعیف کرده و به مصرف کنندگان به خصوص در 
بازار حساس به قیمت ما آسیب بزند.بر اساس گزارش رویترز، 
احیای قیمت نفت به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا 
همچنین باعث افزایش شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا 
شد. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز اعالم کرد شمار دکلهای 
حفاری نفت برای ششــمین ماه متوالی افزایش یافته است. 
شمار دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا هفته گذشته، با یک 
حلقه افزایش، به ۴۰۳ حلقه رســید. با این حال ۳۹۰ حلقه 

کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

هیئت دولت تخصیص سهمیه بنزین 
نوروزی را اعالم نکرده است

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد: درباره تخصیص 
سهمیه بنزین نوروزی مازاد بر سهمیه ماهانه، هیچ تصمیمی ازسوی هیئت 
دولت به وزارت نفت ابالغ نشــده است. فاطمه کاهی در این باره گفت: با 
توجه به شــرایط ادامه شیوع کرونا در کشور و مخاطره هایی که سفرهای 
نوروزی می تواند از نظر گســترش شیوع ویروس کرونا برای مردم داشته 
باشــد، بعید به نظر می رسد که شــاهد تخصیص سهمیه نوروزی بنزین 
باشــیم.طبق اعالم وزارت نفت، وی اعالم کرد: تا این لحظه، هیچ تصمیم 
یا مصوبه ای درباره تغییر در ســهمیه بندی بنزین برای سال ۱۴۰۰ ابالغ 
نشــده و اگر در ایام باقیمانده از ســال نیز در این باره مصوبه ای تازه ابالغ 
نشود، با آغاز ســال نو سهمیه بنزین فروردین ماه، مطابق ماه های گذشته 
در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت ها شارژ می شود.از ۲۴ آبان ماه 
سال ۱۳۹۸ که سهمیه بندی بنزین با دو نرخی شدن آن به سیستم عرضه 
ســوخت کشور بازگشت، تا امروز ۱۷ نوبت سهمیه ماهانه بنزین در کارت 

سوخت خودروها و موتورسیکلت ها شارژ شده است.

 مشکل اصلی ایران در فروش
 نفت چیست؟

یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: عالوه بر تحریم که مانع اساسی در 
فروش نفت ایران به حســاب می آید، خام فرودشی نیز در این بین تاثیر 
زیادی در کاهش مشــتریان دارد.محمد خطیبــی،   در خصوص احتمال 
بازگشت مشــتریان نفتی ایران اظهار کرد: این مساله وابستگی زیادی به 
رفع تحریم ها دارد و دلیل این مساله که مشتریان سنتی را در این مدت 
از دســت داده ایم و یا خرید آن ها کاهش یافته بود همین مساله تحریم 
اســت چراکه آن ها نگران بودند که شامل جریمه شوند و معامالتی که با 
کشــورهای غربی و آمریکایی دارند را بر ما ترجیــح دادند.وی افزود: اگر 
بحث تحریم ها کماکان ادامه داشته باشد گشایش چندانی در فروش نفت 
ایران اتفاق نخواهد افتاد مگراینکه تحریم ها برداشــته شود و باید دید که 
بحث تحریم ها به کجا می رســد آیا آمریکا تحریم ها را لغو می کند و یا 
اینکه این موضوع را در گرو موضوعاتی دیگر می داند، بنابر این اگر تحریم 
ها برداشته نشــود اتفاق قابل توجهی رخ نخواهد داد.این کارشناس ارشد 
حوزه انرژی با اشاره به تالش های ایران در شرایط فعلی برای فروش نفت، 
گفت: تحریم ها کماکان مانع اصلی این مســاله هستند مگراینکه تحریم 
ها برداشته شود و مشــتریان ما با خیال راحت از ما نفت خریداری کنند 
در غیــر این صورت نمی توان چندان به بهبود وضعیت بازار ایران امیدوار 
بود.خطیبی با بیان اینکه با تمام کشــورهایی که خریدار نفت ما بودند به 
گونه ای  با آن ها روابط متقابل تجاری داشتیم، لذا بازگشت دوباره روابط 
به نفع هر دو کشــور اســت چراکه اگر از ما نفت خریــداری کنند ما نیز 
کاالهــای مورد نیاز خودمان را از آن هــا خریداری می کنیم، اظهار کرد: 
بازگشــت تجاری به نفع هر دو کشــور بوده و در واقع منافع متقابل است 
و یک تراز تجاری خوب می تواند نصیب هر دو کشــور شود.وی ادامه داد: 
برای تحقق این مســاله تحریم مانع اصلی اســت اما مشکالت دیگری نیز 
برای پس گرفتــن بازارهای ایران وجود دارد، روش های فروش، بازارهای 
هدف و خام فروشــی مسائلی است که می توان به آن اشاره کرد. یکی از 
بزرگترین مشــکالت ما این است که نتوانستیم خام فروشی را حل کنیم،   
این در حالی است که می توانستیم با احداث سریع چند پاالیشگاال بحث 
خام فروشی را از بین برد.به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی فروش 
فرآورده مشــکالت کمتری نســبت به نفت خام دارد و یکی از بزرگترین 
مشــکالت ما این است که کماکان خام فروش هستیم و نفت خام نیز در 
هر جایی مشخص می شود که برای ایران است ولی فراورده اینگونه نیست 
و اگر ما فراورده فروش باشــیم مشــکالت کمتری داریم.خطیبی با تاکید 
بر اینکه در صادرات فراورده مشــکالت جدی نداریم، تصریح کرد: مشکل 
اصلی ما در خام فروشی است و ارزش واقعی اجناس را دیگران تصاحب  و 
فراورده ها را به کاالهای با ارزش افزوده باال تبدیل می کنند و سود واقعی 
نصیب آن ها می شــود لذا خام فروشی یکی از مشکالت بزرگ ما به ویژه 
در حوزه نفت اســت.به گفته وی حتی برخی از محصوالت پتروشیمی را 
که به فروش می رســانیم جزو محصوالت اولیه است و آن ها نیز به نوعی 
ارزش افــزوده باالیی ندارند درحالی که می تــوان آن ها را به کاالهای با 

ارزش تبدیل کرد و سود بیشتری از آن ها برد.

 ارزش آب معیاری برای مدیریت
 پایدار منابع آب

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان روز 
ملی آب با محوریت ارزشگذاری آب، توسعه پایدار 
و منفعــت همگانی را تبریــک گفت و ارزش آب 
را معیاری برای مدیریت پایدار منابع آب دانست 
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان؛ آرش آریا نژاد ضمن اشاره به نقش و جایگاه آب در زندگی، 
طبیعت، صنایع، تاریخ و...، اظهار داشت: در میان عناصر تشکیل دهنده 
هستی، آب در واقع یکی از شگفت انگیزترین پدیده هاست، چراکه بدون 
این مایع حیاتی ادامه زندگی جانداران ممکن نیســت.وی ادامه داد: از 
کل آب موجود در جهان ۹۷درصد در اقیانوســها و دریاهاست و میزان 
آب شــیرین باقی مانده ۳درصد می باشد که تنها کمتر از ۱درصد کل 
آب شــیرین موجود در جهان قابل دسترسی است وبقیه در یخچالها و 
نواحی قطبی وجود دارد که فعاًل قابل دسترســی نیست بنابراین مسئله 
آب شیرین بسیار مهم و با اهمیت است چون منابع آب شیرین دنیا ثابت 
اســت و برای تهیه امکاناتی که بتوان آب شور را به شیرین تبدیل کرد 
باید هزینه ســنگینی صرف شود.مهندس آریا نژاد خاطرنشان کرد: روز 
ملی آب به گســترش سواد آب و آگاهی در این زمینه کمک می کند و 
امسال روز ملی آب با شعار سال ارزشگذاری آب، توسعه پایدار و منفعت 
همگانی نامگذاری شــده است که نشــان دهنده اهمیت آب و توسعه 
پایدار منابع آبی در ســالیان آتی است و باید در اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی بدان توجه کرد.وی در پایان افزود: امیدوارم مسئولیت اجتماعی 
و آگاهی جمعی در زمینه مصرف و ســازگاری جهان با منابع آب روز به 
روز افزایــش یابد و به مدد دانش، آگاهــی، برنامه ریزی، اصالح الگوی 
مصرف و مدیریت صحیح در راســتای حفاظت و صیانت از این میراث 

حیاتی گامهای موثری برداریم.

اختصاص ۱۰ درصد آب حاصل از 
صرفه جویی طرح تعادل بخشی

وزیر نیرو گفت: ۱۰ درصد آب حاصل از صرفه جویی اجرای طرح تعادل بخشی 
ســفره های آب زیرزمینی به صنایع اختصــاص می یابد.به گزارش وزارت نیرو، 
»رضا اردکانیان« پیش از ظهر دیروز شــنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی 
اســتان یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد، اظهار داشت: 
وزارت نیرو با توجه به نقشــی که در فراهم کردن زیرســاخت آب و برق دارد، 
ماموریت هایی را عهده دار اســت که یکــی از مهم ترین آنها، تامین آب صنایع 
اســت.وی با بیان اینکه یکی از این طرح ها، اختصاص ۱۰ درصد آب حاصل از 
صرفه جویی از محل طرح های تعادل بخشی و تبعیت بهره  برداران و کشاورزان 
از طرح هــای وزارت نیرو به صنایع اســت، اضافه کرد: بخــش اول این طرح، 
تخصیص داده شــده و در حال تکمیل و جمع بندی آمار هستیم و به زودی 
برای ابالغ باقی مانده تخصیص این آب به صنایع اقدام خواهد شــد.وزیر نیرو 
ادامه داد: برخی صنایع با میزان کمی آب می توانند اشتغال زایی خود را حفظ 
کننــد، بنابراین این طرح را با جدیت دنبــال خواهیم کرد.وی در مورد تامین 
آب نیــز بیان کرد: چند کار مهم در حال انجام اســت که یکی از آن ها نمک 
زدایی و انتقال آب از دریاست که تخصیص آن داده شده و انتقال آن بر عهده 
صنعتگران و صاحبان منابع قابل مالحظه است.اردکانیان یادآور شد: یکی دیگر 
از اقداماتی که بر عهده دولت اســت، انتقال آب از خارج استان به استان های 
یزد و کرمان است که این مهم در حال پیگیری بوده، مطالعات آن انجام شده 
و به دنبال فراهم کردن ساز و کارهای مالی برای آبرسانی هستیم.وی افزود: در 
حال تامین منابع مالی برای رینگ آبرســانی شهر یزد هستیم و برای توسعه 
طرح فاضالب شهر نیز آگهی فراخوان آن به روش بیع متقابل تهیه شده و به 
دنبال سرمایه گذار هستیم.وزیر نیرو همچنین با اشاره به فعالیت های حوزه برق 
اظهار کرد: در بخش برق فعالیت های خوبی در استان صورت گرفته و نه تنها 
در یزد بلکه در استان های مرکز فالت ایران به دلیل ظرفیت های باالی صنعتی 
و معدنی که وجود دارد، به دنبال تامین زیرساخت های ماندگار حتی در حوزه 
کشاورزی هستیم.وی همچنین از افتتاح یک طرح بزرگ برق رسانی در بهاباد 

تا قبل از پیک مصرف برق سال ۱۴۰۰ خبر داد.

کانادا نیم میلیون بشکه از تولید روزانه 
نفت خود کم می کند

کانــادا ۵۰۰ هزار بشــکه در روز از تولید نفت خــود را کاهش می دهد که 
به قــرارداد کاهش تولید اوپک پالس جهت متعادل کردن بازار نفت کمک 
خواهد کرد.به گزارش بلومبرگ، تولیدکنندگان بزرگ شن های نفتی در غرب 
کانادا حدود نیم میلیون بشــکه در روز تولید خــود را در ماه آینده کاهش 
می دهنــد تا به محدود کردن عرضه جهانی نفت در بحبوحه افزایش قیمت 
آن کمک کرده باشــند. شرکت منابع طبیعی کانادا قصد دارد  فعالیت های 
خود را ۳۰ روز به خاطر تعمیرات و نگهداری معلق کند، به این ترتیب ۲۵۰ 
هزار بشکه در روز از تولید نفت خام آن کاسته می شود. شرکت سانکور انرژی 
هم ۱۳۰ هزار بشکه در روز از تولید خود را در کل فصل بهار پایین می آورد. 
شرکت سینکرود کانادا هم به خاطر تعمیرات و نگهداری ۷۰ هزار بشکه در 
روز از تولید خود را در  ســه ماهه دوم متوقف می کند. کاهش عرضه نفت 
کانادا به دنبال تصمیم شــگفت آور ائتــالف اوپک پالس برای ادامه کاهش 
تولید در ماه آینده، حمایت بیشتری از روند افزایش قیمت نفت خواهد کرد. 
اوپک پالس قصد داشت ۱.۵ میلیون بشکه در روز به تولید خود در ماه آوریل 
اضافه کند ولی تصمیم گرفت فعاًل افزایش تولیدی نداشته باشد. این ائتالف 
از نزدیک ســایر تولیدکنندگان نفت دنیــا را هم زیر نظر دارد تا بتواند بازار 
جهانی نفت را مدیریت کند و افزایش تولید در آمریکای شــمالی بزرگترین 
مشکل آن در سال های اخیر بوده است مخصوصاً از طرف میادین نفتی شیل 
آمریکا و کانادا. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت عربستان پس از اجالس این 
ائتالف در روز پنج شــنبه گفت:»آمریکا، عربستان، روسیه، کانادا، برزیل و 
سایر کشورهایی که ذخایر بزرگ هیدروکربن دارند باید با یکدیگر همکاری 
کنند«. همکاری کانادا برای متعــادل کردن بازار نفت با تولید کمتر مانند 
کاهش تولید در آمریکا یک استراتژی عامدانه برای مدیریت بازار نیست ولی 
اهمیت بســیاری دارد. حتی اگر این کاهش تولید کوتاه مدت باشد، صنعت 
شن های نفتی کانادا نمی تواند در بلند مدت باعث نگرانی عربستان شود چون 
به خاطر کاهش تقاضا در آینده، این صنعت نمی تواند رشــد چندانی داشته 
باشد. سالها افزایش تولید، کانادا را به چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت خام 
در دنیا تبدیل کرده ولی نیمی از پروژه های توســعه ای این کشور به خاطر 

دوبار سقوط بازار از ۲۰۱۴ متوقف شده اند.

