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رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید اورانیوم غنی شــده ۲۰ درصد به ۵۰ کیلوگرم رسیده است، گفت که درباره پیشران هسته ای 
ظرف ماه های آینده خبرهای خوشی به اطالع مردم خواهد رسید.علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ا در گفت وگویی درباره »انرژی 
هسته ای و ایران« در کالب هاوس عنوان کرد: ما در برجام محدودیت پذیرفتیم، ولی هیچ حقی را واگذار نکردیم. ولی برخی حقوق را برای مدتی تعلیق کردیم. مثال 
اورانیوم و پلوتونیوم فلزی تولید نکنیم.وی در پاسخ به سؤالی گفت: وقتی قانون مجلس تصویب شد من از مدافعان پیاده کردن این قانون بودم. چگونه صنعتی که 

فاتحه آن خوانده شده و وا داده شده است، در عرض سه ماه هزار سانتریفیوژ IR۲m نصب می شود؟ ...

www.sobh-eqtesad.ir

صالحی: 

میزان اورانیوم غنی شده 20 درصد به 50 کیلوگرم رسید
info@sobh-eqtesad.ir

سال ۱۴۰۰ پایندگی، دست اندازها
مخاطبین ارجمند روزنامه و حوزه های خبری دیجیتال موسسه سخن 
گستر ضمن تبریک سالی درخشان در فهم و اقدام، این اولین سرمقاله ای 
اســت که در ســال ۱۴۰۰ در روزنامه به انتشار میرسانم و به نوعی در 
مســیر پیش بینی های ممکن الحصول، خود را در فضای احتماالت قرار 
داده کمی بلند فکر میکنم تا شاید به نوعی بتوانیم به روند محقق شدن 
انتظارات در جمهوری اسالمی ایران نیم نگاهی داشته باشیم. در آخرین 
ســرمقاله در سال ۱۳۹۹ اشاره ای قرآنی داشتم و عرض کردم که: » در 
قرآن کریم که کتاب اصلی مسلمانهاست سوره ای از طرف پروردگار به 
پیامبر عظیم الشان اسالم نازل شده که نام آن سوره عصر است. در این 
سوره که ترجمه آن چنین اســت آمده که: » به روزگار سوگند. همانا 
انسان در خسارت است. مگر آنان که ایمان آورده و کارهای نیک انجام 
داده و یکدیگر را به حق و استقامت سفارش کنند«. در همان سرمقاله 
اشاره کردم که در صدر اسالم، مسلمانان هنگام خداحافظی و جدا شدن 
از یکدیگر این سوره را تالوت می کردند. خداوند در قرآن، به همه مقاطع 
زمانی سوگند یاد کرده است. فجر، صبح، روز، شب، چاشت، سحر، حتی 
خداوند به سحر چند بار سوگند یاد کرده است. در حدیثی از امام صادق 
علیه السالم نقل شده است که منظور، عصر خروج  و ایام ظهور حضرت 
مهدی علیه السالم است. بعضی ها هم مراد از عصر را عصر ظهور اسالم 
گرفته اند. بعضی عصر را به معنای لغوی آن یعنی عصاره و فشار گرفته اند، 
زیرا که فشارها سبب غفلت زدائی و تالش و ابتکار انسان هاست. اما این به 
عقل نزدیک تر است که عصر را عصاره هستی یعنی انسان کامل بگیریم 
. باید اذعان کرد که خســارت در مال قابل جبران است، اّما خسارت در 
انسانّیت، باالترین خسارتهاست. اینکه سال ۱۴۰۰ بستری برای انتظار 
جامع تر برای ظهور امام عصر باشــد البته در تعیین مصداقی وقت نهی 
شــده اما اینکه در سال ۱۴۰۰ زمینه سازی برای ظهور را بیش از پیش 
میتوان فراهم نمود موکدا توصیه شده است. ما ایرانی   ها در سال ۱۴۰۰ 
با پدیده هایی که از گذشته برای تصمیم سازی به این سال منتقل شده 
البته مواجهیم. ایران اسالمی در ۴۳ سال گذشته ناهمواری هایی را طی 
نموده که شــاید به جرات میتوان گفت هیچ کشوری در تاریخ ۲۵۰۰ 
ســاله جهان قدرت پایداری با این شــرایط را همانند ما نداشته است. 
غربی ها با ترفندهایی که بیش از همه تغییر ذهن و پسند مردم شوروی 
ســابق بود به فروپاشی آن امپراتوری کمک کردند اما در شرایط کنونی 
کــه غرب تمام وجهه همت خود را مصــروف تغییر در باور مردم ایران 
نموده رهبری معظم و بیدار و هشــیار انقالب اسالمی دست غرب را رو 
نموده و نعلی وارونه به سیاستهای آنها زده و میزنند و نهال امید را هرچه 
پایدارتر، هرچه استوار تر، هرچه درخشان تر در دل و جان ایرانیان و بل 
در دل و جان مردم آزاد اندیش جهان غرس میکنند. این تفاوت همان 
است که از ابتدا اسالم بدان به اینجا رسیده است و با همه توطئه ها اما 
ماندگار و هشیار و سر زنده بسترهای تفوق راهبردی خود را در ملت ها 
رشــد میدهد. سال ۱۴۰۰ سال مهمی در ایجاد شتاب بیشتر در تحقق 
آرمان هاســت. دولت غرب گرای دوازدهم با گذار از ۶ ماهه اول امســال 
به تاریخ می پیوندد و مردم ایران با تجربه بســیار عمیق و اثربخش به 
سوی انتخابی بسیار سرنوشت ساز حرکت خواهند نمود. انتخاب رئیس 
جمهوری که بتواند ریشه های وابستگی ذهنی غرب را از شالوده های به 
اســارت گرفته در فرهنگ غربی این مردم بزدایــد و ایران را برای یک 
پرواز اقتصادی، سیاسی آماده تر کند. تبلیغات غربی و مزدوران داخلی 
و اجیر شــده های اثرگذار در صد سال گذشته افکار ایرانی هایی را مسخ 
کرده اســت که امروز قدرت تصمیم گیری برای تجلی بخشیدن به یک 
اســتقالل تمام عیار را ندارند. مار دشمن را مار میبینند و مار دوست را 
سوسمار و بجز یک رئیس جمهور و دولتی فرهیخته که سالهای زندگی 
مردم ایران را در مسیر بازپروری اندیشه و فکر ملی در همه ملت بسمت 
استقالل سوق دهد، احدی امکان چنین رهیافتی نخواهد داشت. رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایران در این ۳۲ سال مسئولیت خود توانسته اند 
جمعیتی مقاوم و پایدار و امیدوار به آینده ی نظام را سامان دهند و این 
همان است که دشــمن با همه ابتکارات خود نتوانسته مانع آن شود و 
تمام دشــمنی با والیت فقیه هم در همین پدیده قابل رویت است. ما 
مردم ایران باید و الزم است در مسیر درک درست از جهان و اراده اداره 
آن به نگاه ســالم و متکی به منافع ملی برسیم تا آفات و مصیبت هایی 
که در ۱۲ انتخاب گذشته دچار آن بوده ایم جبران شوند. در ایران بعد از 
انقالب جمهوریت، اصلی پایدار است اما ریشه های تاثیرگذار و پیوندهای 
صد سال کار مداوم غرب بر ارکان فرهنگی تا کنون مانع انتخاب درست 
و تاثیرگذار بر پایه عقالنیتی مستقل گردیده اند. همه عقب ماندگی های 
گذشته موکول به انتخاب غلط و همه پیشرفت های مستوجب پایندگی 
موکول به جنس و اســتحکام قرآنی و مکتبی انقالب اســالمی است و 
بنظرم درک درست از این واقعیت به انتخاب درست هم منجر میشود. ما 
باید راه خود را از میان بیراهه هایی که دشمن با مزدوران پیدا و پنهانش 
ترســیم میکند بیابیم. ما باید ارزش خلوص و سالمت زیستن کسانی 
که از اشــرافیت گریزان و به مردمی زیستن عادت کرده اند را دریابیم. 
ما با درک صحیح از یک انتخاب پاینده قادر خواهیم بود ایران را مظهر 
کشورهای پیشرفته در آسیا کنیم و دشمن این را نمیخواهد. دشمن در 
همه ۴۳ ســال گذشته با مردان مرد ایران اسالمی » سیاوش« ستیزی 
کرده است. هر جا نتوانسته ترور تبلیغاتی انجام دهد ترور فیزیکی کرده 
اســت. هرجا حریف منطق و بلوغ ایرانی مســلمان نشده در کنه و بنه 
ذهن مردم تردید آفریده اســت. این همه، بــا آن همه هزینه پنهان و 
آشکار برای ایجاد دســت اندازهایی است که راه را برای ما مردم دشوار 
و هموارکننــدگان آن را متهم کنند، بوده اســت. زمینه های دریوزگی 
عوامل آشــکار و پنهان دولت دوازدهم بخش مهمی از نیات دشــمنان 
ما را افشــا نموده است. وقتی آنها پس از همه ترفندها معیشت ملت را 
گروگان میگیرند، پس معلوم میشــود به آخر خط رسیده اند و ما از این 
همه خباثت و خیانت هشــیارتر شده ایم. انتخاب درست تنها راه هموار 
کردن مسیر استقالل و آزادی کشور است و با از بین بردن دست اندازها 

پایندگی را برای کشورمان رقم خواهیم زد. ان شااهلل.
 والسالم 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

معاون کل وزارت بهداشــت با اشــاره به افزایش موارد بیماری کرونا در 
کشور، گفت: قطعا وارد موج چهارم کرونا شده ایم و در چند هفته آینده 
روند موارد ســرپایی، بســتری و مرگ و میر ناشی از بیماری در کشور 
صعودی خواهد شد.، دکتر ایرج حریرچی درباره احتمال بروز موج چهارم 
کرونا در کشــور، گفت: ما قطعا وارد موج چهارم کرونا شده ایم، در چند 
هفته آینده روند موارد سرپایی، بستری و مرگ و میر ما صعودی خواهد 
شــد. ما با توجه به افزایش بیماران ســرپایی و بستری فعال پیش بینی 
می کنیم تا حدود ۴ هفته آینده روند رو به صعودی بویژه در مرگ و میر 
کرونا داشته باشیم. وی افزود: تنها یک راه حل مقابل ما است که آن هم 
رعایت دستورالعمل ها است. مواجهه با دیگران  در دورهمی، رستوران، 
اداره و... باید کنترل شود و ما باید حساب کنیم نسبت به شرایط عادی 
چقدر کمتر با دیگران در تماس هســتیم. وظیفــه داریم این تماس را 
کاهش داده و از ماسک استفاده کنیم و اصول بهداشتی را رعایت کنیم.

وی گفت: اگر مردم بتوانند از ۲ ماســک متفاوت اســتفاده کنند بهتر 
است، اما حتی داشتن یک ماسک هم خیلی خوب است و اصل اساسی 
رعایت فاصله حدود دو متری با ســایرین اســت. حریرچی که در یک 
برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، تاکید کرد: کســانی که تاکنون نکات 
بهداشتی و توصیه ها را رعایت کردند یعنی خانواده ها، شهرها و گروه ها 
اکنون بیشتر در معرض آسیب هستند؛ زیرا دیگران به دلیل عدم رعایت 
مبتال شدند، زجر کشیدند و کشته دادند و تا حدودی ایمنی پیدا کردند؛ 
در حالی که کسانی که خوب رعایت کردند نباید فکر کنند که ۱۳ ماه 
رعایت کردند حاال می توانند برای مدتی هم رعایت نکنند؛ چراکه مبتال 

می شوند و فوت می کنند.

شروع خیز بلند کرونا در کشور 
همچنین ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا از شروع خیز بلند این 
بیماری در کشــور خبر داد و ضمن هشدار نسبت به این موضوع گفت: 
برخی استان ها وارد پیک جدید بیماری شدند و در برخی دیگر پیک آغاز 
شده است و اگر پروتکل ها رعایت نشود قطعا شاهد خیز بلندی خواهیم 
بود. دکتر علیرضا رئیســی در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
گفت: گرچه از کســانی که سفر رفته اند گالیه داریم، اما به آنها خسته 
نباشید می گوییم. امروز ما آخرین وضعیت بیماری در دنیا و ایران را مرور 
کردیم. با توجه به پیش بینی هایی که داشتیم با توجه به خریدهای شب 
عید، مهمانی ها، ســفرها، عدم رعایت پروتکل ها و ازدحام ها و... و. شاهد 
خیز جدید بیماری در خیلی از استان های کشور هستیم و به طور کلی 

روند کشوری بیماری صعودی است.

خیز کرونای انگلیسی در اکثر استان های کشور
وی افزود: در الگوهایی که از نظر اپیدمیولوژیک بررسی می کنیم الگویی 
که مشاهده می شــود نشــان دهنده افزایش بیماران مبتال به ویروس 
جهش یافته انگلیســی است که در اکثر استان های کشور وضعیت این 

است و خیز جدید بیماری در حال اتفاق است.

افزایش 100درصدی تردد جاده ای در نوروز امسال
رییسی گفت: در ایام عید نوروز امسال تردد جاده ای نسبت به سال قبل ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته است، حتما به یاد دارید که سال قبل ترددها نزدیک به 
صفر رسیده بود و االن وضعیتی که در کشور با آن مواجه هستیم شروع خیز 
بلند اســت که برخی استان ها وارد پیک جدید بیماری شدند و برخی دیگر 
پیک آغاز شــده است و اگر پروتکل ها رعایت نشود قطعا شاهد خیز بلندی 

خواهیم بود، همانگونه که قبال در استان خوزستان شاهد آن بودیم.

روند صعودی بیماری در 11 استان
وی افــزود: در حــال حاصر البرز و ایالم وارد پیک کرونا شــدند و خیز 
بلند در آنجا آغاز شــده است و برخی اســتان ها هم در آستانه ورود به 
پیک جدید هستند. استان های مازندارن، گیالن، چهارمحال و بختیاری، 
مرکزی و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند و سایر 
اســتان ها هم کم و بیش روند صعودی دارند و در استان های آذربایجان 
شــرقی و غربی، زنجان، فارس، سمنان و خراسان جنوبی روند صعودی 
آغاز شــده است.رییسی تاکید کرد: اگر این روند ادامه دار شود در هفته 
آینده یا ۱۰ روز  آینده که تازه اثرات ســفرها را مشاهده می کنیم قطعا 

موج بسیار بلندی خواهیم داشت.

هشدار به مسافران
وی ادامه داد: در عین حال برخی نکات مهم را باید اکنون رعایت کنیم. 
اول آنکه آنهایی که از ســفر بازگشتند در چند روز آتی دورهمی برگزار 
نکنند زیرا ممکن است آلوده باشند و سایرین را بیمار کنند، همچنین 
کسانی که سفر نرفتند هم با افرادی که سفر رفته اند در ارتباط نباشند 
و آنها را به خانه خود دعوت نکنند؛ زیرا ممکن اســت آنها ناقل ویروس 
باشند و بیماری را انتقال دهند. تا پنج روز کسانی که سفر رفته اند نباید 
رفت و آمد داشــته باشند و اگر عالئمی پیدا کردند به سرعت به مراکز 
درمانی مراجعه کنند و حتما قرنطینه را رعایت کنند.ســخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: از امروز تا جمعه آینده، هفته بســیار مهمی 
است که باید دقت کنیم زیرا خیلی ها سالم بودند و سفر رفتند اما اکنون 
آلوده شدند و بازگشــتند و می توانند اقوام، اعضای خانواده و دیگران را 

آلوده کنند.

4۷ شهر قرمز و 126 شهر نارنجی در کشور
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درباره آخرین وضعیت رنگ بندی 
شهرها در کشــور، افزود: متاسفانه شــهر قرمز به عدد ۴۷، ۱۲۶ شهر 
نارنجی،   ۲۴۷ شــهر زرد و ۱۴ شــهر آبی باقی مانده اســت. بنابراین؛ 
حتما مــردم باید پروتکل ها را رعایت کنند؛ بویژه در این هفته که پس 
از بازگشت از سفرها اســت و می تواند خیز بلندی از بیماری در کشور 

آغاز شود.

برگزاری مراسم ماه رمضان با رعایت پروتکل ها در شهرهای آبی 
و زرد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تصمیم ستاد در مورد ماه 
رمضان، بیان کرد: تصمیم گرفتیم برگزاری مراسم ها با رعایت پروتکل ها 
در شهرهای آبی و زرد با درصد مورد نظر را  داشته باشیم. البته اولویت 
برگزاری مراســم در فضای باز اســت. برای شب های احیا در شهرهای 
قرمــز و نارنجی هم مجددا تصمیم گیری خواهد شــد و به اطالع مردم 

خواهد رسید.

اعالم نقض قرنطینه بیش از 15هزار کرونا مثبت به مراجع قانونی
وی در خاتمه گفت: تشــکر می کنم از کســانی که در خانه ماندند و 
پروتکل ها را رعایت کردند. تشــکر می کنم از کسانی که هم به فکر 
ســالمتی خود هستند و هم به فکر رعایت حقوق دیگران. متاسفانه 
بیــش از ۱۵ هزار کرونا مثبــت در این ایام نقض قرنطینه کردند که 
کد ملی آنها مشــخص اســت و به مراجع قانونی اطالع دادیم و به 
ازای هر روز ۲۰۰ هزارتومان جریمه می شــوند و برخورد الزم صورت 

خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه: 

سیاستقطعیایران،لغوهمهتحریمهاست
بمبی که نتیجه ای جز انفجار ندارد

خطر افزایش نقدینگی به بهانه 
حمایت از تولید

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:

قراردادهای اجاره در سال 1400 به دلیل 
شیوع کرونا تمدید می شود

برخی از مســئوالن می گویند رشد نقدنیگی در شــرایطی که پول خلق شده به دست تولید کننده رسیده و 
صرف این کار شود، خطری برای اقتصاد ندارد و دیگر منجر به تورم نخواهد شد، بلکه آن را کنترل هم خواهد 
کرد. اما علم اقتصاد به ما می گوید خلق نقدینگی در هر شرایطی منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد و برای 
کنترل تورم راهی جز محدودکردن آن نداریم. از مجموع پول و شبه پولی که در اقتصاد کشور در جریان است 

به عنوان نقدینگی یاد می شود. 

نخستوزیرکرهجنوبیبهایرانمیآید
رســانه های کره جنوبی گزارش دادند نخست وزیر این کشور برای گفت وگو درباره نفتکش توقیف شده 
کره ای در آب های خلیج فارس به تهران ســفر می کند.، پایگاه اینترنتی »اس بی اس« گزارش داد، سفر 
»چونگ سیه کیون« به ایران بالفصله پس از انتخاب مجدد وی به عنوان نخست وزیر کره جنوبی صورت 
خواهد گرفت.بر اساس این گزارش، این اولین سفر خارجی چونگ سیه کیون پس از انتخاب دوباره وی به 
عنوان نخست وزیر کره جنوبی خواهد بود.یک مقام ارشد کره جنوبی گفته است نخست وزیر چونگ در 
حال بررسی دستور کار سفر خود به تهران است.بنابر نوشته »اس بی اس« سفر نخست وزیر کره جنوبی 
احتماال نه روز دیگر یعنی )۲۲ فرودین( صورت خواهد گرفت.روز گذشته یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی 
خبر داده بود پیشــرفت خوبی در مذاکره با طرف ایرانی درباره آزادســازی نفتکش کره ای شکل گرفته و 
احتماال به زودی این کشتی و کاپیتانش آزاد شوند.در همین حال رسانه های کره جنوبی احتمال آزادسازی 
نفتکش را دلیلی بر پیشرفت در زمینه پول های مسدود شده ایران در بانک های کره ای دانستند.خبرگزاری 
یونهاپ با مطرح کردن این ســوال، »هنوز معلوم نیســت چرا ایران با آزادی نفتکش و کاپیتانش موافقت 
کرده است؟« نوشت: گمانه  زنی ها حاکی از آن است که در خصوص درخواست ایران برای دریافت هفت 

میلیارد دالر دارایی خود  پیشرفت های به دست آمده است.

موجچهارمکرونادرایران
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یک میلیون بشکه نفت ایران پشت کانال سوئز
موسسه رهیابی نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک میلیون بشکه نفت خام ایران از دریای سرخ در حال نزدیک 
شدن به کانال سوئز است. تنکر ترکرز، موسسه رهیابی نفتکش ها طی توئیتی نوشت، یک میلیون بشکه نفت 
خام ایران از دریای ســرخ در حال نزدیک شدن به کانال سوئز است.این محموله بخشی از یک ناوگان بزرگ 
نفتکش هاست به مقصد بندر بانیاس سوریه حرکت می کنند.نخستین محموله حدود ۳ روز دیگر به مقصد 
می رسد اما این به میزان ترافیک و شلوغی بستگی دارد.ب، هفته گذشته کانال سوئز به علت به گل نشست 
یک کشتی غول پیکر در کانال سوئز به مدت حدود یک هفته مسدود شد که این ترافیک شدیدی در ورودی 

این کانال ایجاد کرد اما اکنون گفته می شود وضعیت این کانال به حالت معمول درآمده است.

استاندار تهران خبر داد
 افزایش ۵۲درصدی فوتی هاو ۷۵درصدی بستری ها 

در سال جدید
اســتاندار تهران از افزایش ۵۲ درصدی فوتی ها و ۷۵.۵ درصدی بســتری ها از ابتدای سال جدید تا روز 
گذشته خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا استان 
تهران، گفت: با توجه به ارائه گزارش از سوی معاونت درمان ستاد کرونا استان تهران از ابتدای سال تا پایان 
دیروز ۶۶.۶ درصد مراجعین ســرپایی افزایش داشته اســت و ۷۵.۵ درصد بستری ها نیز افزایش داشته، 
از ســوی دیگر ۵۲ درصد فوتی ها نیز افزایش پیدا کرده اســت.وی افزود: در حال حاضر هفت شهرستان 
استان تهران نارنجی، سه شهرستان قرمز و شش شهرستان در وضعیت زرد قرار گرفته اند. بر همین اساس 
الزم بود جلسه فوق العاده ای داشته باشیم که این جلسه دیروز برگزار شد. ویروس جهش یافته از میزان 
ابتال و چرخش باالتری برخوردار است، لذا الزم است که تدابیری اتخاذ کنیم تا در جهت کنترل بیماری 
اقدامات همه جانبه از همین امروز آغاز شود.استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب 
به شهروندانی که در ایام نوروز به سفر رفته بودند درخواست کرد این شهروندان داوطلبانه در جهت اجرای 
غربالگری و تشخیص بیماری تست بدهند. دستگاه های دولتی نیز کسانی که به سفر بوده اند را باید جهت 
انجام تســت ترغیب کنند. بی تردید این کار نقش مهمی در هم افزایی تشخیص و قطع زنجیره ویروس 
دارد. اگر کسی سفر بوده داوطلبانه اعالم و انجام تست را در دستور کار خود قرار دهد تا غربالگری انجام 
شود.محسنی بندپی با اشاره به اینکه پوشش واکسیناسیون بر اساس پیش بینی های قبلی انجام نشده و 
کمتر از پیش بینی ها بوده افزود: برخی کشورها تعهد کرده بودند و پول خرید واکسن را دریافت کردند اما 
نسبت به تامین واکسن همکاری نداشتند که امیدواریم این موضوع حل شود و پوشش واکسیناسیون به 
حد مطلوب و برسد که مطالبه مردم نیز هست.وی با تاکید بر اینکه استان تهران به دلیل تراکم جمعیت 
و مســافرپذیری و شــلوغی و تراکم فعالیت ها با پیچیدگی های بسیاری مواجه است افزود: ما کم کم در 
حال ورود به پیک چهارم هستیم. لذا نیاز است که کنترل و مدیریت بیماری را به طور جد در دستور کار 
قرار دهیم تا پیک جدید را بشــکنیم. قطعا در این شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا به ویژه در شهرهایی که وضعیت رنگ بندی خاصی 

دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛

 نرخ بیکاری در زمستان۹۹ به ۹.۷
درصد رسید
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هشدار روحانی در ستاد کرونا:گزیده خبر

آغاز موج چهارم کرونا در دو استان
رئیس جمهور گفت: موج چهارم در دو اســتان آغاز شــده و در 
برخی استان ها هم اگر مراعات نشود، ممکن است وارد این موج 
بشویم.حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز )شنبه( 
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت: مجموعه خریدهای 
شب عید، رفت و آمد ایام نوروز و سفرهای آن ممکن است ما را 
با مشکالتی مواجه کرده باشــد. دیروز در بررسی ها دیدیم که 
متاسفانه در دو استان موج چهارم این پاندمی آغاز شده و برخی 
اســتان های دیگر هم اگر مراقبت نشود ممکن است وارد موج 
چهارم بشوند.وی با اشاره به اینکه در روز طبیعت هم مردم هم 
مســئوالن به وظایف خود به درســتی عمل کردند بیان کرد: 
اکثریــت قاطع مردم مراعات کردنــد و از خانه بیرون نرفتند و 
مامورین که موظف بودند به مردم تذکر بدهند تشکر می کنیم. 
امیدواریم ســال های بعد شرایط مناسب شــود و مردم بتوانند 
جبران کنند.رئیس جمهور گفت: در سال ۱۴۰۰ که سال پایان 
قرن اســت اگر به کل قرن نگاه کنیم، بی تردید یکی از حوادث 
بسیار مهم در این قرن همین پاندمی کرونا بوده است. این حادثه 
و این بیماری یکی از مسائل بسیار بزرگ است و امروز می بینیم 
که چه جمعیت زیادی مبتال شــدند و چه جمعیت زیادی در 
مجموع از دست رفتند. نزدیک به سه میلیون نفر جان خود را از 
دست داده اند، البته خیلی افراد هم مبتال بودند و تست ندادند و 
از بین رفتند، بنابراین آمار مرگ و میر بسیار باالتر است.روحانی 
با اشاره به اینکه ایران در کنار پاندمی کرونا مسئله دیگری نیز 
داشته است، بیان کرد: ایران در این سال ها دو حادثه بی نظیر را 
گذرانده اســت. یکی پاندمی کرونا بود که بسیاری از کشورهای 
جهــان را گرفتار کرد و ایران هم به آن مبتال شــد. در کنار آن 
ایران، تروریســم و جنگ اقتصادی را تجربه کرده که کشــور 
دیگری با آن درگیر نبوده اســت.وی بــا تاکید بر اینکه جنگ 
اقتصادی، موضوعی بی نظیر در قرن اخیر بوده است، اظهار کرد: 
سه ســال جنگ اقتصادی مداوم در صد ســال اخیر کشور ما 
بی نظیر بوده اســت و در سراسر دنیا هم کم اتفاق افتاده است. 
پس مردم ما در این ســه ســال پایانی قرن با دو معضل بزرگ 
مواجه بودند و سختی های زیادی را متحمل شدند.رئیس جمهور 
با بیان اینکه هم کرونا و هم جنگ اقتصادی فشار زیادی به مردم 
وارد کــرد، گفت: البته مــردم در هر دو زمینه با ایســتادگی، 
مقاومــت، وحدت، کمک های مومنانه، تــالش و فداکاری کادر 
درمــان در مجموع کارنامه قابل قبولــی دارند؛ هم در مبارزه با 
بیماری هم در مقابله با جنگ اقتصادی. طبیعی است که در یک 
بیماری مســری و خطرناک، عــده ای جان خود را از دســت 
می دهند و ســالمت برخی دچار مشکل می شود. همچنین در 
جنگ اقتصادی نیز زندگی بســیاری از مردم با مشکل مواجه 
می شود.روحانی افزود: با وجود همه مشکالت، همواره و در همه 
مراحل و هرجا که مشــکلی پیش آمــده، قبل و بعد از انقالب، 
جنگ های جهانی و سایر مسائل، قدرت ملی ما یک قدرت بسیار 
مهم و قابل افتخاری بوده اســت. وقتی ملت ما تصمیم گرفته، 
کنار هم قرار گرفته و ایستادگی کرده، ولو با چنگ و دندان، ملت 
موفق شده و توانســته از مشکالت خارجی، طبیعی و هر آنچه 
بوده عبور کند و آنها را پشــت ســر بگذرانــد.وی درباره عمر 
باقیمانده از دوران مسئولیت دولت گفت: در چهار ماه باقیمانده 

از اســتقرار دولت، همچنان یکی از اولویت های ما، مقابله با این 
پاندمی است. با همه توان تالش می کنیم که این ویروس را در 
حد توان و امکان، مهار و کنترل کنیم. حتما این چهار ماه، یعنی 
روزهای پایانی دولت شرایط نسبتا قابل قبولی خواهیم داشت.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه های واکسیناسیون اظهار کرد: با 
برنامه هایی که برای واکســن های وارداتی و واکسن های تولید 
داخلی انجام شــده است، شرایط نسبتا خوبی در پیش خواهیم 
داشت. اگر واکسن ها به موقع، در آخر بهار یا ابتدای تابستان به 
دســت ما برسد و واکسیناسیون انجام بگیرد، به یکی از اهداف 
خود در این چهار ماه باقیمانده رسیده ایم.روحانی چهار اصل را 
اولویــت چهار ماه باقیمانده از دولت دانســت و گفت: مقابله با 
ویروس کرونا، شکستن تحریم اقتصادی، بهبود معیشت مردم و 
تکمیل و پایان یافتن طرح هــای مهم اقتصادی که باید آنها را 
افتتاح کنیم چهار هدفی هســتند که در اولویت فعالیت هایی 
هســتند که در این چهار ماه آنهــا را دنبال خواهد کرد.  وی با 
تاکید بر اینکه کرونا ســبک جدیدی از زندگی را برای همه به 
همراه آورده است، خاطرنشان کرد: همه دنیا را می بینیم که از 
شرق تا غرب، ســبگ زندگیشان کم و بیش تغییر کرده است. 
تغییر ســبک زندگی از تبعات این پاندمــی بود.رئیس جمهور 
گفت: این تغییر می تواند تحمیلی باشــد و گاهی ناچاریم با آن 
مراعات کنیم. کرونا مثال در مراکز عبادی، آموزشی، بازار و کسب 
و کار،  شرایط تحمیلی را در این مدت تحمل کرده است.روحانی 
ضمــن بیان اینکه تا زمانی که این بیماری وجود دارد  چاره ای 
نداریم این ســبک تحمیلی را رعایت کنیــم، افزود: اگر به این 
سبک جدید از زندگی عمل نکنیم، ضرر خواهیم کرد. تا زمانی 
که مشــکل کرونا حل شود باید با مشکالت کنار بیاییم و صبور 
باشیم.وی با اشاره به اینکه تصورات ابتدایی نسبت به کووید-۱۹ 

محقق نشده اســت، گفت: ابتدا تصور می شد برای این بیماری 
داروی طبیعی یا شــیمیایی پیدا می شود اما ُخب نشد و بشر به 
یک دارو نرسید. ویروس هم مقاومت کرد، از بین نرفت، ایستاد و 
حتی جهش هم پیدا کرد. بعضی ویروس ها یک دوره زمانی دارند 
و بعد از مدتی از بین می روند؛ اما این ویروس رفتنی نبود و االن 
یک سال و چند ماه اســت که ایستادگی کرده و بدتر هم شده 
است.رئیس جمهور ادامه داد: گونه جدید این ویروس که اسم آن 
انگلیســی، برزیلی، آفریقایی و... خطرناک تر و بدتر است. در دو 
استانی که موج چهارم آغاز شده است، آمار به صورت خطی و نه 
منحنی باال می رود. خط مستقیم در نمودار معنایش این است که 
چقدر خطر زیاد اســت و آلودگی را چقدر سریع پخش می کند. 
امروز شاهد هستیم که در بعضی بیمارستان ها یک نفر مراجعه 
نمی کند بلکه کل خانواده با هم مبتال می شوند.روحانی تنها راه 
مقابله با کرونا را توانمندی دانســت و تاکیــد کرد: باید مردم و 
جامعــه را آماده و توانمند کنیم تا در برابــر این ویروس قدرِت 
ایستادگی داشته باشــند. این توانمندی راه های مختلفی دارد، 
یکی از بهترین راه های آن واکســن است که بدن فرد را مقاوم و 
در برابر ویروس توانمند می کند.وی از جزئیات واکسن کرونا خبر 
داد و اظهار داشــت: امروز ساخت واکسن و واردات آن، به عنوان 
اولویت مهم کشور مورد توجه همه دستگاه های مسئول است و 
همه این موضوع را دنبال خواهند کرد.رئیس جمهور تاکید کرد: 
مردم بدانند با کمترین عالمت باید ارتباط خود را با دوســتان و 
اقوام قطع کنند و همچنین به پزشــک مراجعه کنند. البته این 
ویروس عالئم بسیار مختلفی از جمله بدن درد، مشکالت تنفسی 
و گوارشی، حس بویایی و چشایی و غیره دارد.روحانی با تاکید بر 
اینکه مســئله دورهمی ها و تجمعات همچنان یک خطر بزرگ 
تلقی می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع ویروس جهش 