تصمیــم غیرمنتظره هفته گذشــته 
ســایر  و  ســعودی  عربســتان 
تولیدکنندگان بزرگ نفت برای ادامه 
محدودیت عرضه فعلی در ماه آینده با 
وجود افزایش قیمت نفت، تحت تاثیر 
رویدادها در ایتالیــا روی داد. پس از 
گذشت حدود یک سال از زمانی که 
میالن – قلب مالی ایتالیا – نخستین 
شهر اروپایی شــد که برای مقابله با 
شــیوع کووید ۱۹ وارد قرنطینه شد، 
این شــهر بار دیگر با محدودیتهای 
است.شاهزاده  شــده  روبرو  کرونایی 
عبدالعزیــز بن ســلمان، وزیر انرژی 
عربســتان ســعودی در کنفرانــس 
مطبوعاتــی پس از نشســت وزیران 
اوپک و متحدانشان گفت: نگاهی به 
آنچه امروز در میالن در جریان است، 
بیاندازیــد. این موارد اجازه نمی دهد 
با ایده ادامه دادن افزایش تولید کنار 
بیاییم و به ســوی یک آینده نامعلوم 
برویم.محدودیتهــای رفــت و آمــد 
تقاضا برای نفت را سال گذشته یک 
پنجم کاهش داد و باعث شد اوپک و 
متحدانش در قالب گروه اوپک پالس 
محدودیت عرضه تاریخی ۹.۷ میلیون 

بشکه در روز را به اجرا بگذارند.
در حالــی که قیمت نفت تحت تاثیر 
محدودیــت عرضه اوپــک پالس به 
ســطح یک سال پیش برگشته است 
اما روند احیای تقاضا برای سوخت به 
دلیل پایین ماندن سفرهای جهانی، 
ضعیف مانده است.در نشست روز پنج 
شــنبه اوپک پالس، ادامه محدودیت 
عرضه فعلی در آوریل تصویب شــد 
و ریاض کاهش تولید داوطلبانه یک 

میلیون بشکه در روز خود را به مدت 
یک ماه دیگر تمدید کرد.روســیه که 
علنا خواســتار افزایش تولید بود، به 
همراه قزاقستان اجازه یافت تولیدش 
را در مــاه آینده اندکی افزایش دهد. 
به گفته منابع آگاه، عــراق و امارات 
متحده عربی که در دیدارهای قبلی 
موافق افزایش تولید بودند، این بار به 
عدم افزایــش تولید اعتراض نکردند.

بانک جــی پی مــورگان اعالم کرد 
این نتیجه خوش بینانه ترین نتیجه 
ای بود که برای نشست اوپک پالس 
پیــش بینی کرده بودیــم. این بانک 
مانند بســیاری دیگر انتظار داشــت 
افزایــش تولیــد نفــت اوپک پالس 
تصویب شود. جی پی مورگان پیش 
بینی قیمت هر بشــکه نفت برنت در 
سال ۲۰۲۱ را ســه دالر افزایش داد 
و بــه ۶۷ دالر رســاند و انتظار دارد 
نفت کشورهای عضو سازمان  ذخایر 
توســعه و همکاری اقتصادی تا ژوئن 
به ســطح میانگین پنج ســاله – که 
سطح هدف گذاری شده توسط اوپک 
پالس است- برگردد.گلدمن ساکس 
پیش بینی قیمت هر بشکه نفت برنت 
در ســه ماهه دوم و ســه ماهه سوم 
را پنج دالر افزایــش داد و به ترتیب 
۷۵ دالر و ۸۰ دالر اعــالم کرد.پیش 
بینیهــای داخلی اوپک که توســط 
رویترز مشاهده شده است، نشان می 

دهد که بازار نفت می تواند از مارس 
تا آوریل ۱.۴ میلیون بشــکه در روز 
تولید اضافی از ســوی اوپک پالس را 
جذب کند و همچنان ســطح ذخایر 
نفت در ســال میالدی جاری کاهش 
پیــدا کند.اما وزیر انرژی عربســتان 
سعودی با وجود پیش بینی تقاضای 
باالتر از ســوی تحلیلگــران اوپک، 
ترجیح داد محتاط بماند و نشانه های 
بازار قویتــر مانند پیش بینی احیای 
اقتصــادی ســریع را نپذیرفت. وی 
در کنفرانس مطبوعاتی یک ســاعته 
ای کــه روز پنج شــنبه داشــت، به 
دفعات گفت: وقتی احیای اقتصادی 
را باور می کنم کــه آن را ببینم.وی 
یادآوری کرد که تحلیلگران پیش از 
این اشــتباه کرده اند و گفت: »ما در 
وضعیت بحران هســتیم و اگر کسی 
می خواهد ریسک کند، می تواند. من 
نیستم. »تولیدکنندگان نفت از چند 
ماه قبل سفارش خرید مشتریانشان 
را دریافــت می کنند. بنابراین اکنون 
که پاالیشگاهها برای خرید محموله 
های ماه مه صف مشیده اند، عربستان 
ســعودی به خوبی می تواند ارزیابی 
کند که مشتریان جهانی چه تصوری 
از وضعیــت تقاضــا در آغــاز فصل 
رانندگی تابستان نیمکره شمالی که 
دوره اوج تقاضای ساالنه است، دارند.

شــاهزاده عبدالعزیز این پیــام را به 

ناظران داد که پیش بینی سیاســت 
آینده عربستان سعودی و اوپک پالس 
کار راحتی نخواهد بود. و در حالی که 
اظهار کرد کاهــش مازاد ذخایر نفت 
در کشــورهای صنعتــی و رصد آمار 
حمــل و نقل، معیارهــای تاثیرگذار 
در تصمیمــات آینــده خواهند بود 
اما به عوامل دیگر اشــاره نکرد.طبق 
جدیدترین آمار اوپــک، ذخایر نفت 
اقتصادی  سازمان توسعه و همکاری 
حدود ۱۴۰ میلیون بشــکه باالتر از 
میانگین پنج ساله است.صندوق بین 
المللــی پول قیمت نفــت مورد نیاز 
عربستان ســعودی در سال ۲۰۲۱ را 
حــدود ۶۸ دالر در هر بشــکه پیش 
بینــی کرده که کمتــر از حدود ۷۸ 
دالر در سال ۲۰۲۰ است. قیمت نفت 
برنت در حــال حاضر حدود ۶۹ دالر 
در هر بشکه معامله می شود.بر اساس 
گــزارش رویترز، تصمیمــات اوپک 
پالس که باعــث افزایش ۹ درصدی 
قیمتهای نفت شده اســت، تاکنون 
واکنش خاصی از سوی واشنگتن به 
دنبال نداشته است. جن ساکی، دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید در کنفرانس روز 
پنج شنبه در برابر سوال مطرح شده، 
هیچ اظهارنظر مستقیمی نداشت و در 
عوض گفت: آمریکا با بســته محرک 
مالی به کمک به شهروندان آمریکایی 
متمرکز شــده اســت. رویکرد دولت 
بایدن برخالف دونالد ترامپ، رییس 
جمهور ســابق آمریکا است که مرتبا 
عربســتان ســعودی را برای افزایش 
تولیــد و جلوگیری از افزایش قیمتها 

تحت فشار قرار می داد.

چرا عربستان زیر بار افزایش 
تولید نفت نرفت؟

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: بنظر می رسد این اتفاقات به این دلیل است 
که روند صادراتی رسمی را مختل کنند تا صادرات غیر رسمی جان بگیرد.یک منبع آگاه 
درباره حادثه دیروز انفجار مخازن سوخت در مرز ایران و افغانستان اظهار داشت: هنوز در 
مورد ماجرا اطالعات زیادی در دست نیست، حدود یک ماه قبل نیز یک تانکر ال پی جی 
در همین مرز دچار انفجار و آتش سوزی شد و منجر به آتش گرفتن و از بین رفتن حدود 
۸۰۰ تانکر حاوی فرآورده های دیگر از جمله ال پی جی شد.وی یادآور شده است: هیچ یک 
از حوادث در مرز ایران نبوده و آســیب جانی و مالی به کســی وارد نشده است. فاطمه 
کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: طبق بررسی هایی اولیه بعمل 
آمده مخازن مربوطه در خاک افغانســتان بوده و در مالکیت شرکت ملی پخش نیستند.

حمیدرضــا صالحی نیز در این باره به خبرنگار ایلنا بیان داشــت: این مخازن در مرزها و 
نواحی گمرکات برای ذخیره و اســتفاده سوخت از سوی صادرکننده و واردکننده ساخته 
می شود تا برای مدتی محموله در آنها نگهداری شده و بعد انتقال یابد. وی با بیان اینکه 
اتفاقات این چنینی به روند صادرات کشور خدشه وارد می کند، افزود: سوختی که از محل 
گمرک افغانســتان صادر و دپو می شود معموال قانونی اســت، باید ببینیم این اتفاتقات 
عمدی بوده است یا خیر. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
این اتفاقات کنترل شود زیرا بر روند صادرات تاثیر می گذارد.وی تاکید کرد: در کل بنظر 
می رسد این اتفاقات به این دلیل است که روند صادراتی رسمی را مختل کنند تا صادرات 
غیر رســمی جان بگیرد.صالحی یادآور شــد: بهر حال باید تحقیقات الزم صورت گیرد و 
جلوی تکرار این اتفاقات گرفته شود.الزم به ذکر است تمامی محموله و تانکرها متعلق به 
بخش خصوصی بوده است. حوالی ساعت ۱۱ صبح دیروز، سه مخزن سوخت در گمرک« 

ابونصرفراهی« افغانستان طعمه حریق شد و از دقایق ابتدایی گمرک و دستگاه های مستقر 
در مرز ماهی رود ایران با بازکردن درب های ورودی و پذیرش کامیون ها از سمت افغانستان 
و ارســال چهار خودروی آتش نشانی به محل آتش سوزی، برای مهار و آتش و ممانعت از 
گسترش حریق به کمک افغانستان رفته اند.به گفته سخنگوی گمرک کامیون های محوطه 
گمرکی ماهیرود  ایران هم، به ســرعت تخلیه و به سمت مناطق  دورتر هدایت شدند و 
هم زمان، با باز شــدن درب های مرزی، کامیون های مســتقر در افغانستان نیز به سمت 
ماهیرود هدایت شــدند.وی توضیح داد: هر کدام از این مخازن ۱۲۰ هزار لیتر گنجایش 
سوخت دارند و تا کنون سه محزن دچار حریق شده که با اعزام چهار تیم آتش نشانی از 
سمت کشورمان به گمرک »ابونصر« افغانستان در مرحله جابجایی کاالهای کشورمان با 
افغانستان به صورت ترانشیپ منت است و با جابجایی کاال در گمرکات مرزی، کامیون های 
طرف مقابل برای ارســال کاال به مقاصد نهایی در افغانســتان مبــادرت می ورزند  و در 
خصوص سوخت نیز کاال در مخازن تخلیه و سپس در تانکرهای سوخت بارگیری می شود.

این گزارش حاکی است؛ ۲۵ بهمن، ۱۳ فوریه نیز حادثه انفجار یک تانکر حامل سوخت 
در گذرگاه مرزی میان پایانه گمرکی اســالم قلعه افغانستان و دوغارون ایران سبب بروز 
آتش ســوزی بزرگ و انفجارهای مهیبی شده بود و به نابودی حدود ۵۰۰ کامیون و تانکر 

حامل سوخت انجامیده بود.

جزئیات جدید از حادثه انفجار 
 محموله سوختی
 در مرز ایران-افغانستان
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گزیده خبر رییس کنفدراسیون صادرات تشریح کرد؛

تاثیر کاهش دستوری نرخ ارز بر صادرات
رییس کنفدراســیون صادرات با بیان اینکه خودتحریمی هــا بیش از کرونا موجب 
کاهش صادرات شد،گفت: سال ۱۴۰۰ برای صادرات بهتر از امسال خواهد بود؛البته 
به این شرط که مسئوالن نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند.، محمد الهوتی با بیان 
اینکه بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران، حجم صادرات یک 
ماهه ۳۱ میلیارد دالر و حجم واردات کشور ۳۴ میلیارد دالر اعالم شده است، اظهار 
داشــت: اقتصاد جهانی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، در تمامی کشورهای دنیا با 
کاهش مواجه شــده و گردش تجارت و صادرات، پایین تر از پیش بینی ها بوده است 
و به این شــیوه، در ســال ۲۰۲۰ میالدی فعالیت خود را به اتمام رســاندند.رییس 
کنفدراســیون صادرات ایران افزود: در ایران نیز با توجه به اینکه حجم عمده ای از 
صادرات غیرنفتی به کشورهای همســایه و اطراف صورت می گیرد، شیوع ویروس 
کرونا تقریباً شــش ماه بر صادرات ایران تأثیر گذاشت و مرزهای مشترک را مسدود 
کرد، بنابراین طبیعی بود که صادرات امسال، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش را نسبت 

به سال ۹۸ تجربه کند.

تراز تجاری منفی کمتر از 2 میلیارد دالر می شود
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در بهمن ماه افزایش را نسبت به دی ماه تجربه 
کرده اســت، افزود: بر این اساس، با توجه به اینکه شرکتها ترجیح می دهند در ایام 
پایانی سال، ســرعت صادرات کاالهای خود را باالتر برند، پیش بینی این است که 
صادرات غیرنفتی کشــور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دالر برســد و از این رو، تراز منفی ۳ 

میلیارد دالری کنونی کاهش یابد و به کمتر از ۲ میلیارد دالر برسد.

چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست؟
وی در ادامــه بــا بیان اینکه هندی ها برای فروش کاالی خــود به ایران معذوریتی 
نداشــته ولی برای خرید کاالها از ایران تحت تأثیر سیاست های آمریکا قرار دارند، 

گفت: هندی ها از ایران کمتر کاال وارد می کنند؛ البته بخشی از کاالها نیز به صورت 
ری اکســپورت، از ایران وارد هند می شود و احتمال دارد اگر مستقیماً کاالی ایرانی 
به کشور هند صادر می شد، هند نیز در میان شرکای صادراتی ایران قرار می گرفت؛ 
اما به دلیل اینکه هند اســناد حمل بار صادراتی ایران را قبول ندارد، کاالی ایران از 
طریق ری اکسپورت به هند صادر می شود.رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علیرغم مشکل کرونا، بازارهای صادراتی ایران 
تغییری نداشــته و البته کاهش صادرات ایران نسبت به کاهش اقتصاد جهانی، زیاد 
نبوده است که این امر نشــان می دهد صادرکنندگان ایرانی تالش کرده و صادرات 
خــود را حفظ کرده اند؛ به نحوی کــه ۲۲ میلیارد دالر ارز از همین محل به اقتصاد 
کشــور برگشت خورده اســت که حدود ۷۰ درصد از حجم صادرات را بازگشت ارز 
تشکیل می دهد؛ ضمن اینکه این امر نشان می دهد ارز صادراتی می تواند در جدایی 

اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، کمک کننده باشد.

کاهش حجم صادرات ناشی از خودتحریمی هاست
الهوتی معتقد است اگر بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر 
شــد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری های متعدد کرد و اثرات 
آن، کمــاکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران علیرغم همه مشــکالت، 
بیشتر از مقدار فعلی می بود.وی اظهار داشت: اعتقاد دارم که کاهش حجم صادرات، 
بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی ها و ایجاد 

موانع خودساخته است.