یافته در جامعه، باید به نحوه برگزاری تجمعات و دورهمی ها به 
خصوص در فضای بســته توجه شود. تعهد و مسئولیت پذیری 
ملت ما در این ماه ها اجرایی و عملی شده باید به طرز دقیق تری 
ادامــه پیدا کند.وی با بیان اینکه آمــار، خبر از کاهش عمل به 
دستورالعمل های بهداشــتی را می دهد، گفت: کاهش عمل به 
دستورالعمل ها یعنی موج جدید و خطر جدید. وقتی مراعات و 
عمل به دستورالعمل ها زیر شصت درصد می شود، خطر بسیار 
جدی و نزدیک است.رئیس جمهور اظهار داشت: هروقت مردم، 
عادی انگاری کردند، ویروس را دست کم گرفتند و تصور کردند 
مشکل برطرف شده، با یک معضل بسیار جدی مواجه شده ایم. به 
خصوص مراقبت از سالمندان و کسانی که بیماری های زمینه ای 
دارند باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.وی با بیان اینکه 
در جلســه دیروز ســتاد ملی مبارزه با کرونا گزارشی از شرایط 
استان ها داده شد، افزود: همچنین شرایط ویروس جهش یافته و 
اقدامات الزم در اســتان هایی که پیک در آنها آغاز شــده یا در 
معــرض پیک جدید کرونا هســتند مورد بررســی قرار گرفت. 
بنابراین در جلسه تاکید شد با همه قدرت برای قرنطینه ماندن 
کســانی که تست آنها مثبت شــده، تالش کنیم.رئیس جمهور 
شکســتن قرنطینه از سوی کسانی که تست کرونای آنها مثبت 
شده را یک تخلف برشــمرد و گفت: این کار خیلی خطرناکی 
اســت و ما باید برخورد شدیدی بکنیم. در اســتفاده از قطار، 
اتوبوس و هواپیما افراد چک می شــوند و از حضور آنها ممانعت 
می شود. اما کسانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند 
قابل بررســی نیستند. برخورد قاطعانه با این متخلفین ضروری 
است.روحانی با بیان اینکه در دستورالعمل های ستاد ملی هیچ 
دوگانگی وجود ندارد، گفت: دستورالعمل ها برای همه کشورها 
یکی است که بگوییم دستورالعملی برای یک کشور است برای 
کشور دیگر نیســت نه اینگونه نیست.وی افزود: در حال حاضر 
برای ۴۰ کشور دســتورالعمل های ویژه داریم و اجرا می کنیم. 
کسی که از سفر می آید دستورالعمل ها برای آنها اجرا می شود، 
 بر همین اساس هالل احمر و وزارت بهداشت و نیروهای کمکی 
در مرزها مســتقر هســتند و مراقبت می کنند کسانی که وارد 
می شوند، مبتال نباشند.  رئیس جمهور ضمن اشاره به اینکه به 
زودی ماه مبارک رمضان فرا خواهد رسید، بیان کرد: در جلسه 
امروز تصمیم گرفته شــد در مناطقی که آبی و زرد هســتند 
برگزاری مراســم مذهبی بــا اجرای دقیق همــه پروتکل های 
بهداشتی آزاد است. برگزاری این مراسم ها برای مناطق نارنجی 
و قرمز ممنوع اســت، البته تا شب های قدر فرصت باقی است و 
ممکن اســت تصمیم خاصی برای شــب های قدر اتخاذ شود. 
تصمیم فعلی برای فعالیت مراکز عبادی با توجه به بررسی ها و 
تصمیم گیری قرارگاه و ســتاد ملی مبارزه با کرونا به این شکل 
اســت.روحانی در پایان با بیان اینکــه امیدواریم روزهای آتی 
روزهای سختی برای مردم نباشد، گفت: تشکر می کنیم از همه 
کادر درمان که چهارده ماه اســت در رنج و زحمت فراوانی در 
مســیر مبارزه با این ویروس هستند، اســتانداران، فرمانداران، 
بخشداران، مسئوالن، نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، صدا و 
ســیما و همه کسانی که در این مدت در این امر بسیار مهم به 

صورت منظم و مداوم در تالش هستند.

صالحی: 
 میزان اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد

 به ۵۰ کیلوگرم رسید
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در حال حاضر میزان تولید اورانیوم 
غنی شــده ۲۰ درصد به ۵۰ کیلوگرم رسیده است، گفت که درباره پیشران 
هسته ای ظرف ماه های آینده خبرهای خوشی به اطالع مردم خواهد رسید.

علــی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمی ا در 
گفت وگویی درباره »انرژی هســته ای و ایران« در کالب هاوس عنوان کرد: 
مــا در برجام محدودیت پذیرفتیم، ولی هیچ حقــی را واگذار نکردیم. ولی 
برخی حقوق را برای مدتی تعلیق کردیــم. مثال اورانیوم و پلوتونیوم فلزی 
تولید نکنیم.وی در پاســخ به سؤالی گفت: وقتی قانون مجلس تصویب شد 
مــن از مدافعان پیاده کردن این قانــون بودم. چگونه صنعتی که فاتحه آن 
 IR۲m خوانده شــده و وا داده شده است، در عرض سه ماه هزار سانتریفیوژ
نصب می شود؟ چطور  به زنجیره شاهد سانتریفیوژ IR6 رسیده ایم و چگونه 
می خواهیم هزار ســانتریفیوژ IR6 در یک سال نصب کنیم؟رئیس سازمان 
انر ژی اتمی خاطرنشــان کرد: قرار بود براساس مصوبه مجلس در ظرف یک 
ســال ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولیــد کنیم، االن به ۵۰ کیلوگرم 
رسیده ایم.وی پرسید: اگر فاتحه این صنعت خوانده شده، چگونه توانستیم 
غنی ســازی ۲۰ درصد را ۲۴ ساعته راه بیندازیم. صالحی همچنین درباره 
راکتور اراک خاطرنشان کرد: االن داریم راکتوری می سازیم که طراحی آن 
به تایید کشورهای پیشرفته صنعت هسته ای رسیده است. ان شاءاهلل تا پنج 
شش ماه آینده تست ســرد راکتور آب سنگین اراک شروع می شود.وی در 
پاسخ به سؤالی درباره شناسایی حق غنی سازی ایران گفت: سلطان قابوس 
پادشاه فقید عمان در نامه ای برای آقای احمدی نژاد نوشت که آمریکا اظهار 
کرده که حق غنی ســازی ایران را به رسمیت می شناسد و شما نگرانی های 
آمریکا را برطرف کنید.رئیس ســازمان انرژی اتمی همچنین درباره نشست 
روز ســه شــنبه در وین گفت: بحثی که قرار است طی هفته آینده در وین 
و درباره برجام صــورت گیرد، فنی خواهد بود. معاون رئیس جمهور درباره 
وضعیت صنعت هسته ای در سند برنامه همکاری جامع ایران و چین گفت: 
مــا در راکتور اراک با چین همکاری می کنیم و تمام طراحی هایی که انجام 
دادیم به تایید دوســتان چینی رسیده است و در صنعت هسته ای همکاری 
نسبتا خوبی داریم و در چارچوب این سند ۲۵ ساله این همکاری ها گسترش 
خواهد یافت.صالحی اظهار داشت: هیچ کشوری نمی تواند خودش را به لحاظ 
فنی و علمی بی نیاز از دیگران بداند.وی به ســاخت بیمارستان مرکز ملی 
یون درمانی در اســتان البرز اشــاره کرد و گفــت: تجهیزات آن فقط ۲۰۰ 
میلیون یورو اســت. ســاختمان آن هزار میلیارد تومان هزینه شده است و 
امیدواریم تا شهریور ماه تست های بخش اول آن انجام شود. این بیمارستان 
در منطقه غرب آســیا بی نظیر است. در پی ســاخت یک مرکز تحقیقات 
رادیودارو جدید هستیم که 6۰ میلیون یورو تجهیزات آن است که ان شاءاهلل 
شهریور ماه مقدمات آن راه اندازی می شود. اینها در راستای رفع نیاز جدی 
مردم است.صالحی همچنین گفت: قبل از برجام به صورت متوسط پنج تن 
کیک زرد تولید می کردیم که در این سه چهار سال  اخیر به ۴۰ تن رسیده 
است. البته امسال به ۳۵ تن رسید که به خاطر کرونا مقداری عقب افتادیم.

رئیس ســازمان انر ژی اتمی در پاسخ به سؤالی درباره ۹ شرط مقام معظم 
رهبری در برجام اظهار داشــت: از ۹ بنــدی که مقام معظم رهبری عنوان 
کردنــد چهار بند آن به ما برمی گشــت که آن را انجــام دادیم. صالحی در 
پاسخی به سؤالی خاطرنشــان کرد: آمریکا که چندین سال است در عراق 
اســت چه ُگلی به سر عراقی ها زده و چه بدبختی در افغانستان ایجاد کرده 
اســت. آمریکا می خواهد جمهوری اسالمی نباشــد. جنگ که فقط توپ و 
تانک نیســت. ما می پذیریم که مشــکل داریم و کسی آن را کتمان نکرده 
اســت. چرا به جان همدیگر افتاده ایم؟ به جای اینکه انسجام ملی و وحدت 
نظر داشــته باشــیم، افتاده ایم به جان همدیگر. رئیس سازمان انرژی اتمی 
در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشــان کرد: بعد از برجام مگر تورم یک 
رقمی نشد؟ مگر سرمایه گذار ها در کشور نیامدند؟ صالحی عنوان کرد: فکر 
می کنید آمریکا دلسوز ایران است؟ ما قبل از انقالب اسالمی، غالم حلقه به 
گوش بودیم. وی گفت: آینده قطعا باید رو به جلو باشد. شرایط بین المللی 
و حقایق بین المللی الجرم آینده را نســبت به ایران رو به جلو خواهد برد و 
چاره ای نیست. به گزارش فارس، معاون رئیس جمهور در پاسخ به پرسش 
دیگری خاطرنشــان کرد: دنیای بعد از ترامــپ، با توجه به تحوالتی که در 
چیــن به لحاظ اقتصادی و صنعتی رخ داده و تحوالتی که در روســیه رخ 
داده، آمریکا دیگر نمی تواند یکه تازی خود را داشــته باشــد. البته ایران، 
اولویت اول آمریکا نیست، ولی یک عنصر مهم در خاورمیانه هستیم و آینده 
باید به ســمتی برود که آمریکا با ایران کنــار بیاید و باید منافع ملی ایران 
را در نظر بگیرد و چاره ای نیســت.وی همچنین اظهار داشــت: روابط ما با 
چین و روســیه بسیار عالی اســت و روز به روز بهتر می شود.صالحی گفت 
که درباره مشخص شدن انفجار اخیر در تاسیسات نطنز هم گفت که هنوز 
در این زمینه جمع بندی دقیق انجام نشــده اســت.وی همچنین در پاسخ 
به ســؤالی گفت: روس ها در برجام با ما همکاری می کردند. رئیس سازمان 
انرژی اتمی همچنین خاطرنشــان کرد: قرار است هر سه نیروگا ه  در بوشهر 
یک آب شــیرین کن داشته باشد که بوشهر و روستاهای همجوار را سیراب 
می کند. باید توافقی با وزارت نیرو داشته باشیم که ضمانت خرید آب را بدهد 
و این هنوز به نتیجه نرســیده است. عالوه بر این، قدم های بسیار بلندی را 
در همجوشی هسته ای برداشته ایم و سرمایه گذاری های خوبی در این زمینه 
کرده ایم.صالحی اعالم کرد که درباره پیشران هسته ای ظرف ماه های آینده 
خبرهای خوشــی را به اطالع مردم خواهیم رســاند.وی در پاسخ به سؤالی 
درباره انتشار گزارش های فنی ایران توسط آژانس خاطرنشان کرد: ما بارها 
به آژانس شکایت کردیم که نباید مسائل فنی ما را در معرض افکار عمومی 
قرار دهد و وقتی اعتراض می کنیم می گوید من به کشــورهای عضو دادم و 
آنهــا در اختیار مطبوعات خارجی قرار داده اند.رئیس ســازمان انرژی اتمی 
اظهار داشت: ما خیلی باید بجنگیم و در آژانس انرژی صرف کنیم. علی اکبر 
صالحی همچنین درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین و انتقادات 
مطرح شده در این خصوص اظهار داشت: شرایطی ایجاد شده و چه بخواهیم 
و چه نخواهیم دنیا رو به دگرگونی می رود و ممکن است سال ها طول بکشد. 
اختالفی بین روسیه، چین و آمریکا وجود دارد و ایران می تواند از این فرصت 
حســن استفاده را بکند. چین نیاز دارد در منطقه حضور داشته باشد. چین 
هوشمندانه برای منافع ملی خود جلو آمده است و ایران هم هوشمندانه عمل 
و از این فرصت استفاده کرده است.وی گفت: وقتی برجام را که یک حرکت 
هوشــمندانه بود را پذیرفتیم، عده ای از دوستان در داخل همراه با دیگران 
در خــارج علیه برجام صحبت کردند. االن در خصوص چین عده ای دیگر از 
داخل با خارج همصدا شده اند. این بدان معناست که ما کاری انجام ندهیم؟

معاون رئیس جمهور افزود: ایرانی که ۴۲ ســال برای استقالل خود هزینه 
داده یک دفعه حرف هایی را برخی  می زنند که ایران بخشی را واگذار کرده و 

پایگاه نظامی داده است، مگر می شود و آیا عقل سلیم می پذیرد؟

میرسلیم:
۸ سال فرصت سوزی را نمی توان یک شبه جبران کرد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با تاکید بر اینکه ۸ سال فرصت سوزی را نمی توان 
یک شــبه جبران کرد، گفت: کسانی که در فکر ریاست طلبی و وزارت خواهی هستند وارد 
میدان انتخابات نشــوند. سید مصطفی میرســلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی در تحلیل شــرایط کشــور و الزامات دولت آینده، گفت: سال ۱۴۰۰ ضمن اینکه 
نویدهای خوبی در بردارد، درایت و تالش مضاعفی را طلب می کند تا ان شاءاهلل قرین موفقیت 
شود.وی با بیان اینکه در میان شروط موفقیت دو شرط الزم است، تصریح کرد: دولت آینده 
در عین ضرورت شناخت داشتن از شرایط حاکم بر کشور و فضای بین المللی و لزوم تدوین 
برنامه مناسب برای چاره جویی مشکالت موجود، باید هرچه دارد، از آبرو و توانایی و کاردانی 
و قدرت مشورت و انعطاف و دوراندیشی، همه را بکار گیرد و آماده باشد که اصال قدر زحمات 
او را نشناسند و حتی آماج همه گونه ناسزایی بشود و در یک کالم برای فداشدن مهیا شود و 
نه برای کسب نام و نان.رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی افزود: اصال کسانی که در 
فکر ارضای شهوت ریاست طلبی و وزارت خواهی هستند وارد این میدان نشوند، زیرا چیزی 
نصیبشــان نخواهد شد. انقالب ما در شرایط امروز در همۀ سطوح جانباز نیاز دارد.میرسلیم 
تاکیــد کرد: دولت آینــده ابتدا باید با دقت خزانه را از دولــت دوازدهم تحویل بگیرد و هر 
وزارتخانه وضع موجود خود را به طور دقیق گزارش دهد و با تأییدیۀ دیوان محاسبات تحویل 
وزیر آینده بدهد.وی گفت: اگر نقطه شــروع کار دولت آینده روشن نباشد هیچ گاه نخواهد 
توانست از عملکرد خود دفاع کند. اینها غیر از کلیاتی است که همه می دانند و برای آنها باید 
در فکر راه حل فوری بود، یعنی، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی و رشد فاجعه بار نقدینگی 
و تورم فلج کننده و فروپاشی بازار سهام و اوراق بهادار و بی اعتمادی مردم به آن و خصوصا 
خطر جدی کســر بودجه معتنابه به دلیل واهی بودن بسیاری از درآمدهای منظور شده در 
قانون بودجه.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت آینده خواب و 
خوراک نخواهد داشت، وقت سرخاراندن هم نخواهد یافت، در شرایط انقباضی، خروج از رکود 
و رونق دادن به اشتغال مولد و رفع موانع کسب و کار و پاسخگویی به توقعات و مطالبات رو 
به افزایش و برحّق مردمی و بریدن دست مفسدان و ریشه کنی فرآیندهای فسادزا، از پس هر 
کسی بر نمی آید؛ هزار نکته غیر از ُحسن می باید!میرسلیم به نقش مردم و همکاری آنها با 
دولت اشاره کرد و گفت: همراهی مردم با دولت و فرصت دادن به دولت برای اقدام به ترتیب 
اولویت و اعتماد کردن به اقدامات ضربتی و اضطراری، که ممکن اســت چند ماه دیگر صبر 
و تحمل نیاز داشــته باشد تا تمام آثار مثبت و امید بخش خود را ظاهر کند.وی اضافه کرد: 
عدم توجه به لزوم مراعات اولویت ها و به ضرورت اقدامات سنجیده باعث اتالف بیت المال و 
در نهایت نارضایتی بیشتر خواهد شد. مردم مظلوم و شریف ما باید توجه داشته باشند که ۸ 
سال آزگار فرصت سوزی را یک شبه نمی توان جبران کرد و هرکس چنان توقعی را دامن 
زند، خیانت به مردم کرده است.رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی  ابراز امیدواری 
کرد: این گره پیچیده را ان شــاءاهلل می توان باز کرد اما با سرانگشــت درایت و پایمردی و 
شــکیبایی و همدلی. البته ما در مجلس سعی می کنیم راه آینده را تا آنجا که می توانیم و 
در اختیارمان است، هموار کنیم که دوران گذار هرچه زودتر و با نتیجه مثبت به نفع مردم، 
خصوصا گروه های آسیب پذیر، سپری شود.میرسلیم گفت: تمام اینها منوط به آن است که 