سال 1400 برای صادرات متفاوت از سال 99 خواهد بود
الهوتی در مورد پیش بینی ســال ۱۴۰۰ صادرات نیز گفت: برای سال ۱۴۰۰ سال 
متفاوتی را در پیش رو داریم؛ چراکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است 

و از سوی دیگر، سیاســتهای ارزی کشور تحت تأثیر ابالغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، ممکن اســت شــرایط بهتری را تجربه کند.وی افزود: ضمن اینکه 
توســعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا به برجام 
بازگشته و تحریم ها رفع شود؛ پس ســال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد 
ایران و حوزه صادرات خواهد بود.به گفته رییس کنفدراســیون صادرات ایران، سال 
۹۹ یک سال منحصر به فرد به شمار می رود؛ چراکه هم ویروس کووید ۱۹ در حال 
کنترل است و هم تحریم ها و شرایط سخت فروش نفت، رو به بهبود است؛ بنابراین 
ســال آینده را نسبت به سال ۹۹ ســال بهتری می بینم؛ اما مشروط به اینکه موانع 
خودســاخته و دســت و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود.وی تاکید کرد: 
ابالغیه ۱۷۷ ســتاد هماهنگی اقتصاد دولت که به موضوع بازگشــت ارز صادراتی و 
شیوه های رفع تعهد ارزی از یک سو و موضوع تأمین ارز واردات از سوی دیگر اشاره 
دارد، باید به درســتی اجرایی شده و کمبودها و نقایص آن برطرف شود؛ به همین 
دلیل اگر این اتفاق رخ دهد، پیش بینی می شــود سال ۱۴۰۰ را بتوان شاهد بهبود 

رقم صادرات باشیم.

معایب کاهش دستوری نرخ ارز
الهوتــی گفــت: دغدغه و نگرانی جامعه صادرکنندگان آن اســت کــه با توجه به 
زمزمه هایی کــه مبنی بر کاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامی غیرقابل تصور شــنیده 
می شــود، دولتمردان رو به نرخ دستوری ارز آورند.وی افزود: این در حالی است که 
اگرچه باید ارزش پول ملی حفظ شود ولی اگر تحریم ها برداشته شد و گشایش هایی 
در درآمدهای نفتی ایران ایجاد گردد، نباید سیاســت تزریق ارز ارزان و رانتی را در 
دســتور کار قرار داد تا کاهش تصنعی قیمت را صورت داد؛ چراکه هم منابع ارزی 
کشور اتالف می شود و هم صادرات با مشکل مواجه گردیده و کاهش می یابد، ضمن 

اینکه در طرف مقابل، تقاضا برای واردات هم به صورت تصنعی باال خواهد رفت.

در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اعالم شد؛ 
 تعیین تکلیف ۳۵۰ معدن غیرفعال 

خراسان رضوی
  به گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران به نقل از ایرنا، وجیه اهلل جعفری پنجشنبه 
شب در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان 
رضوی افزود: در چند سال اخیر با در نظر گرفتن ارزش 
اقتصادی با پنج درصد ارزش، ۱۲ میلیارد دالر اکتشاف 

در حوزه معدن کشور انجام شده که اگر به زنجیره صنایع بپیوندد، بازار سرمایه 
بزرگی در کشــور ایجاد و حرکت دهنده اقتصاد می شــود.وی ادامه داد: در این 
راســتا عملیات برای اکتشــاف معادن مس، طال و آهن در حال انجام است تا 
بتوان با معرفی معادن بزرگی ماننــد مس، تامین ارز الزم را انجام و فعالیتهای 
اقتصادی را توسعه داد.رشد تولیداتوی افزود: با اینکه در ۱۰ ماه امسال صادرات 
بخش معدن و صنایع معدنی کشور ۷.۷۵ میلیارد دالر بوده که نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل که ۹ میلیارد دالر بود، کاهش یافته، اما تولید معدن و صنایع 
معدنی کشور رشد قابل توجهی داشته که نشان از افزایش مصرف داخلی است. 
وی گفت: نگاه این ســازمان بنگاه داری نیست بلکه در صدد فراهم کردن بستر 
توســعه برای سرمایه گذاران و واگذاری بخشی از فعالیتهای کم ریسک خود به 
بخش خصوصی اســت که برخی از بنگاه های عمومی نیز در آن شراکت دارند.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به مشکل زیرساختهای توسعه افزود: شرکت 
های بزرگ و توســعه گرا در معادن و صنایع معدنی فعال هســتند که موفق به 
پایدار کردن زنجیره تولیدی خود شــده و ســرمایه قابل توجهی برای کشور به 
همراه آورده اند، این شــرکت ها می توانند کمک زیاد به توسعه زیرساخت های 

کشور کنند

با هدف جلوگیری از خروج ارز صورت می گیرد:
 مگاموتور سایپا فلزات گرانبها در کاتالیست 

را بازیافت می کند
واحد بازیافت فلزات گران بها از کاتالیست های مستعمل با همکاری کارشناسان 
معاونت مهندســی مگاموتور و مرکز جهاد دانشــگاهی دانشگاه تربیت مدرس 
در گروه خودروســازی ســایپا راه اندازی شــد.به گزارش ســایپانیوز به نقل از 
روابط عمومی مگاموتور، معاون مهندسی مگاموتور ضمن اعالم این خبر، گفت: با 
توجه به برنامه های بلند مدت مدیریت ارشد گر وه سایپا مبنی بر کاهش ارزبری 
و اســتفاده از توان حداکثری سازندگان داخلی، در اواخر سال ۹۸ پروژه بازیابی 
فلزات گران بهای کاتالیســت های مستعمل با همکاری مرکز جهاد دانشگاهی 
دانشــگاه تربیت مدرس اجرا شــد که طی آن بیش از ۹۵ درصد از فلزات گران 
بهای کاتالیســت های مستعمل در مقیاس آزمایشگاهی بازیابی شده است.داود 
افشــار افزود: درحال حاضر در تمامی موتورهای تولید شده در داخل کشور، به 
دلیل الزامات زیست محیطی به منظور کنترل آالیندگی خروجی موتور خودرو، 
از قطعه کاتالیســت استفاده می شــود.وی تصریح کرد: این قطعه دارای فلزات 
گران بهایی مانند پالتین، رودیــوم و پاالدیوم بوده که بعضاً از طال نیز با ارزش 
تر است و به دلیل نبود معادن این عناصر در داخل کشور، به صورت صددرصد 
وارداتی است.افشار ادامه داد: قطعه کاتالیست طبق استاندارد های یورو ۴ و یورو 
۵ و عملکرد بهینه مصرف بنزیــن باید درکارکرد کیلومتر صد هزار و۱۵۰ هزار 
خودرو تعویض شود اما عناصر و فلزات گرانبها پس از کیلومتر تعیین شده از بین 
نمی رود و فقط به علت ایجاد الیه های مختلف دوده و نیز کاهش سطح تماس، 

کارایی خود را از دست می دهد.

 تجلیل از فوالد خراسان به عنوان 
صادرکننده نمونه استان

در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی، 
از مجتمع فوالد خراســان به عنوان صادرکننده نمونه 
سال ۱۳۹۹ تجلیل شد.آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه سال ۱۳۹۹ با حضور استاندار خراسان رضوی و 
رییس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مقامات کشوری 

در حالی برگزار شد که مانند سال گذشته، نام بزرگترین مجموعه صنعتی شرق 
کشــور به عنوان یکی از اصلی ترین ترانزیت کنندگان محصوالت صنعتی این 
اســتان پهناور بار دیگر مطرح شــد.بقراط، مدیر روابط عمومی مجتمع فوالد 
خراســان که به نمایندگی از دکتر غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان 
در این مراسم شرکت کرده بود، اظهار داشت: جای خوشوقتی است که با وجود 
تحریم هــای خصمانه علیه صنعت فوالد ایران، نوار موفقیت های خانواده بزرگ 
فوالد خراســان در امر صادرات به لطف پــروردگار و همت و حمیت همکاران 
مان تداوم یافته است.مراســم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در 
ســال ۱۳۹۹، با حضور جمعی از مسئوالن استانی و کشوری و فعاالن برگزیده 
حوزه تجارت خارجی اســتان، در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.محمدصادق 
معتمدیان اســتاندار خراسان رضوی در این مراســم اظهار کرد:وجود مرزهای 
طوالنی خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان بویژه مرز دوغارون به عنوان 
یکی از قدیمی ترین مرزهای ایران که در مسیر ترانزیت کشورهای آسیای میانه 
قرار دارد و دروازه ورود به کشــورهای آسیای میانه است، شرایط خوبی را برای 
توســعه تجارت بین المللی از این استان بوجود آورده است.غالمحسین شافعی 
رئیس اتاق بازرگانی ایران هم با قدردانی از صادرکنندگان  گفت: توسعه کشور، 
به ویژه بازرگانی خارجی و صادرات، که موتور پیشرفت اقتصادی است، نیازمند 

برنامه ریزی ملی است.

دیدار مدیران راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران  با مدیر مجتمع معدنی چادرملو 

به گزارش خبرنگار ما ،  به منظور تعامل و هماهنگی 
های بیشتر میان شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و 
راه آهن کشور، نشست مدیران کل بازرگانی داخلی 
و ســیر و حرکت شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایــران  ، مهندس رحمت نژاد مدیرکل و تعدادی از 

مدیــران راه آهن یزد و مدیر مجتمع معدنی چادرملو در محل  این مجتمع 
برگزار شد. در این دیدار مدیران راه آهن با توجه به افزایش چشمگیر تولید 
کنسانتره چادرملو ،جهت همکاری و برنامه ریزی و افزایش حمل کنسانتره 
و بهبود شــرایط اعالم آمادگی کردند.در ادامه مهندس حمید جهانی مدیر 
مجتمع معدنی چادرملو نیز ضمن ابراز خرسندی و تقدیر و تشکر از زحمات 
شرکت راه آهن در تامین واگن و بهبود شرایط بارگیری کنسانتره چادرملو 
نسبت به سال گذشته گفت: در کنار هم تمام تالش خود را به کار می بریم 

تا هر دو مجموعه از ظرفیت همدیگر استفاده حداکثری داشته باشند.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خبر داد؛
موافقت آمریکا با آزادسازی منابع 

ایران در عراق
دبیرکل پیشــین اتاق بازرگانی ایران و عراق مدعی شد آمریکا 
با آزاد ســازی منابع ایران در بانــک تجارت عراق موافقت کرده 
اســت.، سید حمید حســینی  عضو هیات مدیره اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق و دبیرکل سابق این اتاق در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: »منابع موثقی در عــراق از موافقت آمریکا با آزاد 
ســازی منابع ایران در بانک تجارت عراق خبر می دهند و اعالم 
داشته اند که چند تراکنش نیز انجام شده است.«حسینی افزود: 
این اتفاق در آستانه نوروز وماه رمضان برای تامین اقالم ضروری 
مردم راهگشــا خواهد بود.پیشتر فواد حسین وزیر خارجه عراق 
در ســفری که اوایــل هفته به تهران داشــتند در دیدار با علی 
شمخانی دبیرشــورای عالی امنیت ملی کشورمان  گفته بود: با 
تالش مســتمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی 
ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس 

مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.

معاون گمرک ایران:
  ۴۰ درصد کاالهای اساسی رسوبی با مشکل تامین

 ارز مواجه هستند
معاون گمرک اظهار داشت: درباره بحث کاالهای اعتباری، وزارت صمت و بانک مرکزی سلیقه ای 
و گزینشی اقدام می کنند به همین دلیل در این بخش با این مشکالت مواجه هستیم.، مهرداد 
ارونقی در نشست هم اندیشی کارآفرینان و تولیدکنندگان با وزیر اقتصاد با اشاره به رسوب کاال 
در بنادر و گمرکات اظهار داشت: در حال حاضر ۵.۲ میلیون تن کاالی اساسی در بنادر رسوب 
شــده وجود دارند که این میزان کاال با دو مشــکل مواجه هستند که اولین آن بحث تامین ارز 
اســت.وی ادامه داد: از ۵.۲ میلیون کاالی اساسی رسوبی ۴۰ درصد تامین ارز نشدند و مابقی 
کاالهای اعتباری هستند که اسناد آنها رسیده اما موضوع، اعالمیه تامین ارز است که باید بانک 
مرکــزی به آنها تضمین پرداخت ارز را بدهد.معاون گمــرک ایران افزود: درباره بحث کاالهای 
اعتباری، وزارت صمت و بانک مرکزی ســلیقه ای و گزینشی اقدام می کنند به همین دلیل در 
این بخش با این مشکالت مواجه هستیم.ارونقی گفت: در بخش کاالهای واسطه تولید، علیرغم 
عدم همکاری سایر نهاده و دستگاه ها، رسوب در این حوزه از ۴.۸ میلیون تن به ۳.۲ میلیون تن 
کاال رسیده و تمام این کاالهای را بدون کد رهگیری بانک ترخیص می کنیم و این کاالها هیچ 
مشکلی ندارند.وی ادامه داد: در بخش کانتینری هم ۵۰ هزار TEU کانتینر داریم حاوی کاالهای 

اساسی و غیراساسی هستند.

مرغ هم صفی شد
افتضاح مدیریتی دولت در توزیع کاالهای اساسی تمامی ندارد، توزیع روغن، 
مرغ و تخم مرغ به شــکلی رســید که مردم برای تهیه آن صف های طوالنی 
تشــکیل می دهند و مشخص نیســت در آینده باید منتظر کمبود در تولید 
و مشکالت توزیع کدام کاال باشــیم.افتضاح مدیریتی بازار کاالهای اساسی 
تمامــی ندارد، یک روز کمبود و صف  برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر 
مردم برای خرید مرغ و تخم مرغ به قیمت مصوب صف می ایستند.این صف ها 
در شرایطی درست شده است که مردم به جای رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
مجبور به ایســتادن در صف هایی می شوند که در آنها کرونا جوالن می دهد.

افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کاالهای اساسی دامان تولیدکنندگان 
را نیز گرفته اســت به طوری که با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید 
نهاده های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکالت 
جدی مواجه شــده اند به طــوری که برخی مرغــداران از انجام جوجه ریزی 
خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند.اقدام دولت برای خرید 
دیرهنگام نهاده های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه های 
بیشــتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به 
خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به قیمت ۳۰ درصد باالتر 
در بازارهای جهانی خریداری کنیم.بر اساس اعالم شرکت پشتیبانی امور دام 
که متعلق به خود دولت است، در ۳ ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک 
مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.مشکالت توزیع کاالهای اساسی حتی 
به چشم مسئوالن نیز نمی آید، از بازار خبری ندارند که کمبود وجود دارد و 
این که مردم برای خرید مرغ به قیمت مصوب باید صف های طوالنی تشکیل 
دهند.مسئوالن اعالم می کنند که قیمت مرغ ۲۰۴۰۰ تومان است اما مردم 
زمانی که برای خرید مراجعه می کنند با عددهایی در حدود ۳۰هزار تومانی 
برای مرغ کامل و حدود 6۰هزار تومانی برای خرید ران و ســینه مرغ مواجه 
می شوند.از طرفی نابســامانی ها در تأمین و توزیع کاالهای اساسی به گردن 
مردم انداخته می شود و وزارت صنعت از مردم می خواهد که روغن را در خانه 
احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشــت که اگــر روغن در ماه های قبل به موقع 
تأمین می شــد مردم برای اینکه خیالشان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر 
از نیاز این محصول نمی کردند.از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و 
توزیع کنندگان کاالهای اساسی وجود ندارد به طوری که برخی تولیدکنندگان 
عالوه بر توزیع قطره چکانی این کاالها، فروش آنها را منوط به خرید کاالهای 
دیگــر کردند.بنا بر این گزارش عالوه بر اختصــاص دیرهنگام ارز مورد نیاز 
کاالهای اساســی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته اســت به طوری که 
امسال حدود ۳۲ میلیارد دالر  برای واردات کاالی اساسی اختصاص یافته در 

حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دالر بوده است.