انتخاب آینده درست انجام گیرد و اشتباهات گذشته تکرار نشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: توافق ۲۵ ساله ایران و 
چین سند گویای پیروزی مقاومت ملت ایران  در برابر تحریم های آمریکاست.، 
محمدرضا پورابراهیمی در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در کرمان اظهار کرد: توافق ۲۵ سال ایران و چین سند 
گویای پیروزی مقاومت مردم در برابر تحریم های آمریکا اســت و اتفاق مهمی 
است که باید مدتها قبل از این عملیاتی می شد.وی اضافه کرد: امروز پیامی که 
به دنیا ارسال شده این است، جمهوری اسالمی ایران با کشوری که تقریبا قدرت 
نخست اقتصاد دنیا اســت برنامه راهبردی ۲۵ ساله دارد و این صدای تمامی 
معاندین نظام از جمله افراد ســلطنت طلب را درآورده است این درحالی است 
هنوز که هنوز است وابستگان به رژیم پهلوی و حامیان حکومت های سلطنت 
طلب و شاهنشــاهی  باید پاسخ بدهند که در ادوار قبل از پیروزی انقالب چرا 
اینها بارها و بارها وطن فروشی کردند که اسنادش مشخص است.نماینده مردم 
کرمان در مجلس با اشــاره به نمونه ای از وطن فروشــی حکومت های فاسد 
قبل از انقالب افزود: جدا شــدن آذربایجان و گرجستان در دوران فتحعلی شاه 
قاجار، جدا شدن افغانستان در دوران محمد شاه قاجار، جداشدن ترکمنستان 
در دوران ناصرالدین شاه قاجار، واگذاری سرچشمه هیرمند به افغانستان، اروند 
رود به عراق و آرارات به ترکیه  در دوران رضا شاه پهلوی و این اواخر جدا شدن 
کشور بحرین به عنوان استان چهاردهم ایران به وهابی های آل خلیفه در دوران 
خفت بار محمدرضا شــاه پهلوی نمونه ای از این اسناد وطن فروشی است که 
نسل امروز آنها به نیابت از اسالف پیشین خود ادعای نگرانی برای ایران بزرگ 
می کنند.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: عملکرد نظام مقدس 
جمهوری اســالمی در طول این چهار دهه نشان داده است که حتی در جنگ 
نابرابر تحمیلی هشــت ساله یک وجب از خاک کشور را به اجانب نداده است، 
این سند افتخار انقالب، امام، رهبری و شهیدان گرانقدر انقالب اسالمی است، 
پس چرا این فضاســازی ها را علیه جمهوری اسالمی انجام می دهند و جالب 
اینکه بعضی از عناصر داخلی هم با معاندین و سلطنت طلبان همنوا شده و به 
ظاهر نگران منافع ملی می باشند مگر چه خبر است؟ چرا نگران هستید؟وی 
تصریح کرد: بر اساس اصول 77 و ۱۲۵ قانون اساسی سندهای راهبردی برای 
عملیاتی شــدن در چهار چوب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت 
نامه ها پس از تصویب در مجلس شورای اسالمی قابلیت اجرایی شدن خواهد 
داشت لذا مجلس این مهم را رصد خواهد کرد که در چارچوب منافع ملی، اسناد 
ذیل این توافق جامع همکاری عملیاتی شود.این نماینده مجلس همچنین افزود: 
کلیه اسناد اقتصادی ذیل این توافق جامع همکاری پس از برسی و تصویب در 
کمیسیون اقتصادی به صحن علنی جهت تصویب نهایی مجلس شورای اسالمی  
ارائه خواهد شد و لذا معیار ما در تصویب الیحه اسناد دولت حفظ منافع ملی 
خواهد بود.پورابراهیمی منافع ملی را اصلی ترین معیار در اجرائی کردن اسناد 

همــکاری عنوان کرد و تاکید کرد: ما ذره ای از منافع ملی در تصویب اســناد 
تعهدآور ایران با هر کشوری کوتاه نخواهیم آمد اما ابراز نگرانی بعضی از عناصر 
داخلی در اجرایی شــدن یک برنامه راهبردی با کشــورهایی که در منطقه با 
سیاست های جمهوری اســالمی ایران همراهی می کنند، جای تعجب دارد.

وی ادامه داد: امروز مســیر حرکت پر شــتاب برای اقتصاد کشور فراهم شده 
و قطعا این عالمتی  از موفقیت های جمهوری اســالمی ایران است که امروز 
در این  نمونه توافق ها،  خود را نشــان داده است.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی گفت:  آنچه مسلم است آمریکا و اروپایی ها می دانند 
زمان فشار حداکثری به جمهوری اسالمی ایران تمام شده و ایران مقتدر با اتکا 
به ایمان مردم و رهبری حکیمانه انقالب علی رغم همه کارشــکنی ها  مسیر 
عــزت را دنبال خواهد کرد و هدفی که آنها به دنبال فروپاشــی نظام ما بودند 
تاریخ مصرفش گذشته است و امروز از جان بولتون، پمپئو و اعضای ارشد دولت 
قبلی آمریکا که اعالم کرده بودند پایان ســال ۹7 جشن کریسمس را در ایران 
می گیرند خبری نیســت.وی تاکید کرد: امروز جمهوری اســالمی ایران برای 
حل مشــکالت اقتصادی با  خودباوری به توانمندیهای داخلی کشور به جای 
چشــم دوختن به رفتار آمریکاییها و اروپاییها مسیری جدید ایجاد نموده و ای 
کاش دولت در طول این سال ها برای حل مشکالت اقتصادی به جای نگاه به 
مذاکرات در خارج از کشــور، نگاه به درون را مد نظر قرار می داد.پورابراهیمی 
یادآور شد: اینکه تمام برنامه و سیاست خارجی را بر مذاکرات بگذاریم، خطای 
راهبردی اســت  آنچه مسلم اســت در طول سال های اخیر دولت هیچگاه به 
جریان همراهی با کشــورهایی مانند روسیه، هند و چین به عنوان یک اولویت 
مهم و راهبردی اعتقاد نداشــته اما اکنون این اتفاق رقم خورده اســت و این 
موضوع مسیر حرکت جدیدی  برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. وی تصریح 
کرد: به فضل الهی چشــم انداز اقتصاد ایــران را مطلوب می بینیم و از گردنه 
سختی که آمریکایی ها برای ما فراهم کرده بودند عبور کرده و مطمئن هستیم 
جمهوری اسالمی ایران با موفقیت از این دوران عبور خواهد کرد اما باید هزینه 
و زمان را در این مهم به حداقل ممکن برســانیم.رئیس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: امروز اولویت کشور در حل مشکالت  اقتصادی و معیشتی است و 
سازمان فنی و حرفه ای نیز به عنوان سازمانی تخصصی در رسیدن به این آرمان 
که مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمی و مردم است می تواند نقش مهمی ایفا 
کند.وی در ادامه خاطرنشان کرد: ان شاءاهلل با تشکیل دولتی توانمند، مقتدر و 
متخصص  که با مشارکت حداکثری مردم روی کار خواهد آمد شاهد تغییرات و 
تصمیمات جدید در حوزه اقتصاد کشور باشیم.نماینده مردم کرمان در مجلس 
تاکید کرد: امروز جمهوری اسالمی ایران با عزت و افتخار مسیر خود را طی می 
کند البته مشکالتی وجود دارد و ما اعتقاد داریم اگر نگاهمان به اقتصاد درون 

کشور باشد قطعا بخش عمده  از مشکالت برطرف خواهد شد،.

پورابراهیمی:
قرارداد ایران و چین سند گویای پیروزی ملت در برابر تحریم هاست
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گزیده خبر بمبی که نتیجه ای جز انفجار ندارد

خطر افزایش نقدینگی به بهانه حمایت از تولید
برخی از مسئوالن می گویند رشد نقدنیگی در شرایطی که پول 
خلق شــده به دست تولید کننده رسیده و صرف این کار شود، 
خطری برای اقتصاد ندارد و دیگر منجر به تورم نخواهد شد، بلکه 
آن را کنترل هم خواهد کرد. اما علم اقتصاد به ما می گوید خلق 
نقدینگی در هر شرایطی منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد و 
برای کنترل تورم راهی جز محدودکردن آن نداریم. از مجموع 
پول و شــبه پولی که در اقتصاد کشور در جریان است به عنوان 
نقدینگی یاد می شــود. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 
به عالوه ســپرده های دیداری به عنوان پول شمرده می شود و 
شبه پول نیز شامل سپرده های غیردیداری است.رشد نقدینگی 
تحت تاثیر میزان خلق پول توســط بانک مرکزی )پایه پولی( 
و ضریــب فزاینده قرار دارد. نقدینگــی نقش مهمی در اقتصاد 
کشورها دارد و اگر رشــد نقدینگی بیشتر از رشد بخش تولید 
باشد آثار خود را در رشد قیمت ها به صورت تورم نشان می دهد.

احتماال بارها شنیده اید که مســئوالن و کارشناسان از هدایت 
نقدینگی به ســمت تولید صحبت کردند. این اصطالح به این 
معنا اســت که با اقداماتی نقدینگی را به سمت سرمایه گذاری 
در بخش های تولیدی هدایت کنیم. کســانی که از این موضوع 
صحبت می کنند معتقدند با این کار نقدینگی دیگر وارد بازارهای 
دارایی از جمله طال، ارز یا ســرمایه نشــده و منجر به افزایش 
قیمت و تالطم آن بازارها نمی شــود. اگر بپرســیم که راه های 
هدایــت نقدینگی به ســمت این اهداف چگونــه خواهد بود؟ 
احتماال از ارائه تســهیالت و امتیازاتی بــه کارگاه های تولیدی 
در کنار کنترل تالطم در سایر بازارها صحبت خواهند کرد.این 
دسته افراد معتقدند این کار به دلیل اینکه مانع ورود نقدینگی 
به ســایر بازارها و افزایش قیمت ها در آن می شــود، به کنترل 
تورم هم کمک می کند.اما واقعیت این است که نه تنها هدایت 
نقدینگی ممکن نیست، بلکه حتی اگر در قالب ارائه تسهیالت 
به کارگاه های تولیدی هم افزایش یابد، نه تنها تاثیری در کنترل 

تورم ندارد، بلکه می تواند به آن دامن هم بزند.فرض کنید دولت 
تســهیالتی را بــه کارگاه های تولیدی پرداخــت کند. اینگونه 
نقدینگی را درســت به جایی که تولید در آن صورت می گیرد 
فرستاده است و ظاهرا دیگر نباید نگرانی وجود داشته باشد. اما 
نکته ای که وجود دارد این است که این تسهیالت و پول پرقدرت 
فقــط تقاضا ایجاد می کند. کارگاه ها با تســهیالتی که دریافت 
می کنند به سراغ خرید مواد اولیه می روند، حقوق کارکنان خود 
را افزایش می دهنــد و اینگونه این پول ها وارد چرخه اقتصادی 

شده و تقاضای کل را افزایش می دهد. همچنین به محض تزریق 
این نقدینگی، انتظارات تورمی و نگرانی برای آینده هم افزایش 
می یابد.همانطــور که پیش تر اشــاره کردیم، یک اصل ســاده 
اقتصادی به ما می گوید اگر در اقتصادی رشــد نقدینگی بیشتر 
از رشد اقتصادی که همان رشد بخش تولید است، باشد منجر 
به افزایش قیمت ها و تورم خواهد شــد. به این معنا که با رشد 
نقدینگی پولی که در دست مردم است افزایش می یابد و مردم 
با پولی که در دســت خود دارند به سراغ خرید کاال و خدمات 

مورد نیاز خود می روند و اگر هم پول بیشتری برایشان بماند، در 
بازاری که سود بیشتری بدهد، سرمایه گذاری می کنند. اینگونه 
تقاضای کل افزایش می یابد و نمی توان این تصور را داشــت که 
نقدینگی قرار است در همان مرحله تولید بماند و دیگر وارد کل 
اقتصاد نشــود. بررسی آمار هم نشان می دهد افزایش نقدینگی 
منجر به افزایش تولید نمی شــود. برای مثال از بهمن سال ۹۸، 
تا بهمن ماه ۹۹ رشد نقدینگی ما ۴۰درصد بوده است، درحالی 
که در همین مدت رشد اقتصادی اعداد بسیار پایینی بوده است. 
همین موضوع نشان می دهد که افزایش بیشتر نقدینگی درحالی 
که تولید ما به دالیل مختلف توانایی رشد را ندارد، نتیجه ای جزو 
تورم نخواهد داشــت. همانطور که تا امروز هم همپای افزایش 
حجم نقدینگی، شاهد افزایش قیمت ها به طور فزاینده ای بودیم. 
البته این فرض در شــرایط خوشبینانه ای بود که شرایطی برای 
رانت و فساد وجود نداشته باشد و تمام تسهیالتی که دولت به 
کارگاه ها پرداخت می کند صرف تولید شــود. تجربه ثابت کرده 
است در چنین شرایطی احتمال دریافت این تسهیالت و هزینه 
کردن آن ها برای مقاصد دیگر بســیار زیاد است. مشابه اتفاقی 
که در جریان تخصیــص ارز دولتــی رخ داد.در پایان می توان 
گفت آنچه باید به آن توجه شــود این است که سیاستگذار باید 
تنهــا به کنترل نقدینگی بپردازد و از اجرای هر سیاســتی که 
به افزایش نقدینگی منجر شــود، خودداری کند زیرا هر واحد 
افزایش نقدینگی، نتیجه ای جز افزایش قیمت ها و تورم نخواهد 
داشت و چیزی به نام هدایت نقدینگی وجود خارجی ندارد. در 
یک اقتصاد متعادل نقدینگی مسیر خود را پیدا می کند و دولت 
می تواند با برداشتن موانع مختلف از سر راه تولید کننده، شرایط 
را برای آن تسهیل کند. در غیر این صورت افزایش نقدینگی با 
این تصور که می توان آن را به دست تولید کننده رساند و بقیه 
تبعات آن را فراموش کرد اقتصاد ایران را در باتالقی فرو خواهد 

برد که خارج شدن از آن بسیار سخت بنظر می رسد.

بر اساس اعالم مرکز آمار؛
 نرخ بیکاری در زمستان۹۹ به ۹.۷

درصد رسید
مرکز آمار ایران اعالم کرد: در زمستان ١٣۹۹ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله 
و بیش تر ۹,٧ درصد است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از 
آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان١٣۹۸( 
١.٥درصد کاهش یافته است.نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان 
١٣۹۹ منتشر شــد. بررســی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش تر نشان 
می دهــد که ۹.٧ درصد از جمعیت فعال )شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص، 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل ) زمستان ١٣۹۸( ، ۰.۹ درصد کاهش 
یافته اســت.در زمستان ١٣۹۹، به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ١٥ ساله و 
بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این 
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )زمستان١٣۹۸( ١.٥درصد کاهش 
یافته است.جمعیت شــاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون 
و ١٣٥ هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشــابه سال قبل ٣۰۰ هزار نفر 
کاهش داشته اســت. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در زمســتان ١٣۹۹، بخش خدمات با ٥۰.۴ درصد بیش  ترین 
ســهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با ٣٣.۸ درصد و کشــاورزی با ١٥.۸ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری 
جوانان ١٥ تا ٢۴ ســاله حاکی از آن اســت که ٢٣.٦ درصد از فعاالن این 
گروه سنی در زمســتان ١٣۹۹ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشــان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )زمســتان ١٣۹۸( ٢.١ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری 
گروه سنی ١۸ تا ٣٥ ساله نیز نشان می دهد که در زمستان ١٣۹۹، ۸.١٦ 
درصد از جمعیت فعال این گروه ســنی بیکار بوده اند. این در حالی است 
که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد این نرخ نســبت 
به زمســتان ١٣۹۸، به میزان ١.۰ درصد کاهش یافته است.بررسی سهم 
اشــتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش تر نشان می دهد که در زمستان 
١٣۹۹، ١۰.۸ درصد جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، 
رکود کاری، پیدا نکردن کار با ســاعت بیش تر و…( کم تر از ۴۴ ســاعت 
در هفتــه کار کرده و آماده برای انجام کار اضافــی بوده اند. این در حالی 
اســت که ٣٣.۹ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش تر، ۴۹ ساعت و بیش تر 
در هفته کار کرده اند.خاطر نشــان می سازد اطالعات نتایج طرح مذکور به  
 www.amar.org.ir صورت تفصیلی به  زودی در درگاه ملی آمار به نشــانی

قابل دسترس خواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد؛
پرداخت حق مسکن ۱۴۰۰ کارگران از 

فروردین  ماه
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق 
مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردین ماه را دارد گفت: اگر حق مسکن 
دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شــود، کارفرمایان مکلف هســتند که 
معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران 
در شورای عالی کار درباره ارسال مصوبه حق مسکن ١۴۰۰ به هیأت دولت 
گفت: طبق صبحت های وزیرکار در آخرین جلســه شورای عالی کار مقرر 
شد که کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود.وی با بیان 
اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب دردولت است گفت: طبق مصوبه 
شورای عالی کار هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شود، باید از ابتدای 
فروردین ١۴۰۰ عملیاتی شود.تاجیک بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش حق 
مســکن از ٣۰۰ هزار تومان به ۴٥۰ هزار تومان از ابتدای فروردین ١۴۰۰ 
یکی از بند های مصوبه شــورای عالی کار اســت. اینکه چه زمانی تصویب 
می شود، بستگی به تصویب دولت دارد. اگر حق مسکن دیرتر از فروردین 
ماه هم تصویب شــود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین 
ماه اعمال کنند.نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال 
١۴۰۰ کنترل تورم اســت گفت: اگر تورم کنترل نشود، فاجعه ای که سال 
گذشته برای دســتمزد کارگران رخ داد، تکرار می شود. جا دارد که دولت 
تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را 
بگذرانند.تاجیک افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال ١۴۰۰ حدود ٣ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به جز حق اوالد است که تمام کارگران مشمول 

قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.

 اعالم تخلف برای عدم برگشت 
جاماندگان از یارانه

سال ها از درخواست جاماندگان از دریافت یارانه نقدی برای دریافت آن گذشته 
و آنقدر تکلیف قانون برای غربالگری یارانه بگیران و ثبت نام مجدد از متقاضیان 
نیازمند اجرایی نشــد که در قانون بودجه امسال عدم اقدام در این رابطه، تخلف 
اعالم شــده اســت، اما آیا اعالم تخلف موجب بازنگــری در روند پرداخت یارانه 
نقدی می شود آنهم در شــرایطی که طی سال های اخیر بارها بندهای مربوط 
به هدفمندی بدون اجرا مانده اســت؟ طی سال های اخیر بارها بحث ثبت نام از 
جامانــدگان یارانه نقدی مطرح بوده اما هیچ گاه در این رابطه اقدام موثری انجام 
نشــده است. در سال ١٣۹٣ و زمانی که دولت تصمیم به طرح ثبت نام مجدد از 
متقاضیان گرفت، فرصتی بین ٢۰ تا ٣١ فروردین آن سال تعیین کرد تا متقاضیان 
دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار  در یک روز 
ثبت نام کنند ولی به هر صورت با توجه به شرایط ثبت نام و فرصت زمانی تعیین 
شده برخی از خانوارها نتوانستند نام خود را در لیست متقاضیان انجام دهند. از 
آن زمان به بعــد در کنار جا ماندگان از دریافت یارانه نقدی بودند افراد جدید و 
یا خانوارهایی که نیازمنــد دریافت این یارانه بودند نیز امکان ثبت نام و ورود به 
لیست نداشتند.از سال ١٣۹۴ تاکنون بارها در قوانین بودجه دولت مکلف به ثبت 
نام از جاماندگان از یارانه نقدی شــده ولی به نتیجه نرسیده است، در تبصره ١۴ 
قانون بودجه ١۴۰۰ و در بند »ب« آن بار دیگر تکلیف ثبت نام جا ماندگان مطرح 
شده اســت؛ به طوری که اعالم شده سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و نیز 
معیشــتی و نیز ســایر یارانه ها به کلیه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید و 
افرادی که تاکنون ثبت نام نکرده اند و حتی افرادی که منصرف شده بودند اقدام 
کنند.در قانون بودجه تاکید شده است عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم 
پرداخت یارانه و نیز یارانه معیشــتی و ســایر یارانه ها تخلف محسوب می شود و 
مســئولیت آن برعهده کلیه مدیران ذیربط بوده و این تخلف در مراجع ذیصالح 
رســیدگی خواهد شد.این تکلیف قانونی در حالی برای بار چندم بر عهده دولت 
گذاشته می شود که در بودجه ١٣۹۹ نیز موظف به ثبت نام از جاماندگان یارانه 
نقدی بود. هر چند در مورد کمک های معیشــتی که از آبان ١٣۹۸ در دســتور 
کار قــرار گرفت، برای دوره ای در مورد متقاضیان اقداماتی صورت گرفت ولی در 
رابطه با یارانه نقدی هنوز اطالع رسانی برای نحوه ثبت نام مجدد نشده است.در 
سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی ارائه کردند تا افرادی که نمی توانند یارانه 
بگیرند درخواست خود را ارائه و با برقراری آزمون وسع درصورت داشتن شرایط 
یارانه دریافت کنند اما در این مورد هم تاکنون هیچ گزارشــی از سوی مسئوالن 
مربوطه در رابطــه با عمل به تکلیف قانون بودجه بــرای ثبت نام جاماندگان و 
نیازمندان به یارانه نقدی ارائه نشــده اســت.همچنین در حال حاضر حدود ٧۸ 
میلیون نفر در لیست سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دارند و هر ماه یارانه نقدی 
۴٥ هزار و ٥۰۰ تومانی دریافت می کنند که هزینه آن در سال به حدود ۴٢ هزار 
میلیارد تومان می رسد، سبدی از یارانه بگیران که ظاهرا قرار نیست پردرآمدها از 

آن خارج و نیازمندان خارج از لیست به آن وارد شوند.

عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق اظهار داشــت: عراقی ها با 
بهانه های مختلف ماننــد تحریم بودن 
بانک های ایرانی ســعی کردنــد که از 
پرداخت پول به ایــران اجتناب کنند.

یحیی آل اســحاق در مــورد وضعیت 
تجــاری ایــران و عراق اظهــار کرد: با 
وضعیت تجارت ایران و عراق در ســال 
آتی قطعا بهتر از ســال گذشته خواهد 
بــود. علی رغم اینکــه رقبای جدیدی 
ماننــد عربســتان، اردن ترکیه، چین و 
غیره ممکن اســت وارد بازار این کشور 
شوند ولی در مجموع برآورد ما این است 
که با توجه به مقدماتی که فراهم شده 
ماننــد رفع موانع بروکراســی، امکانات 
عملی برای حمل و نقــل، بیمه، تعداد 
گذرگاه هــای مرزی و غیــره که در در 
دست ساماندهی اســت، توافقات بین 
دولت ها، نقــل و انتقاالت بانکی و دیگر 
عوامل وضعیت تجاری دو کشــور بهتر 
خواهد شد.رییس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق خاطرنشــان کرد: ســعی 

عربســتانی ها بر این است که در حوزه 
اقتصاد عراق نفوذ کننــد، دیداری نیز 
بــا آقای الکاظمی، نخســت وزیر عراق 
داشــتند و در مورد سرمایه گذاری های 
مشترک صحبت هایی کردند اما در این 
مورد جای نگرانی نیســت. مزیت های 
مــا در بازار عراق به گونه ای اســت که 
علی رغم عزم عربســتان بــرای حضور 
بیشــتر در عــراق جای نگرانــی برای 
ایران وجود ندارد.ســید حمید حسینی 
نیز در مــورد آخرین وضعیت پول های 
بلوکه شــده ایران در عراق اظهار کرد: 
وقتی آمریکایی ها به یک کشور معافیت 
می دهند، مشــکلی برای پرداخت پول 
ندارند. یعنی با اعطــای معافیت حتما 
باید سازوکار پولی را نیز هماهنگ کنند 
و اجــازه دهند تا پول پرداخت شــود. 

اما عراقی هــا با بهانه های مختلف مانند 
تحریم بــودن بانک های ایرانی ســعی 
کردند که از پرداخت پول اجتناب کنند. 
پول بــرق را چون می توانیــم در قبال 
آن دینار دریافــت کنیم بهتر پرداخت 
کرده اند اما برای پــول گاز هنوز اتفاق 
خاصی رخ نداده اســت.وی افزود: برای 
آزادســازی این پول ها پیگیری هایی در 
حال انجام است، اما هنوز اتفاق خاصی 
رخ نداده است. آمریکایی ها مجبور شدند 
صراحتا اعالم کنند که وقتی ما معافیت 
داده ایم اجــازه پرداخت نیــز داده ایم. 
امیدواریم دیگر عراقی ها بهانه ای نداشته 
باشــند.عضو هیات مدیره اتاق مشترک 
بازرگانی ایــران و عراق در مورد حضور 
عربستان در بازار عراق گفت: عربستان 
رقیب تجاری ما در عراق نیســت بلکه 

رقیب سیاسی ماست. عربستان چندان 
ســهم عمده ای از بــازار عــراق ندارد. 
عــالوه بر این این دو کشــور با اینکه با 
هم همکاری می کنند اما رقیب یکدیگر 
نگران  نباید  بنابراین چندان  هســتند. 
حضور عربســتان در عراق بــود. البته 
عربستان این قدرت را دارد که در عراق 
تامین مالی و سرمایه گذاری کند. یعنی 
می تواند برای ما مشکل ســازی کند اما 
رقیــب تجاری ما نیســت.وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: سال گذشته صادرات 
ما به عــراق ١۴ تــا ١٥ درصد کاهش 
پیدا کرد و در کنار آن قاچاق به شــدت 
افزایش پیدا کرد. بخشــی از آن نیز به 
خاطر بی ثباتی قوانین و مقررات ما بود 
که صادرات بســیاری از کاالها ممنوع 
شــد و تبع آن بخش زیادی از کاالها به 
صورت قاچاق وارد عراق شد. امیدواریم 
که با حل شــدن موضوع برجام، مساله 
پیمان ارزی هم حل شود تا دیگر شاهد 
روش هــای غیرقانونی بــرای صادرات 

نباشیم.

 وضعیت تجاری ایران و عراق 
بهتر می شود

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی:
قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ به دلیل 

شیوع کرونا تمدید می شود
 معاون مســکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای اجاره در سال ١۴۰۰ 
و تا ســه ماه پس از اعالم رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید 

خواهد شد و مالکان نمی توانند مستاجران خود را جواب کنند.
»محمــود محمــودزاده« درباره چگونگی اجــرای مصوبه تمدیــد اجباری 
قراردادهای اجاره که در ســال ۹۹ به دلیل شــیوع کرونا مصوب شد، افزود: 
مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از 

اتمام کرونا اعالم شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می شود.
وی گفت: در سال ١۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعالم پایان رسمی کرونا در کشور،  
این مصوبه مالک عمل خواهد بود.معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی بیان داشت: هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد با درصدی 
که اعالم خواهد شــد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به 
اسباب کشی وجود ندارد.وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی توانند مستاجران 

خود را جواب کنند.

220 هزار نفر تسهیالت وام ودیعه کردند
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرداخت وام اجاره در سال گذشته نیز گفت: 
مصوبه تعیین ســقف اجاره بها و پرداخت وام ودیعه در سال قبل تا حدودی 
توانست بازار اجاره را تعدیل کند.به گفته این مقام مسوول، پارسال ۹٢۰ هزار 
نفر متقاضی دریافت وام ودیعه ثبت نام و ٣٣٥ هزار نفر مدارک خود را تکمیل 
کردند و به نظام بانکی معرفی شدند و در نهایت ٢٢۰ هزار نفر تسهیالت وام 
ودیعه را دریافت کردند.وی اظهار داشت: چهار هزار و ٦۰۰ میلیارد تومان وام 
ودیعه مسکن در سال گذشته پرداخت شد، اما رقمی که دولت در نظر گرفته 
بود فراتر بود. بســیاری از مستاجران شرایط عمومی دریافت وام را نداشتند و 
نتوانســتند مدارک خود را تکمیل کنند.به گزارش ایرنا،  ستاد ملی کرونا به 
دلیل مشکالتی که برای برخی از مستاجران و فاقدان مسکن در شرایط کرونا 
به دلیل محدودیت ها و خلل در کسب درآمدها پیش آمد، این امکان را فراهم 
کرد تا متقاضیان مســتاجر در شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک با دریافت 
مبالغی نســبت به تامین مسکن موردنیاز خود اقدام کنند.رقم ودیعه مسکن 
برای مستاجران تهران ٥۰ میلیون تومان، برای سایر کالن شهرها ٣۰ میلیون 
تومان و برای شــهرهای کوچک ١٥ میلیون تومان است.متقاضیان باید پس 
از یک ســال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند. سود این تسهیالت ١٣ درصد 

تعیین شده است.

رشد ۹۴ درصدی قیمت مسکن در اسفند ۹۹ 
 متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 

از ۳۰ میلیون تومان گذشت
بررسی جدیدترین گزارش تحوالت بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط 
قیمت مســکن طی اسفند ۹۹ در مقایســه با اسفند ۹۸ بالغ بر ۹٣.٧ درصد 
افزایش یافته اســت. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن، 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی طی اسفندماه سال گذشته در 
مقایســه با اســفند ۹۸ بالغ بر ۹٣,٧ درصد افزایش یافته است. در اسفندماه 
۹۸ متوسط قیمت مســکن در تهران ١٥ میلیون و ٦٢۸ هزار تومان بود که 
در آخرین ماه ســال گذشته به ٣۰ میلیون و ٢٧۴ هزار تومان افزایش یافت، 
یعنی رشــد ۹٣,٧ درصدی نسبت به اسفند ۹۸.تعداد معامالت مسکن نیز از 
١۰ هزار و ٢١۴ فقره در اســفندماه ۹۸ با رشــد منفی ۴۸,۴ درصدی به ٥ 
هزار و ٢٧٣ فقره کاهش یافته اســت.  تعداد معامالت انجام شده اسفند ۹۹ 
در مقایســه با ماه قبل از آن )بهمن ۹۹( بالغ بر ٣۴,٦٢ درصد افزایش یافته 
اســت.همچنین در بین مناطق ٢٢ گانه تهران متوســط قیمت هر مترمربع 
واحد مسکونی در منطقه یک به ٦۸ میلیون و ٧٢۰ هزار تومان رسیده که در 
مقایســه با ماه مشابه سال قبل از آن ١۰۴,٧ درصد افزایش را نشان می دهد. 
کمترین متوسط قیمت مسکن نیز با رشد ٥۸,٦ درصدی نسبت به اسفندماه 
ســال ۹۸ به قیمت ١٢ میلیون و ١٣۰ هزار تومان مربوط به منطقه ١۸ بوده 
است.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامالت شده بر حسب قیمت 
یک مترمربع بنا در اســفند سال گذشته حاکی از آن که واحدهای مسکونی 
در دامنه قیمت ١٥ تا ٢۰ میلیون تومان با ١٦ درصد بیشــتر ســهم از تعداد 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی ٢۰ تا 
٢٥ و ١۰ تا ١٥ میلیون تومان به ترتیب با سهم های ١٥,٧ و ١٢,٦ درصد در 
رتبه های بعدی قرار دارند. در این ماه توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده که 
٦١,۴ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن )٣۰ 
میلیون و ٧۰۴ هزار تومان( معامله شده است.بیشترین سهم معامالت انجام 
شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ٥۰ تا ٦۰ مترمریع با سهم ١۴,۸ درصد 
اختصاص داشته است. واحدهای با زیربنای ٦۰ تا ٧۰ و ٧۰ تا ۸۰ مترمربع به 
ترتیب با ســهم های ١٣,٣ و ١١,٣ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در 
مجموع طی اسفندماه سال گذشته واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر 
از ۸۰ مترمربع ٥٢,٦ درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری طی 
اسفندماه سال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتیب ٣١,۴ و ٣٥,٢ درصدی نسبت 

به اسفندماه ۹۸ است.

آگهی تغییرات شرکت ویرا تدبیر ایده پویا
  شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 35939

 و شناسه ملی 14008234634 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1399/11/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : - آقای باقر نوری شــماره 
ملــی1530637287 به ســمت رئیس هیات مدیره و آقــای علی میرزایی 
شــماره ملی 6339951325 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای فواد 
میرزایی شماره ملی6339360701 به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیات 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت به امضاء مشترک آقایان فواد میرزایی و باقر نوری همراه با 
مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. - خانم سحر معظمی گودرزی به شماره 
ملی 0311082092 به ســمت بازرس اصلی و آقای علی قاسمی به شماره 
ملی 1520107005 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج  م الف:1117365
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تشریح توافق اعضای اوپک پالس در پانزدهمین نشست وزارتیگزیده خبر

زنگنه: تقاضای نفت دنیا هنوز به رقم سال ۲۰۱۹ نرسیده است
وزیر نفت با تشــریح توافق پانزدهمین نشســت وزارتی اوپک 
پالس گفت: تقاضای نفت دنیا هنوز به ســال ۲۰۱۹ نرسیده 
اســت.بیژن زنگنه پس از پایان پانزدهمین نشســت سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت )اوپــک( و متحدانش )ائتالف 
اوپک پالس( در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این ســومین 
نشستی است که در سال میالدی جدید )۲۰۲۱( برای بررسی 
وضع بازار نفت برگزار شــده اســت، اظهار کرد: اعضای اوپک 
پالس در مجموع بسیار خوب به تعهدهای خود عمل کردند، 
گرچه مراعات بعضی از کشــورها مطلوب نبوده و این موضوع 
ســبب اعتراض بعضی دیگر از اعضا شــده اســت.وی با بیان 
اینکه برآوردها از وضع توســعه اقتصادی دنیا حاکی از رشــد 
پنج درصدی اســت، تصریح کرد: بر مبنای این برآورد، تقاضا 
بــرای نفت خام با توجه به احیای کســب و کارها حدود ۵.۶ 
میلیون بشــکه افزایش می یابد، گرچه بــا توجه به اینکه ۹.۶ 
میلیون بشکه از تقاضای نفت جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به 
سال ۲۰۱۹ کم شده بود هنوز هم سطح تقاضای نفت به سال 
۲۰۱۹ نرسیده است، احتمال دارد  تقاضای نفت دنیا  در سال 
۲۰۲۲ به سطح سال  ۲۰۱۹ برسد.وزیر نفت ادامه داد: اعضای 
اوپک پالس در نشست با توجه به به موفق بودن واکسیانسیون 
از یک سو و اختصاص ۱۹۰۰ میلیارد دالر از طرف دولت آمریکا 
به عنوان محرک اقتصاد ازســوی دیگر ضمن نگرانی در زمینه 
شکنندگی وضع بازار نفت تصمیم گرفت در ماه های مه، ژوئن 
و ژوئیه به ترتیب ۳۵۰ هزار بشکه در روز، ۳۵۰ هزار بشکه در 
روز و بیش از ۴۰۰ هزار بشــکه به تولید خود بیفزاید.زنگنه با 
بیان اینکه بر اساس تصمیم نشست نشست های اوپک پالس 
همچنان به صورت ماهانه برای بررسی بازار نفت برگزار می شود، 
افزود: این تصمیم ها پس از چهار ســاعت نشست گرفته شده 
است.وی درباره کشورهای متخلف هم با بیان اینکه تعهد چند 
کشور به سهمیه کاهش تولید کم بوده است، اظهار کرد: ایران، 
لیبی و ونزوئال  همچنان از توافق کاهش تولید به دلیل اینکه 
کمتر از توان ســنتی و حق تاریخی خود با توجه به فشارهای 

آمریکا تولید می کنند، معاف هستند.