وزیر نیــرو گفت: ســازوکارهای توافق 
شده بین بانک مرکزی ایران و روسیه، 
شرایط را برای حضور شرکت های عضو 
اتحادیه اوراســیا در نمایشــگاه تهران 
فراهم کرده است.به گزارش اسپوتنیک 
روســیه، رضا اردکانیان اظهار داشــت: 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا هر سال یک 
رویداد بزرگ تجاری برگزار می کند، لذا 
برگزاری اولین نمایشگاه اوراسیا که قرار 
است ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در 
تهران برگزار شود، فرصت بسیار خوبی 
برای تجار و تولید کننــدگان ایرانی و 
کشورهای همســایه و خصوصاً اعضای 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می کند. 
عالوه بــر آن ما در صدد هســتیم که 
ارتباط اتاق های بازرگانی در استان های 
مختلف ایران را با شــرکای خودشــان 
در کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا فراهم کنیم و توسعه دهیم.
به گفتــه وزیر نیرو ایــران، با توجه به 
تنوع زمینه های تجاری ایران به لحاظ 
اقلیم های متنوع که به تعبیری کشــور 

چهار فصل هستیم، در تمام طول سال 
محصوالت متنوع کشاورزی و کاالهای 
مصرفی در ایران تولید می شود، عالوه 
بر این ایران دارای منابع وسیع معدنی 
اســت که فرصت خوبی را برای عرضه 
این محصــوالت ارائه می کند. برگزاری 
این نمایشگاه از ۲۸ الی ۳۱ اردیبهشت 
۱۴۰۰، از لحــاظ آب و هوایی نیز جز 
بهتریــن زمانهای برگزاری اســت و ما 
امیدواریم از ســوی تجــار، بازرگانان و 
تولیدکنندگان کشــورهای همســایه 
خصوصاً کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
مورد استقبال قرار گیرد.وی در خصوص 
شــرکت کنندگان در این نمایشــگاه 
اوراسیا  اتحادیه  گفت: کشورهای عضو 
شــامل پنچ کشور روســیه، بالروس، 
ارمنستان، قزاقســتان و قرقیزستان، و 
البته کشــورهای همســایه ایران همه 
می توانند شرکت کنند. ما عالقمندیم 
که عالوه بر اعضــای اتحادیه اقتصادی 
نیز  اوراسیا سایر کشــورهای همسایه 
بتوانند در این نمایشــگاه شرکت و از 

این فرصت استفاده کنند.وی همچنین 
افزود: قطعاً برگزاری این رویدادها عزم 
ایران برای استفاده از توافقنامه تجاری 
ترجیحی ایران با اوراسیا را جزم می کند. 
دولت مصمم اســت که این عضویت را 
به شــکل دائمــی درآورد و ما بتوانیم 
در یــک ارتباط پر دامنــه اقتصادی با 
کشورهای عضو اوراســیا قرار بگیریم.

اردکانیان در خصــوص تجارت ایران و 
روسیه بیان داشــت که خوشبختانه با 
توجه به شــکل گیری و اجرایی شدن 
سازوکارهای توافق شده بین بانک های 
مرکزی ایران و روســیه، ما شــاهد آن 
هســتیم که تأثیر تحریم ها بر توسعه 
روابط اقتصادی ایران و روســیه رو به 
کاهش اســت. پس از عضویت ایران در 
اوراســیا تماس های  اقتصادی  اتحادیه 
منظمی بیــن بانک هــای مرکزی دو 
کشــور برای اســتفاده از ارزهای دیگر 
بــه غیــر از دالر برقــرار اســت و این 
تحول به معنای کاهش وابستگی دالر 
در تجارت بین دو کشــور است.اولین 

نمایشــگاه اختصاصی اوراسیا در تاریخ 
۲۸ الی ۳۱ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ در 
محل دائمی نمایشــگاه های بین الملی 
تهران، با حضور ایران، روسیه، بالروس، 
ارمنســتان، قزاقستان و قرقیزستان در 
باالترین سطح تجاری و اقتصادی برگزار 
خواهد شد و به گفته علیرضا جعفری، 
نمایشگاه،  این  برگزاری  رئیس ســتاد 
از شــرکتهای بزرگ کشــورهای قطر، 
عمان، ترکیه، هندوستان، عراق، لبنان، 
سوریه و افغانستان نیز برای حضور در 
این نمایشــگاه دعوت شــده است. به 
گفته وی، اختصــاص دو دفتر یکی در 
تهران و دیگری در مســکو و ارائه کلیه 
خدمات و مشاوره های تجاری به مدت 
یک ســال ویژه شــرکت کنندگان، از 
مهمتریــن ویژگی هــای عملیاتی این 
نمایشگاه می باشد. سایت نمایشگاه به 
و  eurasia-expo.com می باشــد  آدرس 
عالقمندان به شرکت در این نمایشگاه 
info@ در هر سطحی می توانند با ایمیل

eurasia-expo.com تماس بگیرند.

با سازوکارهای توافق شده بین بانک مرکزی ایران و روسیه فراهم شد؛

حضور شرکت های عضو اتحادیه اوراسیا در نمایشگاه تهران

ماموریت قاضی زاده به کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی برای نظارت بر بازار
نایب رییس مجلس شورای اسالمی از کمیسیون های کشاورزی و اقتصادی درخواست کرد که با توجه به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره افزایش قیمت ها 
و وضعیت بازار به این موضوعات ورود کنند.، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی عصر دیروز )شنبه( مجلس و 
در خالل بررسی جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش هزینه ای در تذکری گفت: در حال حاضر مجلس در سه شیفت مشغول بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰ است اما 
نباید از موضوعات اساسی و مهم در عرصه بین المللی غافل شد و آن ها را فراموش کرد.وی با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت 
معیشتی مردم و گرانی ها گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات روز گذشته شان درباره مشکالت مربوط به وضعیت بازار و قیمت کاالها بیاناتی داشتند. ایشان انتقادات 
و گالیه هایی درباره افزایش قیمت کاالها داشتند که به شدت اثر منفی بر معیشت مردم داشته و فضای روانی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.پورابراهیمی ادامه 
داد: در حال حاضر در ایام منتهی به سال نو به شدت بازار دچار التهاب است و به نظر می رسد حوزه تنظیم بازار به بازنگری جدی نیاز دارد به طوری که حوزه هایی 
رها شده که بین وزارتخانه های صمت و کشاورزی تداخل وظایف دارند. مشخص نیست تا کجا قرار است قیمت ها افزایش یابد و مردم باید به چه کسی گالیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و تاکیدات رهبری باید این موضوع را در دستور کار قرار دهیم و حتی جلسه ای در این باره تشکیل شود. مطالبه مردم 
و رهبری تنظیم بازار است چون شرایط فعلی قابل قبول نیست. ما هم در کمیسیون اقتصادی برای کمک آمادگی داریم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد 
که باید دولت نظارت بیشتری بر بازار داشته باشید . با  همراهی دولت و مجلس می توان التهاب قیمت ها را کاهش داد که نتیجه آن رضایت رهبری و مردم در شب 
عید است  اکنون  آثار تورمی به شدت مردم را اذیت می کند. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: متاسفانه در طول 
یک سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا، محدودیت های جدی برای برخی مشاغل و کسب و کارها ایجاد شد، از طرف تورم موجب رشد افسارگسیخته قیمت 

ها را به دنبال داشت و واقعا بازار رها شده است.

متن آگهی
آگهی اعالن نظریه کمیســیون تشخیص ماده 12 
قانون زمین شهری کمیســیون تشخیص ماده 12 
قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره 99/581 
ک مــورخ 99/12/9 پالک ثبتی 219 فرعی، قطعه 
23 تفکیکــی، از 362 اصلی به مســاحت 13750 
مترمربع، به نشــانی محمدشهر را دایرباغ تشخیص 
و اعــالم نموده اســت. لذا به اســتناد مصوبه مورخ 
70/11/20 مجمع تشــخیص مصلحت نظام مراتب 
در دو نوبــت و به فاصلــه 10 روز  به اطالع مالک و 
صاحب سایر حقوق قانونی پالک مطروحه می رساند 
تا در صورت اعتراض احتمالی به نظریه صادره مراتب 
اعتــراض خود را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشــار 
آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند. بدیهی 
است در صورت اعتراض در مهلت مذکور این نظریه 

قطعی و الزم االجرا است.
اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

نوبت اول
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

شاخص کل بورس باز هم قرمز شد
شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۸ هزار و ۱۷۲ واحدی 
معــادل ۰.۶۹ درصد به یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۷۴۴ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۷۹ واحدی به 
۱۶ هزار و ۹۰۵ واحد رسید. دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت 
اولین روز هفته )شنبه شانزدهم اسفندماه ماه ۹۹(، شاهد ادامه 
روند نزولی شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۲۱۳۱ واحدی معادل ۰.۶۹ 
درصد به رقم ۳۰۵ هزار و ۱۳۸ واحد رسید.شــاخص کل هم 
وزن نیــز، با افت ۳۲۹ واحدی معادل ۰.۰۸ درصد، عدد ۴۳۰ 
هزار و ۹۳۵ واحد را به نمایش گذاشــت. شاخص قیمت )هم 
وزن( نیــز با کاهش ۲۱۵ واحدی به رقــم ۲۸۱ هزار و ۴۸۸ 
واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۹۵۳۳ واحد 
کاهش را رقم زد و به ســطح یک میلیون و ۶۹۶  هزار واحد 
رسید. همچنین شــاخص بازار اول با ۷۴۰۵ واحد کاهش به 
رقم ۸۵۴ هزار و ۸۱۰ واحد رســید و شــاخص بازار دوم نیز، 
با ۱۱۶۱۱ واحد کاهش همراه بــود و عدد ۲ میلیون و ۳۶۹ 
هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، در 
معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فملی، فارس، 

فوالد، شستا، شپنا، وبملت و وپاسار با بیشترین کاهش، تاثیر 
منفی در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معامالتی برکت، فوالژ، شسپا و شبهرن، بیشترین تاثیر منفی 
را در بــرآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار 
سرمایه در اولین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۳ میلیارد 
و ۵۸  میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۴۲۸ هزار و ۶۲۸  
نوبت معامله و بــه ارزش ۳۴ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال داد و 
ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به 
نماد شسپا)نفت ســپاهان( با ۵.۹۹ درصد رشد و پس از آن، 
نمادهای نمرینو، شبهرن، چکاوه، غپاک و برکت بود. همچنین 
نماد معامالتی وتجارت)بانک تجارت( با ۱.۹۸ درصد، بیشترین 
کاهش قیمت را داشــت و پس از آن نیز، نمادهای ســغرب، 

وبملت، فملی، شتران، سفارس و خاهن قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان می دهد که نمادهای 
معامالتی شســتا، آبادا، ثامید، بوعلی، شپنا، وخارزم، برکت و 
پترول به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران برگزار شد

یازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت ایران با حضور فعال و گســترده شرکت ها 
و ســازمان های ایرانی در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی، بانک ایران زمین در این مراسم موفق به کسب 
تقدیر نامه در سطح سه ستاره شد.حضور فعال و گسترده شرکت ها و سازمان های 
ایرانی در جایزه ملی مدیریت مالی ایران بیانگر این است که سازمان های ایرانی 
میل بسیاری برای حضور در فرایندی دارند که در آن سازمان های همسو و غیر 

همسو شرکت می کنند.

پیام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک 
مهرایران به مناسبت روز ترویج فرهنگ 

قرض الحسنه
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مهرایران طي پیامي 
فرارســیدن ۱۴ اسفند ماه »روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه« را به هموطنان و 
به ویژه فعاالن این سنت پسندیده تبریک گفتند.به گزارش روابط عمومی بانک 
مهر ایران، در متن این پیام آمده اســت:خداوند را شاکریم که توفیق خدمت در 
بانک قرض الحســنه مهر ایران را عطا فرمود؛ جایي که رسالت آن همانا رضایت 
و خشنودي خلق است و چه زیبا این ماموریت در تک تک کلمات نام این بانک 
متبلور شده است؛ قرض حســنه، مهر و ایران.با لطف و عنایات خداوند متعال، 
بانک مهرایران طی ســال های فعالیت خود با تالش کارکنان تالشگر و ساعي 
موفق به کســب افتخارات و دستاوردهاي درخشــاني در عرصه خدمت رساني 
بهتر به مشــتریان و نهادینه سازي فرهنگ قرض الحسنه در کشور شده است.

امروز، بانک قرض الحسنه مهرایران با کمک و سعی و تالش تمامی سهامداران، 
مشــتریان و کارکنان جایگاه خود در نظام بانکي کشــور را به دســت آورده و 
عملکرد بسیار شایسته و مطلوبي در حوزه هاي مختلف بانکي و خدمت به ملت 
شریف ایران ارائه داده است.مفتخریم بانک قرض الحسنه مهر ایران به پشتوانه 
ســهامداران بزرگ خود و مشتریان گرامی، در ســیزده سال فعالیت اثربخش 
خود در حوزه قرض الحســنه، گام هاي ارزشــمندي را براي رفع محرومیت ها 
و محدودیت هاي مالي، توسعه عدالت اجتماعي، توانمندسازي و بهبود معیشت 
اقشار ضعیف، کاهش آسیب هاي اجتماعي، کارآفریني و اشتغالزایي، تامین خرد 
مالي براي درمان بیماري ها و همچنین حمایت از مددجویان سازمان هاي مردم 
نهاد برداشته است.بی شک تمامی کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران سهم و 
نقش بسزایي در دستیابي به موفقیت ها و جایگاه رفیع این بانک به ویژه در سال 
هاي اخیر داشته اند.باتوجه به اقدامات شایسته و مطلوب صورت گرفته در حوزه 
قرض الحسنه کشور، شــورای فرهنگ عمومی به پیشنهاد بانک قرض الحسنه 
مهرایران و با هدف ترویج ســنت نیکوي قرض الحسنه به منظور تقویت حس 
نوع دوستي در میان آحاد جامعه، روز ۱۴ اسفند را که مصادف با روز احسان و 
نیکوکاري نیز هست، به نام روز »ترویج فرهنگ قرض الحسنه« نامگذاري کرد.