تهیه سند در صنعت نفت برای رفع موانع
وزیر نفت درباره اینکه شــعار سال ۱۴۰۰ »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« چقدر می تواند برای صنعت نفت راهگشــا باشد، 
افزود: در هفته جاری نشســت و پیش نشســت هایی در سطح 
کارشناسی و معاونت ها به منظور تهیه سندی به منظور اقدام برای 
رفع موانع تولید برگزار کردیم. شــنبه هفته آینده نشســتی در 
ســطح وزیر و معاونان وزیر برای نهایی کردن و ابالغ این ســند 
خواهیم داشــت.زنگنه با بیان  اینکه باید از فرصت ایجاد شــده 
برای رفع موانع تولید اســتفاده کنیم، تصریح کرد: منتها باید به 

این نکته توجه کنید رفع همه موانع تولید در اختیار وزارت نفت 
نیست و دیگر اعضای دولت، مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه 
هم در این موضوع سهیم هستند؛ اما ما بیشتر می خواهیم روی 
مواردی تمرکز کنیم که اقدام های آن در اختیار وزارت نفت است 
تا بتوانیــم از افزایش تولید و رفع موانع تولید در ســال ۱۴۰۰ 
پشــتیبانی کنیم.وی با بسیار سخت توصیف کردن سال ۱۳۹۹ 
عنــوان کرد: البته موفقیت های ارزشــمندی هم در این ســال 
داشتیم. سال ۹۹، سال درخشانی در صنعت نفت بود، به عنوان 
نمونه ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران به ۲۵ میلیون تن و 

تولید گاز خام کشور به هزار میلیون مترمکعب رسید.

بیانیه پانزدهمین نشست وزارتی اوپک پالس
طبق اعــالم وزارت نفت، پانزدهمین نشســت وزیران نفت و 
انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی و همکاری الکســاندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه از طریق ویدیوکنفرانس و حضور ۲۳ کشور 
عضو با انتشــار بیانیه ای به کار خود پایان داد.در این نشســت 
بــر تاثیر مثبت توافقنامه همکاری )DoC( در حمایت از توازن 
دوباره بازار جهانی نفت تأکید شــد. این نتایج با تصمیم های 
تاریخی گرفته شده در دهمین نشست )فوق العاده( اوپک و غیر 

اوپک در ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ برای تعدیل روند رو به پایین تولید 
کل نفت خام و تصمیم های بعدی آن همسو بوده است.وزیران 
انرژی اوپک و غیراوپک از سیاست محتاطانه عربستان سعودی 
برای حفظ کاهش داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای خود 
در ماه آوریل ۲۰۲۱ و برای سومین ماه پیاپی قدردانی کردند.

در این نشست ضمن تاکید بر ادامه پایبندی به روند توافق شده 
در دوازدهمین نشســت وزیران اوپک و غیر اوپک )در دسامبر 
۲۰۲۰( برای برگزاری ماهانه نشست های وزیران اوپک و غیر 
اوپک، تصویب شد که سطح تولید در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه 
۲۰۲۱ به تدریج تعدیل شود. این تعدیل تولید باید با ارزیابی 
شرایط بازار باشد و تعدیل ماهانه تولید نباید بیش از ۵۰۰ هزار 
بشــکه در روز باشــد.وزیران نفت و انرژی اوپک پالس گزارش 
ماهانه کمیته فنی مشترک )JTC(، از جمله داده های مربوط به 
تولید نفت خام در ماه فوریه را بررسی کردند.آنها با مدنظر قرار 
دادن احیای شرایط بازار نفت در پی برنامه های واکسیناسیون 
جهانی و بســته های محرک اقتصادهای مهــم جهان، یادآور 
شدند که نوسان های مشاهده شده در هفته های اخیر مستلزم 
ادامه رویکرد محتاطانه و هوشیارانه در نظارت بر تحوالت بازار 
است.در این نشســت مشاهده شد که ذخیره سازی های نفتی 
کشورهای عضو ســازمان توســعه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( در مــاه فوریه برای هفتمین ماه پیاپی کاهش یافته، 

اما همچنان باالتر از میانگین ۲۰۱۵-۲۰۱۹ بوده است.در این 
نشست از عملکرد مثبت کشورهای شرکت کننده در توافقنامه 
همکاری استقبال شــد. پایبندی مجموع این کشورها در ماه 
فوریه ۲۰۲۱ به ۱۱۵ درصد رسیده است که سبب تقویت روند 

پایبندی باالی کشورهای شرکت کننده می شود.
این وزیران یادآور شــدند که از زمان نشست کشورهای عضو 
اوپــک و غیر اوپک در آوریل ۲۰۲۰ تا پایان ماه فوریه ۲۰۲۱، 
این کشــورها ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون بشــکه از تولید نفت 
خود کاســته و ســبب تعدیل عرضه جهانی نفت و تسریع در 
بازگرداندن تعادل به بازار نفت شــده اند.وزیران نفت و انرژی 
اوپک و غیراوپک از کشــورهایی که برنامه جبرانی تخطی از 
تولید پیشــین خود را ارائه داده اند و همچنان در حال جبران 
تولید بیش از ســهمیه خود در توافق کاهش تولید هســتند، 
قدردانی کردند. آنها  همچنین خواســتار پایبندی کامل همه 
شرکت کنندگان برای رسیدن به هدف تعادل بازار و جلوگیری 
از تأخیــر بی رویه این فرآیند شــدند.در همین زمینه، وزیران 
نفت و انرژی اوپک و غیراوپک با درخواست کشورهای متخلف 
مبنی بر تمدید مهلت جبران پایبند نبودنشان تا پایان سپتامبر 
۲۰۲۱ موافقت کردند.در این نشست از اعضایی که به سهمیه 
کاهش تولید خود پایبند نبوده اند خواســته شد تا ۱۵ آوریل 
۲۰۲۱)۲۶ فروردین ماه( برنامه هایشان را برای جبران تخطی 
از ســهمیه تولید به دبیرخانه اوپک ارائه دهند.در این نشست 
از عربستان برای ارائه دو برنامه »طرح سبز سعودی« و »طرح 
ســبز خاورمیانه« که نقش مهمی در تالش های جهانی برای 
مبــارزه با تغییرات آب و هوایی دارد، قدردانی شــد و از تعهد 
ریاض برای انتقال دانش و به اشتراک گذاشتن تجربه های خود 
در این زمینه استقبال کرد.صنعت نفت و گاز می تواند بخشی از 
راه حل تغییرات آب وهوایی باشد. اوپک منابع و تخصص مهمی 
دارد که می تواند به رفع چالش کاهش انتشار جهانی گازهای 
گلخانــه ای کمک کند.این ســازمان راه های افزایش همکاری 
در این زمینه مهم را کشــف خواهد کرد. رهبران کشــورهای 
G۲۰ پیش از این از راهبرد ارائه شــده توسط عربستان برای 
مقابله با تغییرات آب و هوایی - اقتصاد چرخشــی و ۴ محور 
آن - کاهش، اســتفاده دوباره، بازیافت و حــذف - به عنوان 
راه حلی جامع و متعادل برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای 
اســتقبال کرده اند.وزیران نفت و انــرژی اوپک پالس از نقش 
مشــارکتی کمیته مشــترک فنی و دبیرخانــه اوپک در این 
نشســت قدردانی کردند.در این نشست مقرر شد که نشست 
آینده کمیته مشــترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه 
نفت کشورهای عضو و غیرعضو اوپک )JMMC( و شانزدهمین 
نشســت وزارتی اوپــک پالس در ۲۸ آوریل ۲۰۲۱ )هشــتم 

اردیبهشت ماه( برگزار شود.

وزیر نیرو:
 تعرفه آب و برق از اول اردیبهشت

 ۷ درصد گران می شود
وزیر نیرو گفت: بر اســاس مصوبه 
۳ ســال قبــل دولــت، از ابتدای 
اردیبهشــت هر ســال، تعرفه آب 
و برق ۷ درصــد افزایش می یابد.

به گــزارش صــدا و ســیما؛ رضا 
اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت 
دولت افزود: پیش بینی شــده که 
در فصل بهار امســال هم، بارش ها 
به نســبت متوسط درازمدت بیش 
از ۴۰ درصد کاهش داشــته باشد.

وی با اشــاره به اینکه ســال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از اوایل مهر پارســال تا 
پایان شهریور امســال است اضافه کرد: یک سال است که نسبت متوسط 
بلندمدت بارش ها کاهش داشــته به طوری که اگر بارش طبیعی در طول 
۱۲ مــاه را در مجموع ۲۵۰ میلــی متر فرض کنیم، امســال این مقدار 
حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلی متر کاهش داشــته اســت.اردکانیان ادامه داد: 
خوشــبختانه با اطالع از وضعیت کاهش بارندگی ها، برداشت ها از مخازن 
ســدها به صورت دقیق انجام شــد، به شکلی که در حال حاضر حجم آب 
موجود در مخازن ســدهای کشور نسبت به پارسال فقط ۱۰ درصد کمتر 
اســت و این نشــان می دهد که در ســال جاری با رعایت و صرفه جویی 
مردم در بخش کشــاورزی و مصارف خانگی، تابســتان را با آرامی پشت 
ســر خواهیم گذاشت.وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه 
ســه ســال پیش دولت مبنی بر افزایش هفت درصدی تعرفه آب و برق 
در ابتدای اردیبهشــت هر ســال اشــاره و اضافه کرد: سال گذشته دولت 
مصوبه ای داشــت که این مصوبه بــا عنوان »برق امیــد« از اوایل آبان و 
»آب امید« از اوایل دی ماه اجرایی شــد.اردکانیان افزود: بر اســاس این 
مصوبــه، دولت برای افراد کم مصرف تخفیف ۱۰۰ درصدی در نظر گرفت 
و کســانی که تا یک ســوم الگوی مصرف هستند، هم آب و هم برق آن ها 
شــامل تخفیف ۱۰۰ درصدی می شــود.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به آغاز پویش »هر هفته الف ب ایران« از ســه شــنبه ۱۷ 
فروردیــن گفت: در اولین هفته بیــش از ۳ هزار میلیارد تومان پروژه های 
صنعت برق سراســر کشور در شش منطقه شامل پست های برق، خطوط 
انتقال و شبکه های مختلف توزیع افتتاح خواهد شد.اردکانیان اضافه کرد: 
فعالیت های این طرح تا پایان سال ادامه خواهد داشت، اما به طور مشخص 
تا پایان فعالیت دولت دوازدهم تعداد پنج ســد مخزنی، ســه تصفیه خانه 
آب، پنــج تصفیه خانه فاضالب، ۱۰ هزار هکتار شــبکه های اصلی آبیاری 
زهکشــی، آبرسانی به بیش از ۲۰۰ هزار هموطن روستایی به شکل پایدار 
افتتاح خواهد شــد و ســه نیروگاه حرارتی و هفت نیروگاه تجدید پذیر با 

ظرفیت حدود ۵۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.

صادرات LNG آمریکا به آسیا رکورد زد
آمریکا از پاییز سال ۲۰۲۰ میزان صادرات گاز طبیعی مایع )LNG( به آسیا را به 
میزان قابل توجهی افزایش داده و در هفته های اخیر به رکورد باالیی رســانده و 
برتری قطر را در این بازار به چالش کشیده است. برودت شدیدتر از حد معمول 
هوا در زمســتان شمال آسیا که ســه واردکننده بزرگ LNG جهان شامل ژاپن، 
چین و کره جنوبی در آن واقع شده اند، باعث شد تقاضا برای گاز در ماه های اخیر 
افزایش پیدا کند. همزمان رونــد بهبود فعالیتهای صنعتی پس از قرنطینه های 
مربوط به پاندمی کووید ۱۹، به باال بردن تقاضا کمک کرد.طبق برآورد رفینیتیو 
آیکان، صادرات LNG آمریکا به این ســه کشور آسیایی در فوریه سال ۲۰۲۱ به 
۳.۲ میلیون تن رسید که دو و نیم برابر باالتر از باالترین رکورد ماهانه قبلی بود.

صادرات LNG آمریکا به آســیا سال میالدی گذشــته در مقایسه با سال ۲۰۱۹ 
با وجود پاندمی و ضعیف شــدن تقاضا در ماه های بهار و تابســتان که صادرات 
 LNG آمریکا و حجم مایع ســازی بسیار اندک بود، افزایش نشان می داد.صادرات
آمریکا به آسیا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶۷ درصد رشد کرد و طبق گزارش اداره 
اطالعات انرژی آمریکا، مجموع صادرات این کشــور ۳۲ درصد افزایش داشــت. 
مجموع صادرات LNG آمریکا به آسیا ۳.۱ میلیارد فوت مکعب در روز معادل نیمی 
از کل صادرات LNG این کشور بود.روند رشد صادرات LNG آمریکا در سال ۲۰۲۱ 
ادامه دارد و LNG آمریکایی، قطر را در بازار ژاپن به تکاپو انداخته است. با این حال 
گاز آمریکا گران تر از گاز قطر است.بر اساس گزارش اویل پرایس، تقاضای LNG در 
آسیا همچنان رو به رشد است اما قطر با توسعه عظیم تولید کم هزینه گاز، برای 
توسعه سهم خود در بازار جهانی گام برداشته است که رقابت با آن از نظر هزینه 

برای پروژه های جدید شامل پروژه های آمریکایی دشوار خواهد بود.

هند در قراردادهای واردات نفت سعودی 
بازبینی می کند

هند با درخواســت از پاالیشگاه های دولتی برای بازبینی قراردادهای خرید نفت 
عربستان سعودی، به تالش برای کاهش وابستگی نفت خود به تصمیمات اوپک 
ادامــه می دهد.، هند که بیش از ۸۰ درصد از نفت مورد نیازش را وارد می کند و 
وارداتش از خاورمیانه ۶۰ درصد از کل خرید نفت این کشور را تشکیل می دهد، 
از مدیریت عرضه نفت اوپک پالس از ابتدای امســال ناخشــنود بوده و از قیمت 
باالی نفت که باعث افزایش هزینه واردات و تورم این کشــور شده، ناراضی بوده 
اســت.این کشور ماه گذشته عصبانیتش را از تصمیم اوپک پالس برای ثابت نگه 
داشــتن تولید در آوریل نسبت به مارس ابراز کرد و از اوپک پالس که با کاهش 
تولید مصنوعی، قیمتها را باال نگه داشته است، انتقاد کرد. دارمندرا پرادهان، وزیر 
نفت هند اظهارات همتای سعودی خود را که در واکنش به درخواست دهلی نو 
برای افزایش تولید نفت، برداشت از ذخایر را پیشنهاد کرده بود، غیردیپلماتیک 
خواند.یک مقام هندی مطلع به خبرگزاری پرس تراســت ایندیا گفت: در حالی 
که خریداران از نظر حقوقی ملزم به دریافت مقادیر ذکر شده در قرارداد هستند، 
عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان گزینه کاهش عرضه در صورت تصمیم 
اوپک برای محدود نگه داشــتن تولید و تقویت قیمتها را دارند. چرا باید مصرف 
کنندگان هزینه تصمیمات اوپک را بپردازند. شــرایط تولیدکنندگان اوپک برای 
فــروش نفت به هند اغلب برخالف نظر خریدار است.پاالیشــگاههای هندی در 
هفته های اخیر به خرید نفت آمریکای شــمالی و جنوبــی پرداخته و بعضی از 
گریدهای نفتی را برای اولین بار خریداری کردند. این اقدام در راستای تالش هند 
برای متنوع کردن منابع واردات نفت و کاهش خرید از خاورمیانه صورت گرفت. 

قیمت هر بشــکه نفــت برنت دریای 
شمال در پایان معامالت هفته گذشته 
بــا ۲ دالر و ۱۲ ســنت معادل ۳.۳۸ 
درصد رشــد به ۶۴ دالر و ۸۶ سنت 
رســید.پس از انتشار خبرهایی مبنی 
بــر اینکه اوپک پالس توافق کرده که 
تولید نفت را از مــاه می و به صورت 
تدریجی افزایش دهــد، قیمت نفت 
روز پنجشــنبه شاهد افزایش بیش از 
۳ درصــدی بود. بازارها در روز جمعه 
تعطیــل بود. بر اســاس این گزارش، 
قیمت هر بشــکه نفــت برنت دریای 
شمال در پایان معامالت روز پنجشنبه 
بــا ۲ دالر و ۱۲ ســنت معادل ۳.۳۸ 
درصد رشــد به ۶۴ دالر و ۸۶ سنت 
رســید. قیمت نفت وســت تگزاس 

اینترمدییت آمریــکا برای تحویل در 
ماه مــی نیز در پایــان معامالت روز 
پنجشنبه با ۲ دالر و ۲۹ سنت معادل 
۳.۸۷ درصد جهش به ۶۱ دالر و ۴۵ 
سنت رسید.گروه اوپک پالس متشکل 
از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، 
روسیه و چند متحد دیگر توافق کرد 
که در ماه می تولید نفت خود را ۳۵۰ 
هزار بشکه در روز افزایش دهد و طی 
ماه های ژوئن و جوالی نیز به ترتیب 

۳۵۰ و ۴۰۰ هزار بشکه دیگر به تولید 
روزانــه نفت خود بیافزاید.بر اســاس 
توافقی که روز پنجشنبه حاصل شد، 
کاهش های اعمال شده در تولید نفت 
اعضای اوپک پالس از ماه می حدود 
۶.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود، 
در حالــی که این رقــم در ماه آوری 
اندکی کمتر از ۷ میلیون بشکه است.

الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز 
گفت، امیدوار است ذخایر جهانی نفت 

که یــک پارامتر کلیدی برای صنعت 
نفت به شــمالر می رود در طی ۲ تا 
۳ ماه آینده به ســطح عادی خود باز 
گردد.جنیفــر گرانهولــم وزیر انرژی 
دولت بایــدن گفته سیاســت اتخاذ 
شــده در زمینه عرضه انــرژی باید 
قابل اجرا باشــد و به نوعی از افزایش 
تدریجی تولیــد اوپک پالس حمایت 
نموده اســت.ما وزیر انرژی عربستان 
گفتــه، هنوز فاصله خیلــی زیادی با 
ترمیــم کامل بــازار داریم.باب یاوگر 
تحلیلگــر بازار نفت گفــت، بازیگران 
کلیدی تصمیــم گرفته اند که اکنون 
زمان بازگرداندن بشــکه های نفت به 
بازار است، اما این کار به شکل انعطاف 

پذیری انجام خواهد گرفت.

تصمیمات جدید اوپک پالس موثر بود؛

افزایش بیش از ۳درصدی 
قیمت نفت

 بررسي شعار سال 1400در شرکت گاز 
استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در این نشست  مهندس علوی  
با تبریک سال نو و والدت با ســعادت حضرت صاحب الزمان )عج(، اجرای شعار 
سال جاری، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را مهمترین اولویت کاری 
سازمان متبوع خود بیان کرد و خواستار اهتمام جدی تمام بخش های این شرکت 
به منظور اجرای این راهبرد اساســی گردید.مهندس علوی، گفت:  شــعار سال 
۱۴۰۰ ،کلیدواژه »تولید« را بر پیشانی خود دارد و مشخص است که اصالح مسائل 
مرتبط با تولید، در یک مدت محدود خالصه نمی شود و باید در این زمینه، نگاهی 
منطقی داشت.وی، خاطر نشان ساخت: »پشتیبانی« و »مانع زدایی« در کنار هم 
می توانند مشکالت گوناگون عرصه تولید را مرتفع سازند، یعنی چه بسا پشتیبانی 
و حمایت ها از عرصه تولید به دلیل وجود برخی موانع تأثیر الزم را نداشته باشد، 
ضمن آن که رفع موانع نیز بدون پشتیبانی های مستمر از تولید، کارا نخواهد بود، 
اگرچه خود رفع موانع، نوعی از پشــتیبانی و حمایت است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، تصریح کرد: تحقق عینی این شعار در صنعت گاز استان نیازمند 
نقش آفرینی تمامی کارکنان است تا نه فقط یک پشتیبانی و مانع زدایی محدود، 
بلکه  مجموعه ای از »پشــتیبانی ها« و »مانع زدایی ها«  بتواند مؤثر واقع شود.

وی، حمایــت از پیمانکاران و تامین کننــدگان کاال و خدمات و نیز رفع موانع و 
مشکالت واگذاری اشتراک پذیری و توسعه شبکه ها همچنین همدلی و همکاری 
کارکنان را راهگشــای تحقق شعار سال دانست و اظهار داشت: ما وظیفه داریم با 
همه ظرفیت ها به پشتیبانی و مانع زدایی بپردازیم تا خدمات به رشد خوبی برسد 
و با رصد مشکالت در بخش های مختلف بتوانیم به پشتیبانی و حمایت های الزم 
بپردازیم.علوی،گفت: در ســال گذشته بهره برداری از صدها پروژه در بخش های 
مختلف خانگی و بویژه صنعتی اتفاق افتاد و امیدواریم در ســال جدید در جهت 
تحقق شعار سال نیز با تالش و همت  همگانی در جهت رشد اقتصادی و توسعه 
گازرســانی بویژه در صنایع فاقد گاز طبیعی گام های بلندتری برداریم و به لطف 
الهی در سال ۱۴۰۰ شاهد گشایش های اقتصادی و گسترش فعالیت های تولیدی 

استان باشیم.

مقام مسئول:
1۸0 روستای سیستان و بلوچستان امسال 

آبرسانی می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچســتان گفت: در صورت ابالغ 
اعتبارات مورد نیاز، آبرسانی به بیش از ۱۸۰ روستا در سال ۱۴۰۰ محقق می شود.

به گزارش وزارت نیرو، علیرضا قاســمی اظهار کرد: با وجود عدم تخصیص کامل 
اعتبارات، در سه ماهه نخست سال ۹۹ با تکمیل عملیات تصفیه خانه و با استفاده 
توأم از خطوط جدید و قدیم طرح تأمین آب ۱۸۵ روســتای چابهار در محدوده 
بخش پالن و پیرســهراب به منظور بهره منــدی ۴۵ هزار نفر از منابع آبی پایدار، 
ســد زیردان در مدار بهره برداری قرار گرفت.قاسمی ادامه داد: طبق هدف گذاری 
صورت گرفته و بر اســاس اعتبارات ابالغ شده، آبرسانی به ۱۷۳ روستا با جمعیت 
۶۳ هزار نفر از محل اعتبارات ملی در دستور کار این شرکت قرار گرفت که تاکنون 
بیش از ۹۳ روستا از نعمت آب شرب برخوردار شدند.وی با اشاره به اینکه خدمت 
بدون وقفه و جهادگونه برای مردمی که مستحق بهترین خدمت رسانی هستند به 
عنوان مهمترین هدف آبفا ادامه دارد، افزود: پیش بینی می شــود تا فصل تابستان 
۸۰ روســتای دیگر که عملیات تکمیلی خطوط انتقال و شبکه های توزیع آن در 
حال انجام است، وارد مدار بهره برداری شود.این مقام مسئول اظهار کرد: در سالی 
که با اعتبارات محدود مواجه بودیم، بالغ بر ۶۲۰ کیلومتر لوله گذاری در ســطح 
شــهرها و روستاها صورت گرفت و به منظور حفظ سالمت مردم تعداد ۴۵ تانکر 
برداشت آب در بیش از ۳۲ روستای فاقد شبکه یا دچار بحران حوزه جنوب استان 
نصب شــد.وی از رفع تنش آبی ۹۸ روستا در ســال ۹۹ خبر داد و گفت: امسال 
۳۱۰ روســتای شهرستان هیرمند نیز از چرخه تنش آبی خارج می شوند.قاسمی 
از انجام مطالعات آبرسانی به ۹۳۰ روستا در قالب ۱۳ مجتمع آبرسانی با جمعیت 
۱۸۱ هزار و ۱۷۰ نفر خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به عنایت صورت گرفته 
از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تأمین اعتبار مجتمع های آبرسانی روستایی از 
محل صندوق توسعه ملی پیش بینی می شود، در صورت ابالغ اعتبارات مورد نیاز، 
آبرسانی به بیش از ۱۸۰ روستای دیگر استان که اکثر این روستاها در حوزه جنوب 

و مرکز استان قرار دارند، در سال ۱۴۰۰ محقق شود.
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گزیده خبر رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

کاهش ۵۷ درصدی ارزش پول ملی ضربات طاقت فرسایی به اقتصاد وارد کرد
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در سال گذشته 
شــاهد این بودیم که ارزش پول ملی به طور میانگین حدود ۵۷ 
درصــد کاهش پیدا کــرد. علی رغم اینکه ایــن کاهش ضربات 
طاقت فرسایی به اقتصاد ایران وارد کرد، اما در بخشی که در همه 
جای دنیا می تواند فرصت باشــد یعنی صادرات؛ باز هم نسبت به 
سال ۹۸ با کاهش مواجه بودیم.محمد الهوتی در مورد وضعیت 
صادرات در سال جاری اظهار کرد: می توان سال ۱۴۰۰ را نسبت 
به ســال گذشته سال نســبتا متفاوتی دید چراکه پاندمی کرونا 
تــا حدودی در جهان کنترل شــده و در ایران نیز امید به تزریق 
واکسن به مراتب بیشتر از گذشته است و طبق قول هایی که داده 
شده احتماال تا اوایل پاییز بیشتر کسانی که در اولویت قرار دارند 
واکسیناسیون شوند. باید توجه داشت که کرونا مشکالت زیادی 
را در ســال گذشته به ما تحمیل کرد.وی ادامه داد: نکته دیگری 
که در مورد ســال آینده باید به آن توجه کرد انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت. با توجه به تغییر دولت، بخشی از سیاست های 
اجرایی تغییر خواهد کرد. دولت بعدی با انگیزه بیشــتری روی 
کار خواهــد آمد و با توان بیشــتری کار را شــروع خواهد کرد. 
الهوتی افزود: همچنین زمزمه هایی هم مبنی بر بازگشت آمریکا 
به برجام وجود دارد. در صورت برگشــت آمریکا، لغو تحریم ها و 
آزاد شــدن منابع ارزی کشور محتمل است. رییس کنفدراسیون 
صادرات ایران تصریح کرد: این عوامل باعث خواهند شد که سال 
۱۴۰۰ را با شرایط بهتری نسبت به سال گذشته پیش بینی کنیم. 

ولی در حوزه سیاســت های داخلی، سیاست گذاری های ارزی و 
سیاســت های اقتصادی اگر اتفاق خاصــی رخ ندهد کماکان با 

مشکالت سال ۹۹ دست به گریبان خواهیم بود.وی خاطر نشان 
کرد: در سال گذشته شاهد این بودیم که ارزش پول ملی به طور 

میانگیــن حدود ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. علی رغم اینکه این 
کاهش ضربات طاقت فرســایی به اقتصاد ایــران وارد کرد، اما در 
بخشی که در همه جای دنیا می تواند فرصت باشد یعنی صادرات؛ 
باز هم نســبت به سال ۹۸ با کاهش مواجه بودیم. وی با انتقاد از 
سومدیریت ها در سال گذشته خاطرنشان کرد: این مسأله را یقینا 
تنها باید به حساب سومدیریت و ناکارآمدی بگذاریم، این موضوع 
هیچ ارتباطی با تحریم  ندارد. قطعا اگر این سیاســت ها در سال 
جاری برطرف شود و به پیشــنهادات بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی توجه بیشتری شود؛ از کج سلیقگی و سخت گیری های 
بی مورد جلوگیری شود و به جامعه صادرکنندگان، تولیدکنندگان 
و واردکنندگان خوشنامی که طی دهه ها در اقتصاد ایران فعالیت 
کردند، خوشــنام و متعهد هستند و عالقه خود را به ایران نشان 
دادند اعتماد بیشتری شود، مشــکالت از سر راه تولیدکنندگان 
برداشــته شود، شــرایط تعهد ارزی برای صادرکنندگان تسهیل 
شــود، توافقاتی که در انتهای سال گذشــته با بخش خصوصی 
شــد و ابالغیه ۱۷۷ تصویب شود، صادرات ما می تواند رشد کند.

وی اضافــه کرد: امیدوار هســتیم که این اتفــاق رخ دهد و این 
فرصت ســوزی هایی که در سال های گذشته به خصوص در سال 
۹۹ با کاهش پول ملی در بخش صادرات ایجاد شــد ولی با رشد 
منفی صادرات مواجه بودیم، تکرار نشود. ضمن اینکه دولت جدید 
و برداشته شدن تحریم ها هم می تواند کمک بسیاری به افزایش 

صادرات، تقویت پول ملی و حمایت از تولید باشد.

۹۰ درصد تجارت جهانی بر پایه موافقت نامه 
ها و سندهای راهبردی انجام می شود

رئیس ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به امضای توافق ۲۵ ساله ایران و چین 
گفت: ۹۰ درصد تجارت جهانــی در چارچوب موافقت نامه های تجاری، تجارت 
آزاد و تجارت ترجیحی انجام می شود که پیش زمینه آن، موافقت نامه هایی مانند 
ســند های راهبردی اســت.حمید زادبوم با بیان اینکه پارسال نخستین شریک 
صادراتی و وارداتی ما کشور چین بوده است افزود: پارسال حدود ۱۰ میلیارد دالر 
نیز از این کشــور واردات داشتیم در حالی که کل حجم کل تجارت ما با جهان 
۷3 میلیارد دالر بوده اســت ضمن اینکه برخی کاال های وارداتی چین کاال هایی 
اســت که ما سابقه صادرات این کاال ها را داشتیم و داریم.وی با بیان اینکه چین 
در ســال ۲۰۲۰ حدود ۴ و ۷ دهم تریلیون دالر مبادالت تجاری داشــت اضافه 
کرد: چند سال است که چین صادر کننده اول و دومین وارد کننده جهان است 
که اگر صادرات و واردات کل کشور های اتحادیه اروپا را به صورت یکجا محاسبه 
کنیم به این میزان نمی رسد. زادبوم گفت: چین را به عنوان یک کشور نباید نگاه 
کرد بلکه بایــد به عنوان یک قاره و اقتصاد مهم به آن نگاه کرد، زیرا چین یک 
میلیــارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیــش از 3۰۰ میلیون نفر از این 
جمعیت افراد مرفهی هستند که در سطح مرفهان جهانی قرار دارند ضمن اینکه 
تقاضا برای کاال های تجاری در این کشور بسیار باالست و اگر کسی برای کاالیی 
بتواند بازاری در چین پیدا کند تقاضای بسیار باالیی برای وی ایجاد خواهد شد.

زادبوم افزود: سه سال است که چین نمایشگاه واردات خود را در شهر شانگ های 
برگزار می کند که کشور های دنیا می توانند نیاز های وارداتی چین را در آنجا ارائه 
کنند.وی ادامه داد: از آنجا که با چین به عنوان یک اقتصاد بزرگ مواجه هستیم 
باید نــوع منافعی را که می توانیم از این اقتصاد به دســت آوریم تنظیم کنیم.

زادبوم گفت: بیشتر صادرات ما به چین در سال های اخیر، مواد اولیه پتروشیمی، 
معدنی و مواد خام بوده است که باید از این فرصت استفاده کنیم و این صادرات 
را به صــادرات با ارزش افزوده باالتر تبدیل کنیم و حتی ســرمایه گذاری ها را 
در زیرســاخت هایی که در آن صادرات خام داریم انجام دهیم.رئیس ســازمان 
توسعه تجارت با بیان اینکه سند امضا شده با چین، سندی کلی است که برای 
اجرایی شــدن آن باید در هر بخش تخصصی قرارداد هــای مربوط به آن امضا 
شود افزود: می توان در حوزه هایی مانند نفت، نیرو، گردشگری، صنعت، معدن، 
تجارت، انتقال فناوری، بانکی، تأمین مالی و زیرساخت های حمل و نقل می توان 
قرارداد های توســعه ای با چین منعقد کرد. زادبوم گفت: چین هم اکنون با ۱6 
کشــور و اتحادیه منطقه ای، قرارداد تجــارت آزاد دارد که می توانیم از این نوع 
قرارداد ها استفاده کنیم البته وقتی می گوییم تجارت آزاد به این معنی نیست که 
در های کشور بر روی ورود و خروج از کشور باز می شود بلکه قرارداد تجارت آزاد، 
چهارچوبی است که در یک مهلت زمانی بر اساس منافع لحاظ شده ما و طرف 
مقابل لحاظ اجرایی می شــود.وی افزود: اخیرا در نمایشــگاه واردات شانگ های 
که شــرکت های فرش ایرانی هم در آن حضور داشتندبرآورد اولیه نشان می داد 
نه تنها فرش موجود در بازار ما برای فروش می تواند وارد بازار چین شــود حتی 
اگــر همه فرش های خانه های ایرانی را هم جمع کنیم می تواند در این کشــور، 
بازار داشــته باشد.زادبوم گفت: البته برای افزایش تجارت، زیرساخت های حمل 
و نقل باید توسعه و زیرساخت های تبادالت بانکی باید به صورتی خاص تعریف 
شود تا بتوان از این فرصت ها بهره برداری کرد.وی افزود: با بعضی کشور ها مانند 
پاکستان، ترکیه و روسیه قرارداد های بازرگانی داریم و با بعضی کشور ها ها هم در 
حال مذاکره هستیم با کشور هایی مانند افغانستان برای برنامه جامع مشترک هم 
مذاکرات صورت گرفته است ضمن اینکه به دنبال این هستیم که با کشور های 
دوست و همسایه هزینه سند های راهبردی امضا کنیم تا برای اقتصاد ما راهگشا 
باشــد. زادبوم ادامه داد: ۹۰ درصد تجارت جهانی در چارچوب موافقت نامه های 
تجاری، تجارت آزاد و تجارت ترجیحی انجام می شود که پیش زمینه آن، موافقت 

نامه هایی مانند سند های راهبردی است.