اینجانب و اعضای محترم هیأت مدیــره با تبریک این روز گرامي، از تالش ها و 
زحمــات همه خدمتگزاران بانکداري قرض الحســنه و به ویژه همکاران عزیز و 
گرانقدرم در بانک قرض الحســنه مهر ایران در یاري رساندن به تحقق و اجراي 

اهداف و مسئولیت هاي اجتماعي تشکر و قدرداني  مي نمایم.

با حضور معاون اول ریاست جمهوری صورت گرفت
تقدیر ویژه دولت از بانک مسکن

معاون اول ریاست جمهوری در جریان برگزاری مراسم تقدیر از بانک های عامل 
مشارکت کننده در طرح های پرداخت تسهیالت برای بازسازی مسکن روستایی 
و مناطق آسیب دیده، از بانک مسکن تقدیر ویژه کرد.به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مســکن- هیبنا ، در جریان برگزاری این مراســم با اشاره به سهم 
بیشتر بانک مسکن در پرداخت تسهیالت برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مســکونی روستایی از یک سو و پرداخت تسهیالت به مناطق آسیب 
دبده ناشــی از حوادث غیرمترقبه مانند ســیل وزلزله در میان سایر بانک ها، از 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و ســایر کارکنــان و کارمندان مجموعه بانک 
مســکن به صورت ویژه قدردانی کرد.در این مراسم، اسحاق جهانگیری، معاون 
اول ریاست جمهوری، ضمن قدردانی از خدمات ویژه بانک مسکن در این زمینه، 
با اهدای لوح ســپاس به محمود شایان، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک 
مســکن از خدمات ایشــان و مجموعه تحت مدیریت وی به صورت ویژه تقدیر 
کرد.معاون اول رییس جمهوری در این مراســم به اشاره به اختصاص ۴۰ هزار 
میلیارد تومان از سوی نظام بانکی برای بازسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی 
این اقدام را حرکتی بزرگ و قابل تقدیر از سوی شبکه بانکی برای تأمین مسکن 
برای محرومین در جهت تحقق آرمان های امام و شــهدا است عنوان کرد و از 
بانک های عامل پرداخت کننده تسهیالت در این زمینه قدردانی کرد.معاون اول 
رییس جمهوری بــا تقدیر از بانک مرکزی و بانک های عامل که در طرح مقاوم 
ســازی و بازسازی واحد های مسکونی روستایی مشارکت داشته اند، بر ضرورت 
استمرار اینگونه طرح ها تاکید کرد. جهانگیری افزود: اختصاص ۴۰ هزار میلیارد 
تومان برای بهسازی و بازسازی واحد های مسکونی روستایی توسط نظام بانکی 

کاری بزرگ و ماندگار در کشور تلقی می شود.

بانک ملی ایران، حافظ همیشگی محیط زیست
پانزدهم اســفند ماه هر ســال، آغاز هفته منابع طبیعی و روز درخت کاری 
نامگذاری شده است. اگر تا چند سال پیش، درخت کاری یک عمل نمادین 
و حفاظت از محیط زیست یک ایده تشریفاتی تلقی می شد، اما امروز بشر 
به خوبی دریافته اســت که حفظ منابع طبیعی و به ویژه »درخت« تا چه 
اندازه می تواند زندگی امروز و آینده را تحت تاثیر قرار دهد.نقش درختان در 
کنترل سیالب ها، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تصفیه هوا از آلودگی ها 
و ... بر هیچ کس پوشیده نیست. امروزه بشر با روش های متعدد و متنوع در 
حفاظت از محیط زیست می کوشد، به طوری که قطع یک نهال کوچک هم 
گاه می تواند با جرایم سنگین مواجه شود.با این حال تولید کاغذ به عنوان 
یکی از مهمترین کاربردهای چوب، قطع درختان را ناگزیر کرده اســت، به 
ویژه در شرایطی که کاغذهای تولید شده با موادی غیر از چوب، امکان تولید 
انبوه پیدا نکرده اند.در چنین شرایطی، انسان می تواند دست کم با کاهش 
مصرف کاغذ، به حفظ درختان و در نهایت منابع طبیعی و محیط زیســت 
کمک کند. توسعه فناوری های دیجیتال، این زمینه را فراهم کرده است که 
مصرف کاغــذ تا حد امکان کاهش یافته و در کنار آن فرایند بازیافت کاغذ 
و تولید مجدد محصول از آن ســرعت بگیرد.بانک ملی ایران که از دیرباز به 
مســائل مرتبط با حفظ محیط زیست حساس بوده و همه تالش خود را بر 
پیاده سازی ایده های نوگرایانه در این حوزه متمرکز کرده است، با طراحی 
محصوالتی ویژه، عالوه بر افزایش سرعت عملیات های بانکی، مصرف کاغذ 

را نیز به شکل محسوسی کاهش داده است.

یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد؛
 تاثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی 

بر بازارهای موازی
کامــران ندری گفت: نفع کاهش نرخ بهره بانکی بــه همه بازارها و فعاالن بازار 
می رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چرا که موجب خلق پول و ایجاد تورم خواهد 
شد. کامران ندری کارشناس بانکی با اشاره به کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: 
در یک مقطع کوتاه که به چند هفته هم نرســید، نرخ بهره بین بانکی باالتر از 
حد تعیین شــده بانک مرکزی رسید و سپس در محدود ۱۹ تا ۲۰ درصد ثابت 
مانده است.وی افزود: فشارهایی بر بانک مرکزی وجود دارد اما به طور کلی بانک 
مرکزی هم فعال تمایلی به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد؛ این نرخ قیمتی اســت 
که بانک ها بابت تامین کســری ذخایرشان پرداخت می کنند به همین منظور 
بانک ها هم از کاهش آن خرسند می شوند.این کارشناس صنعت بانکداری اظهار 
کرد: از آنجایی که بانک ها هم خواهان ســرمایه گذاری ارزان قیمت هســتند،  
آنها هم فشارهایی بر بانک مرکزی وارد می کنند تا نرخ بهره بین بانکی کاهش 
یابد یا ثابت بماند.ندری در پاســخ به این سوال که کاهش نرخ بهره بین بانکی 
چه تاثیری بر بازارهای موازی دارد، گفت: قطعا با کاهش این نرخ، هزینه تامین 
ذخایر و منابع برای بانک ها هم کم می شــود ؛ بنابراین هر نوع سرمایه گذاری 
جذاب خواهد شــد و بانک ها با قدرت خلق پول به حوزه خرید ســهام، خرید 
امالک و .... وارد می شــوند.وی اضافه کرد: کاهش نرخ بهره موجب رشد تقاضا 
در همه بازارها می شــود و شاید اولین تاثیر این اقدام را در بورس شاهد باشیم، 
بعــد از آن هم دیگر بازارها و نهایتا کل اقتصاد از این اقدام تاثیر خواهند گرفت.

این کارشــناس بازار بانکی خاطر نشان کرد: نفع کاهش نرخ بهره بانکی به همه 
بازارها و فعاالن بازار می رسد و ضرر آن به کل کشور؛ چرا که موجب خلق پول 

و ایجاد تورم خواهد شد.

دکتر فرزین:
 کارآفرین از موثرترین بانک ها خواهد شد

مدیرعامل بانک کارآفرین از رونمایی شمایل و ظاهر جدید بانک تا پایان خرداد 
۱۴۰۰ خبر و وعده داد که با تمرکز بر ماموریت ذاتی آن و هویت کارآفرینی، این 
موسســه به »یکی از موثرترین بانکها در حوزه صنعت بانکداری« تبدیل شود.به 
گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک 
کارآفرین تاکید کرد: با تداوم رشــدهایی که در سال جاری محقق شد، در سال 
۱۴۰۰ بانک کارآفرین به موثرترین بانک در صنعت بانکداری کشور مبدل خواهد 
شد.فرزین در نشست شــورای راهبردی بانک با دستور کار بررسی برنامه های 
عملیاتی حوزه مدیریت و روابط عمومی در سال جاری و سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: 
در سال جاری، بیشتر به دنبال ایجاد تغییرات مدنظر در خصوص ری برندینگ 
بودیم که این امر نیز طبق گزارش های اعالمی از ســوی مدیریت های مربوطه 
به خوبی انجام شــد و در نهایت، طبق زمان بندی اعالم شده تا پایان خرداد ماه 
۱۴۰۰ تمام شــعب و ساختمان های ستادی بانک، شکل و ظاهر جدید خود را 
پیــدا خواهند کرد.وی ادامه داد: در ســال آینده، باید تمرکز بر افزایش فعالیت 
جهت ثبت تداوم رشــدهای محقق شده در ســال جاری باشد، همانطور که در 
سال جاری به گواه آمار تائید شده، توانسته ایم در بخش های مختلف همچون 
تســهیالت و منابع به رشدهای دو برابری برسیم در سال ۱۴۰۰ نیز باید با این 
رشدها محقق شــود و حتی به سمت گسترش فعالیت ها پیش برویم.فرزین با 
اشــاره به ثبت رشد ۱۱۸ درصدی در بخش تسهیالت و رشد ۱۰۰ درصدی در 
بخش منابع تاکید کرد: آمارهای تائید شده نشان دهنده رشد ۶ برابری در بخش 
ســود بانکی است و در سال آینده با توجه به اتمام روال ری برندینگ در بانک، 
باید ثابت کنیم که بانک کارآفرین با تعریفی جدید وارد صنعت بانکداری شــده 
است.وی همچنین با تکیه بر آمار جدید عملکرد بانک خاطر نشان کرد: فکر می 
کنم تا پایان اسفند ماه ســال جاری ۱۲هزار میلیارد ریال سود خواهیم داشت 

که اتفاق خوبی است.

نرخ سود بین بانکی  به 19.7 درصد رسید

رئیس کل بانک مرکزی نوشت: نتایج مقدماتی محاسبات آماری بانک مرکزی نشان 
می دهد، رشد سه ماههٔ سوم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰.۷ درصد و رشد 
نه ماههٔ آن حدود ۸ درصد بوده که از تداوم رشــد بخش حقیقی اقتصاد حکایت 
می کند.عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در یادداشــت اینســتاگرامی 
نوشــت: نتایج مقدماتی محاســبات آماری بانک مرکزی نشان می دهد، رشد سه 
ماههٔ سوم تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حدود ۷/۱۰ درصد و رشد نه ماههٔ آن  
حدود ۸ درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت 
می کند.در پایان بهمن ماه رشــد۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشــد۱۲ ماهه شبه 
پول۳۵.۳ درصد شد.رشــد۱۲ماهه پول در مهرماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ 
درصد بود. رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه۲۸.۱ درصدو در دیماه ۳۴.۳ درصد 
بود. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متأثراز کاهش انتظارات 
تورمی است.با توجه به کاهش انتظارات تورمی ) که یکی از نشانه های آن، کاهش 
نرخ معامالت حواله هــای ارزی صادر کنندگان عمده به کانال ۲۲۰۰۰ تومان به 
ازای هر دالر در پایان هفته گذشته درسامانه نیما می باشد( وعدم ضرورت افزایش 
نرخ ســود،برنامه بانک مرکزی برمبنای قرار دادن نرخ ســودحول میانگین داالن 
نرخ سوداست.در پایان هفته گذشته با اقداماتی که بانک مرکزی در مدیریت بین 
بانکی، خصوصاً، استفاده ازعملیات ریپو، انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به 
۱۹.۷ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ ســودبه دنبال 

اجراونظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.

ارزش بیت کوین افزایش یافت
ارزش بیت کوین پس از یک کاهش ۳.۴ درصدی دوباره باال رفت ولی همچنان 
۱۰ هــزار دالر پایین تر از اوج بیــش از ۵۸ هزار دالر آن در ماه فوریه معامله 
می شــود. به گزارش بلومبرگ، پس از گزارشی که نشــان داد آمریکا در ماه 
گذشــته میالدی بیش از حد انتظار اشــتغال ایجاد کــرده و بهبود وضعیت 
سرمایه های پرمخاطره، ارزش بیت کوین دوباره افزایش یافت. شرکت میکرو 
استراتژی بیشترین خرید این ارز مجازی را ماه گذشته داشت. این ارز دیجیتال 
قبل از بهبودی، ۳.۴ درصد از ارزش خود را در روز جمعه از دســت داد و به 
۴۸۱۵۰ دالر رســید. شاخص کریپتو گلکسی بلومبرگ که شامل بیت کوین 
و ۴ ارز دیجیتال دیگر می شــود، بیش از ۴.۷ درصد در روز جمعه پایین آمد 
و بعد تغییرات اندکی داشــت. شرکت میکرو استراتژی ۲۰۵ بیت کوین دیگر 
با متوسط قیمت ۴۸۸۸۸ دالر خریداری کرد که سرمایه های بیت کوین این 
شرکت را به حدود ۹۱۰۶۴ ارز به ارزش ۴ میلیارد دالر رساند. بیت کوین در 
حــال حاضر ۱۰ هزار دالر پایین تر از اوج  بیــش از ۵۸ هزار دالر آن در ماه 
فوریه معامله می شود و این بحث را به وجود آورده که آیا سرمایه گذاری در این 
ارز مجازی توسعه می یابد یا مانند آن چه در ۲۰۱۷ اتفاق افتاد سقوط می کند.
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گزیده خبر

پنتاگون:
  در صورت لزوم پاسخ حمله به عین األسد 

را می دهیم
پنتاگون دیروز )شــنبه( بیانیه ای را درباره پاســخ احتمالــی آمریکا به حمله 
چهارشــنبه به پایگاه عین األســد در عراق صادر کرد.به گزارش سایت شبکه 
سومریه نیوز عراق، جان کربی، ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در 
سخنانی درباره حمله موشکی چهارشنبه به پایگاه عین األسد در استان األنبار 
عراق اظهار کرد: آمریکا در صورت لزوم پاسخ حمله موشکی به پایگاه عین األسد 
را در زمان و مکان مناسب خواهد داد.وی افزود: آمریکا بر حفاظت از نیروهایش 
و ادامه مأموریــت خود در عراق تأکید دارد. مقامــات عراق همچنان درحال 
تحقیق درباره حمله مذکور هستند و پنتاگون پیش از اتمام تحقیقات طرفی را 
که پشت این حمله بوده تعیین نخواهد کرد.کربی گفت: پنتاگون از تالش برای 
جایگزینی حکم اســتفاده از قدرت که کنگره به رئیس جمهور اعطا می کند، 
حمایت می کند و برای دســتیابی به این هدف با کنگره و کاخ سفید همکاری 

جدی خواهد کرد.

بایدن وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را 
یک سال دیگر تمدید کرد

رئیس جمهــور آمریکا با صدور بیانیه ای وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری 
اســالمی ایران را به مدت یک ســال دیگر تمدید کرد.به گزارش الجزیره، »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرده است که وضعیت 
اضطرار ملی علیه ایران برای یک سال دیگر تمدید شده است.در این بیانیه بایدن 
آمده است: »اقدامات و سیاســت های دولت ایران همچنان تهدیدی فوق العاده 
علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده است«.رئیس جمهور 
آمریکا افزود: »لذا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخســتین بار در 
15 مارس 1995 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون اعالم شد، بعد از 15 
مارس 2021 نیز به مرحله اجرا در خواهد آمد«.بنا به وب ســایت رســمی کاخ 

سفید، جو بایدن این بیانیه خود را تقدیم کنگره کرده است.

وال استریت ژورنال؛
بایدن حمله دوم به سوریه را لغو کرد

وال اســتریت ژورنال فاش کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پس از 
دریافت اطالعاتی در مورد حضور کودکان و زنان در یکی از اهداف مورد نظر، 
حمله هوایی دوم به سوریه را در 25 فوریه لغو کرد. این روزنامه نوشت، این 
دستور ۳0 دقیقه قبل از انجام حمالت صادر شد و پس از آن صورت گرفت 
که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا این اطالعات را به رئیس جمهور 
منتقل کرد.به گزارش وال استریت ژورنال بایدن، پس از آن به لوید آستین، 
وزیر دفــاع دولتش توصیه کرد تنها یک حمله به ســوریه صورت بگیرد و 
حدود ساعت 1:۳0 بامداد به وقت سوریه ، حمله صورت گرفت.طبق گزارش 
سی.ان.ان ، حمله آمریکا محوطه ای در نزدیکی مرز عراق و سوریه را هدف 
قرار داد و بمب هایی به وزن 22۶ کیلوگرم در این حمالت استفاده شد.جان 
 )15E-F( کربی، ســخنگوی پنتاگون گفت که دو جنگنده از نوع اف-15 ای
نیروی هوایی، هفت موشک شلیک کردند که در نتیجه آن 9 تاسیسات، آن 
محدوده نابود شد به دو تاسیسات دیگر آسیب جدی وارد آمد.این حمالت 
که نخســتین اقدام نظامی دولت بایدن بود هدف انتقادهایی در داخل قرار 
گرفت و دموکرات ها گفتند که حمالت هوایی بدون مجوز انجام شده است.

تیم کین، ســناتور ایالت ویرجینیا و از حزب دموکرات گفت: اقدام نظامی 
تهاجمی بدون تصویب کنگره در زمانی که وضعیت فوق العاده ای وجود ندارد، 
مطابق قانون اساســی نیست.ســناتور کریس مورفی نیز تاکید کرد که این 
حمله باید مجوز کنگره را دریافت می کرد.همچنین آمریکا مدعی شده بود 
که عراق در این حمله به واشنگتن کمک کرده اما عراق این خبر را تکذیب 
کرد و بعدا آمریکا حرفش را تغییر داد و گفت که از اطالعات عراق استفاده 
نکرده است.روســیه نیز در واکنش به این حملــه بیانیه ای را صادر و اقدام 
نظامی دولت بایدن را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی دانست.

ظریف:
 به زودی طرح سازنده و دقیقمان را از طریق 

کانال های دیپلماتیک ارائه خواهم کرد
وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه عرصه سیاسی ایران پویاست 
و مقامات نظرات مختلفی مطرح می کنند که نباید با سیاســت رسمی 
دولت اشتباه گرفته شود، اعالم کرد که طرح اقدام سازنده و دقیق ایران 
بــه زودی از طریق کانال های دیپلماتیک ارائه خواهد شــد. محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران در پیامی توئتری با 
تأکید بر اینکه نظرات مقامات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته 
شــود، از ارائه طرح اقدام سازنده و دقیق کشورمان ]در خصوص برجام[ 
در آینده نزدیک خبر داد.ظریف در این پیام توئیتری خاطرنشــان کرد: 
»عرصه سیاسی ایران پویاست و مقامات نظرات متنوعی مطرح می کنند. 
اما آن نظرات نباید با سیاست رسمی دولت اشتباه گرفته شود.«وی افزود: 
»من، به عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران، به زودی 
طرح اقدام ســازنده و دقیق خودمان را ارائه خواهم کرد- البته از طریق 

کانال های دیپلماتیک.

بیانیه واتیکان و دفتر آیت اهلل سیستانی 
درباره دیدار با پاپ

آیت اهلل ســید علی سیستانی دیروز شنبه با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان در نجف اشرف دیدار کرد.به گزارش پایگاه خبری شفق نیوز، آیت اهلل سید 
علی سیســتانی، مرجع عالیقدر شیعیان دیروز در نجف اشرف از پاپ فرانسیس 
اول، رهبر کاتولیک های جهان اســتقبال کرد.پس از پایان این دیدار پاپ شهر 
نجف را ترک کرد.این دیدار با هدف تعمیق گفتگوی برادرانه میان شخصیتهای 

مهم مذهبی صورت گرفت.

بیانیه دفتر آیت اهلل سیستانی و واتیکان
در پی این دیدار دفتر آیت اهلل سیستانی بیانیه ای را در این باره منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است که آیت اهلل سیستانی در این دیدار بر نقش مرجعیت دینی 
در حفاظت از عراق در برابر تروریسم اشاره کرد.ایشان همچنین تأکید کردند که 
شهروندان مسیحی نیز باید مانند دیگر عراقی ها در امنیت و صلح زندگی کنند.

وی بر هماهنگی تالش ها برای تحکیم ارزشهای هماهنگی، همزیستی مسالمت 
آمیز و همبستگی انسانی تأکید کرد.آیت اهلل سیستانی در طول جلسه به درد و 
رنــج برخی ملت های منطقه در نتیجه جنگ، محاصره اقتصادی و کوچ اجباری 
اشاره کرد.آیت اهلل سیستانی همچنین در مورد بی عدالتی ، ستم ، فقر و آزار و 
شکنجه ای که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف رنج می برند صحبت کرد.

آیت اهلل سیســتانی همچنین بر تشویق طرف های مختلف و به ویژه قدرت های 
بزرگ به تقدم عقل در اقدامات مختلف تأکید کرد.ایشان همچنین بر نقشی که 
رهبران دینی باید برای پایان دادن به تراژدی ها در سطح جهان ایفا کنند اشاره 
کرد و به درد و رنج ملت مظلوم فلســطین در اراضی اشغالی پرداخت.دو طرف 
در این دیدار پیرامون چالشــهای بزرگی که بشــریت امروز با آن مواجه است و 
نقش ایمان به خداوند متعال و تعهد به ارزش های واالی اخالقی در غلبه بر آنها 
صحبت کردند.آیت اهلل سیســتانی در این دیدار همچنین از قدرت های بزرگ 
خواســت که زبان جنگ را کنار گذاشــته و توجه شان را بر منافع شخصی خود 
علیه حقوق مردم برای زندگی آزادانه و با عزت متمرکز نکنند.ایشــان در بخش 
دیگری از اظهاراتشان ضمن اشاره به جایگاه و تاریخ باشکوه عراق ابراز امیدواری 
کردند که عراق به زودی از مشکالت کنونی عبور کند.مرجع عالیقدر شیعیان در 
پایان از رهبر کاتولیک های جهان به دلیل سفر به نجف تشکر و قدردانی کرد.وزیر 
اطالع رسانی واتیکان نیز اعالم کرد: گفتگوی بین ادیان مفهوم صلح در جهان را 
در خود جای داده است. دیدار پاپ با سیستانی بر اهمیت گسترش مفهوم صلح 
متمرکز بود. وی افزود: سفر پاپ به عراق برای ایجاد گفتگو بین ادیان ، فرهنگ 
ها و مردم مهم اســت.واتیکان نیز بیانیه ای در خصــوص این دیدار صادر کرد. 
در این بیانیه آمده اســت: پاپ فرانسیس صبح دیروز در نجف اشرف با آیت اهلل 
العظمی سیستانی دیدار کرد.در ادامه بیانیه واتیکان آمده است: طی این دیدار که 
حدودا ۴5 دقیقه به طول انجامید، پاپ فرانسیس بر اهمیت همکاری و دوستی 
بین فرقه های مذهبی تاکید کرد تا بتوان از طریق گســترش احترام متقابل و 
گفت وگو به نفع عراق و منطقه و همه بشــریت کمک کرد.واتیکان اعالم کرد: 
پاپ در این دیدار فرصتی یافت از آیت اهلل العظمی سیســتانی به همراه جامعه 
شیعیان برای مقابله با خشونت و مشکالت بزرگی که طی سال های اخیر پیش 
آمده و در دفاع از ضعیف ترین مردم و آنانی که بیشترین ظلم و ستم را دیده اند، 
تشکر و قدردانی کند.پاپ فرانسیس همچنین بر مقدس بودن زندگی بشریت و 
اهمیت وحدت ملت عراق تاکید کرد.پاپ فرانسیس در دیدار با آیت اهلل العظمی 
سیســتانی به درگاه خداوند برای آینده ای که صلــح و برادری در خاک عراق، 
خاورمیانه و همه جهان حاکم باشد، دعا کرد.این اولین بار است که در این سطح 
نشستی بین رهبر کاتولیک ها و مرجع شیعیان عراق به عنوان دو چهره تاثیرگذار 
جهان برگزار می شــود.وی بعد از این دیدار به شهر اور، زادگاه حضرت ابراهیم 
)ع( در استان ذی قار در جنوب عراق می رود.پاپ فرانسیس جمعه وارد عراق شد 
و با مقامات بغداد دیدار کرد.وی همچنین در اربیل با مقامات اقلیم کردســتان 
عراق دیدار و بعد از آن به چهار شهر مسیحی نشین در استان نینوا خواهد رفت.

رای اعتماد پارلمان پاکستان به عمران  خان
نخســت وزیر پاکستان دیروز )شنبه( توانست از رای اعتماد پارلمان که از سوی 
اپوزیسیون بایکوت شده بود، را به دســت بیاورد.به گزارش خبرگزاری رویترز، 
ســخنگوی پارلمان پاکســتان اعالم کرد، عمران خان، نخست وزیر این کشور 
توانســت 1۷۸ رای را بــرای خود تضمین کند؛ در حالیکه بــرای پیروزی رای 
اعتماد 1۷2 رای کافی است.نخست وزیر پاکستان پس از آنکه وزیر اقتصاد کشور 
نتوانست کرسی ســنا را در انتخابات اخیر به دست بیاورد، خودش را برای رای 
اعتمــاد پارلمان داوطلب کرد.روز جمعه، خبرگزاری ها گزارش کردند، این اقدام 
ساعاتی بعد از آن مطرح شد که یک ائتالف مخالف دولت متشکل از 11 حزب 
در پی رقم خوردن تغییر در کرسی های سنای پاکستان، استعفای نخست وزیر و 

برگزاری انتخابات جدید را خواستار شد.
شــاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان روز جمعه خطاب به یک کنفرانس 
مطبوعاتی در شهر اسالم آباد گفته بود، عمران خان تصمیم گرفته که به صورت 

داوطلبانه از پارلمان درخواست برگزاری رای اعتماد کند.

همکاری اطالعاتی آمریکا و کره جنوبی برای 
رصد فعالیت های اتمی کره شمالی

وزارت دفاع کره جنوبی از همکاری نزدیک ســازمان های اطالعاتی ســئول و 
واشــنگتن برای نظارت بر تحرکات اتمی کره شمالی خبر داد. به دنبال ادعای 
رســانه های آمریکایی در زمینه ســاخت و ســازهای جدید کره شــمالی در 
تاسیسات اتمی خود،  وزارت دفاع کره جنوبی از همکاری با پنتاگون برای رصد 
اطالعاتی تحرکات اتمی پیونگ یانگ خبر داد. هفته گذشته شبکه سی.ان.ان 
بر اســاس تصاویر ماهواره ای مدعی شد که کره شمالی، تحرکاتی برای توسعه 
یک سایت مخفی زیرزمینی برای انبار کردن کالهکهای اتمی خود آغاز کرده 
است. براســاس گزارش خبرگزاری یونهاپ، »مون هونگ سیک« معاون وزیر 
دفاع کره جنوبی گفت، مقامات اطالعاتی ســئول و واشــنگتن از نزدیک در 
حال رصد تحرکات کره شــمالی هستند. وزارت دفاع کره جنوبی ماه گذشته 
میالدی نیز از تالش کره شمالی برای توسعه توانمندیهای موشکی خود خبر 
داده بود اما تاکید کرده بود که هیچ نشــانه ای از فعالیتها در ســایت آزمایش 
اتمِی تخریب شــده »پیونگی ری« و همچنین رآکتور غیرفعال شده »یونگ 
بیون« مشــاهده نشده است.»جان کربی« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز 
روز جمعه ضمن تاکید بر تعهدات واشنگتن برای تامین امنیت کره جنوبی از 
آمادگی قابلیتهای نظامی این کشور برای استفاده در این زمینه در صورت نیاز 
خبر داد. وی با اشــاره به لزوم آمادگی نظامی گفت، واشنگتن تعهدات خود را 
در این زمینــه جدی می گیرد و برای اطمینان از آمادگیهای نظامی و تقویت 
آن بر رزمایشهای مشترک ارتش آمریکا با متحدان خود در منطقه تاکید کرد.

این اظهارات درحالی مطرح می شــود که کره جنوبی اخیرا به صورت ضمنی 
خواستار عدم برگزاری رزمایش مشترک میان دو کشور شده است که احتماال 

قرار است طی هفته آینده برگزار شود.

برای گفت وگو پیرامون مسائل کلیدی خاورمیانه؛

وزیرخارجهایرلندباروحانیدیدارمیکند
وزیر امور خارجه ایرلند امروز یکشنبه برای دیدار و گفتگو با مقامات ایران پیرامون مسائل کلیدی خاورمیانه از جمله برجام به 
تهران سفر می کند.به گزارش آیریش تایمز، »سیمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند قرار است روز یکشنبه در سفر به تهران 
با »حسن روحانی«، رییس جمهور ایران دیدار کند. در این سفر که چند روز پس از اعالم بازگشایی سفارت ایرلند در تهران )تا 
سال 202۳( انجام می شود، کاوونی در دیدار با روحانی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره مسائل خاورمیانه گفت وگو 
خواهد کرد؛ هرچند که مقام ها می گویند تمرکز اصلی این ســفر، برجــام خواهد بود.کاوونی در بیانیه ای اعالم کرد: »ایرلند جز 
حامیان برجام اســت. ایرلند مشتاق است در نقش خود به عنوان تسهیل کننده )اجرای قطعنامه 22۳1 شورای امنیت در تأیید 
برجام( گفت وگوهای نزدیک با همه بازیگران را حفظ کرده و همه طرف ها را به رعایت کامل توافق ترغیب کند«.در بخشی دیگر 
از این بیانیه آمده اســت: »این سفر فرصت مغتنمی برای گفت وگو درباره برجام و سایر مسائل کلیدی خاورمیانه که بسیاری از 
آنها در دستور کار شورای امنیت قرار دارد، خواهد بود«.این در حالی است که پیش از این، جمهوری اسالمی ایران دعوت اتحادیه 
اروپا برای شرکت در نشستی با حضور آمریکا جهت گفت وگو پیرامون برجام را رد کرده است.گفتنی است که ایرلند در اول ژانویه 
2021 )12 دی( به عنوان عضو منتخب در شــورای امنیت برای مدت دو ســال برگزیده شد. همچنین وزارت امور خارجه این 
کشــور روز ســه شنبه اعالم کرد که حضور دیپلماتیک ایرلند در ایران از سر گرفته می شود و سفارت ایرلند در تهران نیز که در 

سال 2012 به دلیل کمبود بودجه تعطیل شده بود، در سال 202۳ بازگشایی خواهد شد.

 نشست اخیر شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بار دیگر صحنه غلبه 
نیروی عقالنیت، منطق و دیپلماسی بر 
رویکردهای نخ نما و بازیهای سیاســی 
برخی دولت ها شــد؛ رویکردهایی که 
پیش از این بارها از جمله در قالب فشار 
حداکثری در مورد ایران بکار گرفته شده 
اما ثمری بدنبال نداشــته است.نشست 
هفته گذشته شورای حکام آژانس حتی 
تا آســتانه ارائه و تصویت یک قطعنامه 
ضدایرانی پیش رفت؛ قطعنامه ای که بنا 
به گزارش منابع خبری غربی، معمار آن 
آمریکایی ها بودند و اعضای هم پیمان 
واشــنگتن در شــورای حکام هم شاید 
صرفا به دلیل همراهی و دنباله روی از 
رویکردهای کاخ سفید، در گام نخست از 

آن استقبال کردند.
تروئیکای اروپایی و در راس آن مقامات 
پاریس درحالی به اســتقبال قطعنامه 
رفته بودند که خودشان به ویژه از زمان 
روی کار آمــدن دولت جــو بایدن در 
آمریکا، همواره خواستار دیپلماسی برای 
کاهش تنش ها بین تهران و واشنگتن و 
از سرگرفته شدن برجامی موثر و کارآمد 
بوده انــد.  جدیت جمهوری اســالمی 
ایران برای ادامــه روند کاهش تعهدات 
برجام در صورت رعایت نشدن تعهدات 
طرفهای دیگر و لغو نشــدن تحریم از 
یک ســو و قدرت منطق دیپلماسی و 
عقالنیت تهران برای جلوگیری از تنش 
های غیرضروری از سوی دیگر، از جمله 
فاکتورهایی است که دیپلماتها از نقش 

آن در ســد شدن بیراهه ارائه و تصویب 
قطعنامــه ضدایرانی در نشســت اخیر 

شورای حکام سخن گفته اند.
از  دیگر سو، در شرایطی که بسیاری از 
مقامات و دیپلماتهای جهان از فرصت باز 
بودن روزنه های دیپلماسی برای کاهش 
تنش ها و ضرورت و اهمیت استفاده از 
این فرصت ســخن می گویند، داستان 
قطعنامه در شــورای حکام، درست در 
مسیر عکس این فرصت و نقض صریح 
اظهارات غربی ها قرار داشــت.از طرفی 
هم آژانس بین المللــی انرژی اتمی به 
عنوان یک نهاد فنــی و حقوقی و غیر 
سیاسی نباید صحنه بازی های سیاسی 
قدرتها قرار بگیرد و اعتبار و استقاللش 
را در برابر فشارهای سیاسی برخی اعضا، 
به حراج بگذارد. این میان شــاید بتوان 
نقش رافائل گروسی مدیرکل آرژانتینی 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی را به 
عنوان کســی که به نظر می رسد سعی 
در حفظ استقالل و آبروی جایگاه حرفه 
ای خود و آژانس دارد، در تغییر مســیر 
ماجــرای قطعنامــه ضدایرانی تا حدی 
هرگونه  کــه  دانســت.درصورتی  موثر 
قطعنــام ضدایرانی در شــورای حکام 
به تصویب می رســید، غرب، آمریکا و 
آژانس مورد انتقاد گسترده جامعه بین 
المللــی قرار می گرفــت و این بیش از 

همه، می توانســت تبعاتی مخرب برای 
دولت جدید واشنگتن به عنوان مدعی 
انکار رویکرد فشار حداکثری و معتقد به 
تعامل و دیپلماسی بدنبال داشته باشد.

دلیل خاموش شــدن کبریت قطعنامه 
در شــورای حــکام هر چه که باشــد، 
نتیجه آن به نفع همه طرفهاســت زیرا 
این کبریت می توانســت فرصت های 
موجــود و فضای بالقوه همــکاری را از 
بین ببرد؛ چیزی که به نظر می رســد 
غیر از رژیم صهیونیستی و برخی رژیم 
هایی که از فرصت های پیش آمده برای 
شــکل گیری برجامی موثــر و کارآمد، 
هیچ طرفــداری ندارد.کاظم غریب آباد 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 
سازمان های بین المللی مستقر در وین 
در مورد دالئل توقف پیگیری قطعنامه، 

موارد ذیل را برشمرده است:
اول، عدم تمایل اعضای شورای حکام به 
قطعنامه و مغایر دانستن آن با شرایط و 

فرصت های موجود؛
دوم، نگرانی ســه کشــور از چگونگی 

واکنش ایران به تصویب قطعنامه؛
سوم، عدم توجیه فنی قطعنامه با وجود 
اظهــار مدیرکل درخصوص تداوم 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 تاکید کرده اســت در هر 
از  ایــران  اســالمی  صورت، جمهوری 
تدبیر و هشــیاری اعضای شورای حکام 
و مدیرکل آژانس در جهت جلوگیری از 
ایجاد یک تنش غیر ضروری اســتقبال 
مــی کند.حاال مســیر دیپلماســی به 
لطف تالش های ســازنده تهران برای 
جلوگیری از رفتارهای اشــتباه و تنش 
هــای غیرضروری و غلبــه عقالنیت بر 
بازی خطرناک برخــی دولت ها، هنوز 
باز اســت.  جمهوری اسالمی ایران نیز 
مادامی که کانالهای دیپلماســی موثر و 
کارآمد باز باشــد،  موضع اصولی خود 
مبنــی بر لغــو تحریم هــای آمریکا و 
ســپس بازگشــت به تعهدات برجامی 
را از طریق ایــن کانالها دنبال می کند 
ضمــن انکه به گفته محمدجواد ظریف 
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی 
ایــران، در صورت بــروز هرگونه رفتار 
غلط و خارج از مســیر منطقی، تهران 
»راهکارهایی دارد«.و حاال بعد از اصابت 
تیر قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام 
به سنگ عقالنیت، ظریف در تازه ترین 
اظهارنظرهایش درباره اهمیت و ضرورت 
دیپلماســی بــرای حرکت به ســمت 
رفع تنش های موجود گفته اســت: به 
عنوان وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد 
هســته ای ایران، بــه زودی طرح اقدام 
سازنده و دقیق دولت جمهوری اسالمی 
ایران را ارائه خواهم کرد. البته از طریق 

کانال های دیپلماتیک.

خلیلزاد طرح دولت موقت را با طالبان مطرح کرد
نماینده ویژه آمریکا پس از ارائه طرح دولت مشــارکتی با سران دولت و سیاسیون 
افغان، طرح ایجاد دولت موقت را با طالبان در قطر به اشــتراک گذاشت.به گزارش 
دفتر منطقه ای خبرگزاری تســنیم، »زلمی خلیلزاد« نماینده ویژه آمریکا در امور 
صلح افغانســتان پس از سفر ســه روزه به کابل و دیدار با سران دولت افغانستان و 
چهره های سیاســی این کشور درباره طرح ایجاد دولت مشارکتی با طالبان به قطر 
رفت.»عطامحمد نور« رئیس اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان می گوید که 
خلیلزاد در دیدار با سران دولت افغانستان طرح دولت موقت و مشارکتی را مطرح 
کرده اســت.نور افزود که طرح دولت مشــارکتی بر ۳ بخش تقسیم شده است که 
شــامل توافق درباره قانون اساســی و دولت آینده، توافق درباره اداره دولت آینده 
افغانســتان و قوای اجرایی کشــور و نیز در رابطه با آتش بــس دائمی، فراگیر و با 
ثبات می باشد.»شریفه زرمتی« عضو تیم مذاکراتی افغانستان نیز در پیام ویدئویی 
گفت که در نشســت این تیم با خلیلزاد درباره تسریع روند مذاکرات و حمایت از 

آن تاکید شد.

کشف گور دسته جمعی در استان موصل عراق
 برخی منابع از کشف یک گور دسته جمعی با دست کم 20 جسد که احتمال 
میرود متعلق به ترکمن های شــیعه باشد، در استان موصل عراق خبر دادند. 
این در حالیســت که دیروز هم 1۶ جســد از یک چاه در یکی از روستاهای 
عراق بیرون کشیده شد.در همین پیوند کانال تلگرامی وابسته به صابرین نیوز 
نزدیک به نیروهای مقاومت ضد اشغالگری عراق به نقل از ارتش عراق نوشت: 
لشــکر 1۴ ارتش عراق رسماً اعالم کرد که اجســاد 20 شهروند را که گمان 
می رود از شــیعیان ترکمن بوده و در زمان کنترل گروهک تروریستی داعش 
بر مناطق شمالی عراق، اعدام شــدند، پیدا کرده است. رسانه های محلی در 
خبرهای تایید نشده از احتمال وجود حداقل ۷ گور دسته جمعی دیگر متعلق 
به شــبک ها )از اقوام کرد( و نیز ترکمن های شیعه سخن به میان آورده اند.

دیروز نیز 1۶ اســکلت در استان موصل در چاهی در روستایی به نام »خرابه 
زرد« پیدا و بیرون کشــیده شد که در میان اجســاد، اسکلت یک زن نیز به 

چشم می خورد.

چرا شورای حکام گزینه 
قطعنامه را دفن کرد؟

درحالی که طبق برخی شــواهد تــرس حریری از 
ســعودی ها یکی از موانع تشکیل دولت لبنان است، 
برخی معتقدند که عربستان دیگر جایگاه منطقه ای 
گذشته را ندارد و تاکید بر نقش آن در پرونده سیاسی 
لبنان اغراق آمیز است.به گزارش پایگاه خبری النشره 
طی دوره اخیــر برخی مواضع نشــان می دهد که 
عربستان سعودی یکی از اصلی ترین موانع پیش روی 
»سعد حریری« نخست وزیر مکلف لبنان در تشکیل 
دولت اســت. با این حال سناریوهای مختلفی درباره 
نقش عربستان در پرونده تشکیل کابینه لبنان وجود 
دارد. برخی معتقدند که ریاض موضع بســیار منفی 
در قبال سعد حریری اتخاذ کرده و حاضر به حمایت 
از او نیســت ، در حالــی که برخــی دیگر معتقدند 
تاکید بر نقش عربســتان در پرونده سیاســی لبنان 
بزرگنمایی بــوده و این بحران لبنان تنها محدود به 
عربستان نیست.طرفداران سناریوی اول بر این باورند 
که عربستان سعودی که به سرعت در حال از دست 
دادن کارت های خود در منطقه اســت، برگ برنده 
ای برای خود در لبنــان به ویژه در حریری می بیند 
که در ارتباط با منافع شــخصی سعد حریری بوده و 
بر کسی پوشیده نیست. این دسته معتقدند شواهد 
نشان می دهد برخالف آنچه که در سال 201۷ برای 

ســعد حریری در ریاض اتفاق افتاد )بازداشت شدن 
حریری در عربســتان( ارتباط وی با سعودی ها قطع 
نشــده اســت. البته روابط میان حریری و عربستان 
ســعودی بعد از این اتفاق و تیره و تار شد و اعتماد 
میان آنها از بین رفت، اما ســعد حریری همچنان به 
دلیل منافعی که در عربســتان می بیند ارتباط خود 
را با این کشور ادامه داد و امیدوار است ریاض روزی 
برگ برنده او باشد.طبق این سناریو روابطی که میان 
حریری با عربســتان برقرار اســت ارتباط چندانی 
به مسائل سیاسی نداشــته و شامل منافع شخصی 
حریری می شــود. درواقع سعد حریری منتظر است 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهوری فرانســه همانند 
کاری که در سال 201۷ برای نجات وی از عربستان 
انجام داد در زمان کنونی نیز کاری برای احیای روابط 
حریری و ریاض انجام دهد.اما طرفداران ســناریوی 
دوم بر این باورند که تاکید زیاد بر نقش عربستان در 
تشکیل دولت لبنان اغراق آمیز است و شاخص های 
وجود دارد که نشــان می دهد عربستان دیگر مانند 
گذشته بر مسائل منطقه تسلط ندارد. در واقع ریاض 
بعد از مطرح شــدن امارات متحــده عربی و قطر به 
عنوان دو قدرت رقیب عربستان در جهان عرب دیگر 
تنها بازیگر منطقه خلیج فارس نیســت، به ویژه که 

قطر تالش کرده تا خــود را از درگیری های منطقه 
دور نگه دارد و نقــش عنصر اصلی در روابط منطقه 
خلیج فارس با کشــورهای خارجی و اروپا ایفا کند.

عالوه بر این طبق سناریوی دوم امانوئل ماکرون که 
در اجرای ابتکار خود در لبنان و حل پرونده سیاسی 
این کشــور ناکام مانده قصد ندارد نقش و نفوذ خود 
در لبنان را به طرف دیگری از جمله کشورهای عربی 
واگذار کند. از سوی دیگر انتشار گزارش قتل »جمال 
خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی و اتهاماتی 
که در این زمینه توجه »محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربستان اســت در مرحله کنونی تبدیل به اولویت 
عربستان در تعامالت دیپلماتیک شده و سعودی ها 
بیشــتر متمرکز بر این موضوع هستند. همچنین با 
وجود اینکه واشنگتن هنوز به شکل مستقیم اقدامی 
علیه محمد بن سلمان انجام نداده اما شرایط به گونه 
ای است که ولیعهد ســعودی دیگر مجاز نیست در 
هر زمان هــر کاری که می خواهد انجام دهد.بر این 
اساس طرفداران سناریوی دوم معتقدند که تاکید بر 
نقش عربستان در تشکیل دولت لبنان درست نیست 
و اگر چنین بود یک میانجیگری بین المللی ســاده 
می توانست ظرف چند ســاعت و نه چند روز ، این 

مسئله را حل کند.

۲ سناریو نقش سعودی ها در تشکیل دولت لبنان
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به گفته ی مقامات ناسا، مریخ نورد »استقامت« در روز پنجشنبه اولین سفر 
خود بر روی مریخ را انجام داد و روی سطح این سیاره به حرکت درآمد.به 
گزارش اسپیس، این سطح نورد به طور کلی ۲۱.۳ فوت)۶.۵ متر( جابجا شد 
و این جابجایی ۳۳ دقیقه به طول انجامید. در طول این حرکت »استقامت« 
به جلو حرکت کرد، چرخید و عقب عقب حرکت کرد. حداکثر سرعت آن 
 Anais(است.آنایس ظریفیان )۰.۱ مایل بر ساعت )۰.۱۶ کیلومتر بر ساعت
Zarifian( مهندس آزمایش حرکتی در آزمایشــگاه پیشرانه جت ناسا در 

کالیفرنیا می گوید: اولین حرکت ما فوق العاده بود. استقامت به خوبی کار 
می کرد و ما بســیار هیجان زده ایم. این تازه آغاز کار اســت.گروه عملیات 
همچنین اعالم کردند که قصد دارند محل فرود »استقامت« در دهانه ی 

جزرو را »اکتاویا ای بالتر«)Octavia E. Butler Landing( نامگذاری کنند.

نتایج تحقیقات نشــان داد که ســلول های خورشــیدی ساخته شده با 
کپسایســین، ترکیبی که موجب تندی فلفل قرمز و سبز می شود، در 
تبدیل انرژی خورشــیدی بهتر عمل می کند.به نقل از نیوساینتیست، 
ســلول های خورشیدی بســیار نازک ساخته شــده با مواد پایه سرب 
می توانند نور را با بازده بیشتری نسبت به سلول های خورشیدی مبتنی 
بر ســیلیکون جذب کنند، با این وجود، معمــوال نمی توانند در تبدیل 
انرژی نیز به همان نســبت کارآمدترعمل کننــد زیرا مقداری از انرژی 
را به گرما تبدیل می کنند. به نظر می رســد راه حل این است که کمی 
گرما اضافه کنید.بائو و همکاران وی در دانشــگاه دولتی شرق چین در 
شــانگهای طی مراحل ساخت سلول های خورشیدی، کپسایسین را به 

سلول های خورشیدی پروسکایت بسیار نازک اضافه کردند.

سازمان بهداشــت جهانی تجویز هیدروکســی کلروکین را برای افراد 
ســالم نهی کرده اســت.به گزارش ریکاوری، براساس رهنمودهای ماه 
مارس)اســفندماه ۹۹( و براساس چندین مقاله مروری و ۶۰۰۰ بیمار، 
سازمان بهداشت جهانی قویا تجویز هیدروکسی کلروکین به افراد سالم 
برای پیشگیری از ابتال به کووید-۱۹ یا بستری شدن ناشی از آن را نهی 
کرده است.همچنین در مطالعه مشهور Recovery که در ۱۷۶ بیمارستان 
انگلستان انجام شد، ۲۵۸۲ بیمار بستری مبتال به کووید تحت درمان با 
آزیتروماســین ۵۰۰ میلی گرم در روز به مدت ۱۰ روز قرار گرفتند و با 
گروه شاهد مقایسه شدند.نتایج این مطالعه نشان می دهد هیچ تاثیری 
در کاهش احتمال مرگ، مدت بستری، یا سایر پیامدهای بالینی دیده 

نشد. لذا توصیه می شود آزیتروماسین فقط به بیمارانی داده شود.

 مریخ نورد »استقامت« 
به حرکت درآمد

کارایی بهتر سلول های خورشیدی 
با ترکیبی طبیعی

هیدروکسی کلروکین در 
پیشگیری از کرونا تاثیری ندارد

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نور محمد« ۲۷ ساله زن »اسکیت بورد« سوار مصری در نخستین مسابقه 
اسکیت بورد مصر در میدان تحریر قاهره در حال گرفتن سلفی است.

فراری GTS 812 استالونه با تیونینگ منصوری
وقتی که خبری از پروژه های تیونینگ منصوری پخش می شود همه نگران نتیجه نهایی هستیم! زمانی که این تیونر مشهور پکیج افترمارکتی 
خود را حدود یک ســال پیش برای فراری ۸۱۲ سوپرفســت منتشر کرد ما به خاطر دست کاری کم ظاهر خودرو سورپرایز شدیم. البته این 
موضوع درباره GTS ۸۱۲ که مشاهده می کنید صدق نمی کند! این خودرو که استالونه نام گرفته لباسی متفاوت را بر تن کرده است.منصوری 
یک کیت بدنه نسبتاً شلوغ از جنس فیبر کربن را برای سوپرکار کانورتیبل و ۱۲ سیلندر فراری توسعه داده است. در بخش عقب یک بال بزرگ 
دیده می شود که ما را به یاد خاطرات دوران کودکی و بازی با نید فور اسپید آندرگراند می اندازد. همانند دیگر پروژه های منصوری، قطعات 
آئرودینامیکی متعدد و ورودی های هوای گوناگون نیز در این خودرو به چشم می خورند.کابین خودرو تحت تأثیر رنگ آبی بوده و از تریم چرم 
جدیدی سود می برد که همه جا بکار رفته است. عناصر سفیدرنگ نیز باعث تعدیل ظاهر کابین شده اند. منصوری تریم فیبر کربن و پدال های 
آلومینیومی را نیز به GTS ۸۱۲ افزوده تا این خودرو از حالت استاندارد درآید. رکاب های نورانی داخلی هم تکمیل کننده تغییرات هستند.این 
تیونر اقدام به دست کاری سیستم های الکترونیکی پیشرانه کرده و یک سیستم اگزوز با چهار خروجی را نیز روی خودرو نصب کرده است. 
پیشرانه ۶.۵ لیتری بزرگ فراری که در بخش جلو نصب شده هم اکنون قدرت ۸۲۰ اسب بخاری و گشتاور ۷۴۰ نیوتون متری تولید می کند.

سکوت در برابر فرار مالیاتی خارجی های فوتبال!؟
با وجود اینکه باشگاه های ایرانی با بازیکنان و مربیان خارجی تسویه حساب می کنند اما مشخص نیست تکلیف مالیات درآمد این 
خارجی ها چه می شود.ا، قانون نانوشته ای در فوتبال ایران وجود دارد که می گوید در قرارداد هر بازیکن و مربی خارجی باید نوشته 
شود که مالیات درآمد بر عهده کارفرما است و حقوق پرداختی به صورت خالص خواهد بود. این یعنی باشگاه و یا فدراسیون اگر 
مربی و بازیکن خارجی اســتخدام کنند، متعهد می شــوند مالیات درآمد افراد استخدام شده را پرداخت کنند تا آنها حقوقی که 
می گیرند، خالص باشد.در سال های اخیر هم گاهی موضوع مالیات خارجی ها بر سر زبان افتاد و با وجود اینکه عنوان شد تقبل 
مالیات دســتمزد آنها غیر موجه است اما باز هم شــاهد ادامه گنجاندن این بند در قراردادها بودیم. در همین حال، نکته بسیار 
مهم فرار مالیاتی اســت که در این نوع قراردادها شــکل می گیرد. بر اساس قوانین مالیاتی، اداره مالیات تنها مودی مالیاتی را به 
عنوان کسی که باید مالیات درآمد خود را پرداخت کند می شناسد و کاری به قراردادها و توافق با کارفرما ندارد. در واقع اگر یک 
فوتبالیست با مربی خارجی در قرارداد خود بندی بگنجاند که مالیات درآمد برعهده کارفرما است، این قرارداد صرفا توافقی میان 

طرفین است و اداره مالیات بر اساس آن نسبت به اخذ مالیات از کارفرما اقدام نمی کند.

ات ز من پیغامی آرد رب سر کوی شماره سحر صد انهل و زاری کنم شیپ صبا ورهن رب خاک رد تو ره کجا یابد صبا؟باد می پیمایم و رب باد عمری می دهم رم همدمی، با باد می گویم سخن چون ندا
چون نیابم مرهمی، از باد می جویم شفا

می دمم بادی رب آتش، ات بتر سوزد مراآتش دل چون نمی گردد هب آب دیده کم
وارهم زین تنگنای محنت آباد بالات مگر خاکستری گردم هب بادی رب شوم سوختن خوشتر بسی کز روی تو گردم جدامردن و خاکی شدن بهتر هک بی تو زیستن

پیشنهاد

چهره روز

خوشه های خشم
کتاب خوشه های خشم رمانی بسیار جذاب و خواندنی 
از جان اشــتاین بک نویســنده آمریکایی است. این 
رمان درباره دوره ای از تاریخ آمریکاست که قحطی و 
ماشینیسم باعث آواره شدن هزاران هزار خانوار شد و 

داستان کتاب روایت یکی از این خانواده هاست.
ایــن رمان درباره زندگی ســخت کارگران آمریکایی 
اســت که به دنبال زندگی بهتــر در حال مهاجرت 
هســتند. داســتان اصلی رمان درباره خانواده جادها 
است اما در فصل های کوتاه نیز به بررسی کلی زندگی 
کارگران مهاجر پرداخته می شود.خوشه های خشم با 
توصیف طوفان های شدید آغاز می شود. طوفان هایی 
که مزرعه ها را از بین می برد و محصوالت را زیر شن 
دفن می کند. محصوالتی که زندگی افراد بسیاری به آن وابسته است. با از بین رفتن محصوالت، 
بســیاری از خانواده هــا نمی توانند بدهی خود را به بانک پرداخت کننــد که در نتیجه آن، بانک 
زمین های آنان را تصاحب کرده و همه را مجبور به ترک خانه هایشــان می کنند. بانک می خواهد 
زمین ها را به شــیوه های جدید و با استفاده از ماشین آالت مدرن مانند تراکتور زیر کشت ببرد و 
دیگر نیازی به افراد محلی که تنها استفاده از گاوآهن را می دانند ندارد.باد شدت یافت؛ زیر سنگها 
لغزیــد، پره های کاه، برگهای مــرده و حتی کلوخهای کوچک خاک را با خــود برد و از البه الی 
کشــتزارها، بر گذرگاهش، اثر گذاشت. از خالل هوا و آسمان گرفته خورشید سرخ سرخ به چشم 
می خورد. تلخی گزنده ای در هوا بود. شــبی باد بتندی از در و دشــت گذشــت، زیر جلی اطراف 
ریشــه های کوچک ذرت را کند و ذرت با برگهای بی جانش ایســتادگی کرد تا وقتی که ریشه ها 

تسلیم شدند، آن گاه هر ساقه ای از پهلو خم شد و در جهت باد قرار گرفت.

جان ارنست استاین بک جونیور
 John Ernst :جان ارنست استاین بک جونیور )به انگلیسی
Steinbeck, Jr.( )زاده ۲۷ فوریه ۱۹۰۲ – درگذشــته ۲۰ 
دســامبر ۱۹۶۸( که در منابع فارسی بیشتر با نام جان 
اشتاین بک شناخته می شود، یکی از شناخته شده ترین 
و پرخواننده تریــن نویســندگان قرن بیســتم آمریکا و 
همچنین یکــی از مهم ترین نماینــدگان مکتب ادبی 
ناتورالیســم می باشد.جان اســتاین بک در سال ۱۹۰۲ 
در کالیفرنیــا به دنیا آمــد. پدرش خزانــه دار و مادرش 
آموزگار بود. پس از تحصیل ادبیات انگلیسی در دانشگاه 
استانفورد، در ســال ۱۹۲۵ بی آنکه دانشنامه ای دریافت 
کرده باشد دانشــگاه را رها کرد و به نیویورک رفت. در 
این شــهر خبرنگاری کرد و پس از دو سال به کالیفرنیا 
برگشت. مدتی به عنوان کارگر ساده، متصدی داروخانه، میوه چین و… به کار پرداخت و به همین سبب 
با مشکالت برزگران و کارگران آشنا شد. پس از آن پاسبانی خانه ای را پذیرفت و در این زمان وقت کافی 
برای خواندن و نوشتن پیدا کرد.]۱[ زمانی که جهان به سرعت به سمت مدرنیسم پیش می رفت و ادوات 
جدید کشاورزی جایگزین بیل و گاوآهن می شد، او در اندیشهٔ غم و درد و رنج آنان بود. نخستین اثرش 
جام زرین را در سال ۱۹۲۹ نوشت. استاین بک در سال ۱۹۶۲ برنده جایزهٔ نوبل ادبیات شد. مشهورترین 
آثار او موش ها و آدم ها )۱۹۳۷( و کتاب برنده جایزه پولیتزر، خوشــه های خشــم )۱۹۳۹( هستند که 
هردو نمونه هایی از زندگی طبقه کارگر آمریکا و کارگران مهاجر در دوره رکود بزرگ هستند. البته وی 
در اواخــر عمر همانند جــرج اورول از مواضع چپ خود اظهار ندامت کرده و از جنگ آمریکا در ویتنام 
علیه حکومت کمونیســتی آن نیز پشتیبانی کرد. حتی خود به ویتنام رفته و به قول خود از »عملیات 

قهرمانانه« سربازان آمریکایی گزارش تهیه می کرد. 

فرهنگ

هیات داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم برلین 
به صورت مجازی برندگان هفتاد و یکمین دوره این 
جشــنواره ســینمایی را معرفی کردند. »جیانفرانکو 
ُرزی«،  محمد رسول اُف، »یاسمیال ژبانیچ«، »ایلدیکو 
انیدی«، »آدینــا پینتیلi« و »نداف الپید« به عنوان 
داوران بخش مسابقه اصلی هفتاد و یکمین جشنواره 
فیلم برلین به صورت ویدئویی برندگان برلیناله ۲۰۲۱ 
 Bad Luck Banging« را معرفی کردند و در نهایت فیلم
or Loony Porn« ســاخته »رادو ژوده« از رومانــی به 

عنوان برنده خرس طــالی بهترین فیلم این رویداد 
سینمایی شــد.همچنین خرس نقره ای جایزه بزرگ 
هیــات داوران به فیلم »چرخ شــانس و فانتری« به 
کارگردانی »ریوســوکه هاماگوچی« از ژاپن رســید و »آقای باخمن و کالسش« از »ماریا اسٍپث« 
)آلمــان( نیز خرس نقره ای جایزه هیات داوران را به خود اختصاص داد. جایزه بهترین کارگرانی 
جشــنواره برلین ۲۰۲۱ هم به »ِدنش ناگی« ســینماگر مجارستانی برای ساخت نخستین فیلم 
بلندش »نور طبیعی« رســید.»مارن اگرت« برای بازی در فیلم آلمانی »من مرد تو هســتم« به 
کارگردانی »ماریا شــرادر«، جایزه خرس نقره ای بهترین بازیگر نقش اصلی را به خود اختصاص 
داد و »لیلیا کیزلینگر« از مجارســتان نیز برای فیلم »جنگل- همه جا تو را می بینم« به عنوان 
برنده خرس نقره ای بهترین بازیگر نقش ممکل جشنواره انتخاب شد.هیات داوران بخش رقابتی 
برلین، »معرفی« ساخته »هانگ سانگ سو« از کره جنوبی را برنده بهترین فیلمنامه انتخاب کردند 
و خرس نقره ای دســتاورد هنری این دوره از جشــنواره برلین نیز به »آلونسو رویزپاالسیوس« از 

مکزیک برای فیلم »یک فیلم پلیسی« اعطاء خواهد شد.

خرس طالی برلین به رومانی رسید
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