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛
توسعه بومی سازی برای قطع وابستگی كامل 

به كشورهای خارجی
علی امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان، از ثبت رکورد تولید بیش از 3 میلیون و 
سیصد هزار تن گندله در سال ۹۹ خبر داد و گفت: شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان که از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالدمبارکه محسوب می شود؛ موفق 
شد در ســال گذشته با رکوردهای پیاپی جهش تولید را محقق سازد و با تولید 
بیش از 3 میلیون و ســیصد هزار تن گندله رکورد جدیدی در تولید ســالیانه به 
ثبت برســاند.وی در ادامه افزود: رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته استفاده از 
تمامی ظرفیت های تولیدی مبتنی بر بومی سازی، ارتقای سیستم های نگهداری 
و کاهــش توقف و مدیریت هزینه ها به رغم کمبود مواد اولیه بوده که توانســت 
فراتر از برنامه پیش بینی شده را محقق سازد؛ هرچند در چند سال اخیر کمبود 
کنسانتره یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می رود.وی اظهار 
داشت: امیدواریم با روند رو به رشد بومی سازی قطعات در این شرکت، در آینده ای 
نه چندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی داخلی شاهد قطع وابستگی کامل به 
کشورهای خارجی باشیم.امرایی گفت: با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی 
کردن برنامه های استراتژیک شرکت، موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله 
شــده ایم و با تولید ۴۱۰۱6۱ تن گندله در اسفند ماه، تالشگران فوالد سنگان 
رکورد تولید ماهیانه را از ۴۰۱ به ۴۱۰ هزار تن ارتقا دادند.مدیرعامل فوالد سنگان 
عنوان کرد: سال گذشته رشد 6.۵ درصدی تولید گندله در کشور انجام شد که در 
این بین فوالد سنگان به عنوان یکی از قطب های تولید گندله در شرق کشور با 
هم افزایی، تدوین استراتژی های متناسب، کاهش توقفات علی رغم قطعی های 
مکرر جریان برق و گاز، نقش به سزایی در تولید بخشی از گندله مورد نیاز فوالد 
مبارکه، بزرگترین فوالد ساز خاورمیانه داشته است. شرکت فوالد سنگان با تدوین 
اهداف در سال جهش تولید و با  ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه، توانست 
رشد قابل توجه۱3۰ درصدی تولید گندله در سال ۹۹ را نسبت به سال ۹۸ ثبت 
نماید که نشــان از  پیش برد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای تولیدی و عملیاتی 
در فوالد سنگان دارد. امرایی برای کسب موفقیتهای این چنینی در سال ۱۴۰۰ 
خواستار اثرگذارترین تالش ها در انجام مأموریت بزرگ پشتیبانی و مانع زدایی از 
تولید شــد .مدیرعامل فوالد سنگان، معتقد است: مانع زدایی و پشتیبانی را باید 
از ابتدای سال آغاز کرد و رکورد به دست آمده علی رغم محدودیت ها با همت و 
تالش شبانه روزی تالشگران فوالد سنگان بوده است. امیدواریم در سال ۱۴۰۰ 
گره از کار یک دیگر بگشاییم و همانند سال های گذشته با تمامی توان برای آبادانی 
ایران بزرگ و سربلندی کشور بکوشیم. همانطور که در سال گذشته این شرکت 
برای مطابقت با سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت رسیدن به اهداف 
تولیدی و همچنین همسویی با شعار سال و فرمان رهبر انقالب،  در زمینه جهش 
تولید، اهم فعالیت ها و توجه خود را به بخش تولید معطوف کرد و در راســتای 
جلوگیری از خام فروشی، جایگزینی معدن به جای نفت در راستای همراهی با گام 

دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در تولید فوالد حرکت کرد.

معاون وزیر صمت:
 صدور جواز واحدهای صنعتی

 باید تسهیل شود
معاون وزیر صمت گفت: حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز و تســهیل 
اســتقرار واحدهای صنعتی و معدنی از موضوعاتی است که باید در سال جاری با 
همکاری ســایر دستگاه ها محقق شــود.به گزارش وزارت صمت، سعید زرندی با 
حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: وزارت صمت در سال گذشته اقداماتی 
را در زمینه جهش تولید انجام داد و ســعی کرد عالوه بر ریل گذاری برای توسعه 
تولید در سال های آینده، با اجرای برنامه های مختلف در کوتاه مدت نیز به نتایج 
مطلوب برسد و اگر چه به طور کامل به هدف مورد نظر نرسیدیم ولی در برخی از 

حوزه ها نتایج خیلی خوبی حاصل شد.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت، معیار اصلی برای سنجش میزان موفقیت بخش 
تولید را شاخص رشد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی دانست و 
تصریح کرد: بر اساس شاخص ۹ ماهه سال گذشته که از سوی این مراکز اعالم شد، 
شاخص حوزه صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ در حدود ۷.۸ درصد مثبت 
بوده است در حالیکه در سال های قبل از آن حتی رشد منفی را هم داشتیم.زرندی 
در کنار همکاری و هماهنگی دستگاه های مختلف در راستای حمایت از تولید، چند 
اقدام وزارت صمت را در حصول این نتایج مهم و تأثیرگذار عنوان کرد و افزود: یکی 
از این اقدامات مربوط به شناسایی ظرفیت های خالی حوزه صنعت و معدن بود که 
به صورت جدی در وزارتخانه پیگیری و سعی شد طرح های نیمه تمام و واحدهای 

تعطیل را به عنوان اولویت برای سرمایه گذاری معرفی شود.

مدیریت واردات کاال و اجرای نهضت ساخت داخل
وی اقدام دوم را مربوط به مدیریت واردات کاال معرفی کرد و ادامه داد: وزارتخانه 
سعی کرد از واردات کاالهای نهایی تا جایی که امکان دارد جلوگیری کند و به این 

ترتیب بازار در اختیار محصول ایرانی قرار گرفت.
طبق توضیحات معاون وزیر صمت، بحث ساخت داخل نیز از دیگر اقدامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در راســتای رشد تولید بود و از سال ۹۸ با اجرای نهضت 
ساخت داخل سعی شد وابستگی ارزی در بخش تولید کاالها کاهش یابد که نتایج 

و آثار خوبی را به دنبال داشت.

رشد تولید در 2۷ محصول منتخب صنعتی
زرندی در ادامه با تاکید بر رشد خوب ۲۷ محصول منتخب صنعتی از ۴۲ محصول 
گفت: چهارمین اقدام مهم دیگر وزارت صمت در افزایش تولید، ایجاد یک بستر بر 
مبنای اعتماد به واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی بود؛ در واقع نگاه برای تأمین 
ارز واحدهای صنعتی متفاوت شد و با اجرای واردات در مقابل صادرات و به رسمیت 
شناختن ارز اشخاص، شاهد رشد در حوزه تولید بودیم.معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت در ادامه صحبت های خود در خصوص موضوع ساخت داخل، تصریح کرد: 
در این زمینه سه نوع محصول تعریف شد که یکی از آن ها محصوالت وارداتی بود 
که تولیدکننده ایرانی قادر است آن را تولید کند، ما با کمک سامانه »توان ایران« 
این محصــوالت را به تولیدکنندگان معرفی کردیم و نزدیک به ۲.۵ میلیارد دالر 
قرارداد از طریق این سامانه انجام شد که این اتفاق به معنی کاهش ارزبری است.

رشد سه برابری انتشار اوراق برای واحدهای صنعتی در سال ۹۹
وی در ادامه به موضوع تأمین ارز و سیاست های وزارت صمت در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: در کنار سایر منابع مالی از جمله تسهیالت بانکی و استفاده از تبصره 
۱۸ قانون بودجه، از ســال گذشته با یک رویکرد جدید سعی کردیم تأمین مالی 
را از طریق بازار ســرمایه پیگیری کنیم و بنگاه های بزرگ را تشــویق کردیم تا از 
طریق فروش سهام در بورس و همچنین از طریق انتشار اوراق، از ظرفیت این بازار 
استفاده کنند و خوشبختانه در سال گذشته سه برابر سال ۹۸، انتشار اوراق برای 
واحدهای صنعتی داشتیم و امیدواریم امسال هم این رشد را داشته باشیم.زرندی 
ادامه داد: کار ابتکاری دیگری که وزارتخانه در بهمن و اسفند ماه سال گذشته برای 
تأمین منابع مالی واحدهای خرد انجام داد استفاده از ظرفیت بنگاه های بزرگ بود 
به این ترتیب که با استفاده از منابع مالی شرکت های بزرگ در بانک ها، تسهیالتی 
را برای واحدهای کوچک تأمین کرد و در اســفند ماه با این روش حدود ۱۲ هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید داشتیم.

ضرورت همکاری سایر دستگاه ها برای تسهیل روند صدور مجوز
وی در خصــوص رفع موانع تولید و حذف مراحل زائد اداری در روند صدور مجوز 
توضیح داد: وزارت صمت در ســال جدید از ۹۵6 نخبه صنعتی، نظرســنجی در 
خصوص نیازهای بخش تولید در سه حوزه اقتصاد کالن، دستگاه های همکار تولید 
و در وزارت صمــت انجــام داد که در بخش مربوط بــه وزارت صمت دو اولویت 
مشــخص شد که یکی مربوط به زیرساخت شهرک های صنعتی و دیگری مربوط 
به روند صدور مجوزها بود؛ همانطور که قباًل هم اعالم کردیم، ما در ســال ۹۹، تا 
جایی که امکان داشت در وزارت خانه فرآیند صدور مجوز را کوتاه کردیم به طوری 
که در حوزه های مختلف به جز خودرو، فوالد و پتروشــیمی، روند صدور مجوز به 

3.6 روز رسید

 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران گفــت: عمل به 
شعار امســال در شرایطی امکان پذیر 
اســت که تولید در بین فعالیت های 
اقتصادی جذابیت بیشتری از کارهای 
باشد.غالمحسین  داشــته  مولد  غیر 
شافعی در جلسه اقتصاد مقاومتی که 
در محل استانداری خراسان رضوی با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری افزود: شــعار امسال 
با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی هــا« یک شــعار تکامل یافته 
در ســالهای گذشته اســت و به نظر 
من این شــعار به اوج تکامل خود در 
بحث اقتصادی کشــور رسیده است.

وی اضافــه کرد: اگر قرار باشــد این 
شــعار عملی شــود و به اهداف مقام 
معظم رهبری نزدیک شویم نیازمند 
تشکیل یک نهاد فرا قوه ای هستیم که 
از قوای حاکمیتی و بخش خصوصی 
تشــکیل شــود و به ویژه مانع زدایی 

را با قدرت عملی کنــد. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران گفت: در این خصوص نهادهای 
نظارتی کشــور باید به صورت کامل 
توجیه شوند و مجلس شورای اسالمی 
در تدوین قوانین جدید مساله موانع 
و مســائل اقتصادی را مــد نظر قرار 
دهد.شافعی افزود: از سال ۱3۹۷ که 
قابل توجه در کشور  محدودیت های 
ایجاد شــد و درآمدهای نفتی تحت 
تاثیر شدید قرار گرفت اقتصاد کشور 
اداره شــد اما به سختی و در حقیقت 
بخش خصوصــی اقتصاد کشــور را 
اداره کــرد. او ادامــه داد: جایگزینی 

درآمدهای نفتی در همین شــرایط 
ســخت و نابرابر، صادرات غیر نفتی 
بوده است به رغم اینکه مانع تراشی ها 
در ایــن دوران به اوج خود رســید.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی 
۵۰ ســال گذشته اندیشه هایی که بر 
اقتصاد کشور حاکم بوده اندیشه های 
توزیع درآمد نفت به طور مستقیم و 
توزیــع منابع آب و خاک و معادن به 
طور غیر مستقیم بوده است و اگر قرار 
باشد شعار امسال تحقق یابد نیازمند 
اندیشه های  از  تغییر سرمشق فکری 
به تولیدی هستیم.شــافعی  توزیعی 
خطاب به معاون اول رییس جمهوری 

افزود: اگر به فکر توســعه خراســان 
رضوی هســتید باید قدرت مرکزی 
را بشکنید و اســتانداران با اختیارات 
کامل بــه عنوان والیــان منطقه مد 
نظر قرار گیرند و سازمان برنامه ریزی 
و بودجــه به جای نگاه هزینه ای نگاه 
درآمدی به اســتان داشته باشد. وی 
تاکیــد کرد: زیر ســاخت های مرزی 
استان خراســان رضوی باید تقویت 
و توســعه یابد و مناطــق آزاد مورد 
توجه قرار گیرند.معــاون اول رییس 
جمهوری صبح امــروز ۱۴ فروردین 
وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
شد و مورد استقبال استاندار خراسان 
رضوی و مدیــران این اســتان قرار 
گرفت.اســحاق جهانگیری را در سفر 
یک روزه به مشهد وزیران آموزش و 
پرورش و اقتصاد و امور دارایی، معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری و همچنین تعدادی 

از معاونان وزرا همراهی می کنند.

رییس اتاق ایران: 

ایجاد جذابیت در کارهای مولد 
راهکار تحقق شعار سال است

وزیر صمت در نامه ای بــه رئیس قوه قضاییه اعالم 
کرد علیرغم پیگیری های مکرر، دسترسی برخط به 
سابقه کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی 
جهت رتبه بندی این کارت ها هنوز فراهم نشده است.

اگرچه ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری کارت های بازرگانی باالخره از سال گذشته 
توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد 
بهره برداری قرار گرفت، اما از آنجا که استعالم برخط 
سوابق کیفری متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی 
جهت صدور و رتبه بندی کارت های بازرگانی هنوز از 
سوی مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه برقرار 
نشده است، فعالیت ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی 

کارت های بازرگانی معطل مانده است.
رزم حســینی، وزیــر صمت در نامــه ای به آیت اهلل 
رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیگیری قبلی 
این وزارتخانه در آذرماه سال گذشته، از این موضوع 

انتقاد کرده است.
متن کامل نامه رزم حسینی به رئیس قوه قضائیه به 

این شرح است:
حضرت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه
موضوع: دســتور فوری رفع مشــکل ارائه اطالعات 
مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 

اعتباری

با سالم
احترامــاً، پیرو نامــه شــماره 6۰/ ۲۰۹۴۰۰ مورخ 
۱3۹۹.۹.۱ با موضوع تسریع در ارائه اطالعات مورد 
نیاز ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه بندی 
اعتباری، به اســتحضار می رساند علی رغم تکالیف 
قانونی مصرح در مورد ســامانه مزبــور موضوع بند 
)ت( مــاده )6( قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و 
همچنین ماده )۴( آئین نامه اجرایی مواد )۵( و )6( 
قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت 
بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق 
کاال و ارز که اخیراً در موضوع سوءاستفاده های ارزی 
نیز مــورد تأکید حضرتعالی قــرار گرفت.همچنین 
پس از تعیین مهلت نهایــی برای تکمیل اطالعات 
ســامانه های موضوع قانون مبارزه با قاچاق، توسط 
سازمان بازرســی کل کشور که اخیراً سخنگوی آن 

قوه خبر از برخورد قضائی با مســئوالن متخلف در 
این زمینه داده اند، بعد از گذشــت بیش از ۱۰۰ روز 
از نامه قبلی این وزارتخانه نه تنها دسترسی جدیدی 
برای سامانه مزبور ایجاد نشــده، بلکه متأسفانه در 
هفته های گذشــته دسترسی استعالم برخط سابقه 
محکومیت )جایگزین گواهی ســو پیشینه( که پس 
از مکاتبات، جلسات و پیگیری های متعدد از دی ماه 
سال گذشــته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون 
هرگونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع 
شــده و پیگیری های این وزارتخانــه نیز بی نتیجه 
بوده است.این اقدام مســئوالن مرکز آمار و فناوری 
اطالعات آن قوه که بدون لحاظ شــرایط کشــور با 
توجه به تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند 
تجارت خارجی در ماه های پایانی سال و پس از آن 
ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی 
و کاالهای اساســی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی می باشــد، موجب توقف عملیات 
صــدور و تمدید کارت بازرگانی شــده و نارضایتی 
شــدید تجار و فعاالن اقتصادی را به دنبال داشــته 
است.این در حالی است که طبق تبصره )۱( ماده )۴( 
آئین نامه اجرایی مزبور مقرر شده است: دستگاه های 
ذیربــط موظفند بر اســاس شــاخص های تعیین 
شــده، اطالعات الزم جهت اعتبارسنجی اشخاص 
حقیقی و حقوقی را به صورت سیســتمی و برخط 
از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ارسال نمایند«، 
از طرفــی طبق اجــزای ۲-۱-۸ و ۲-۱-۹ بند )۲( 
ماده )۱۰( آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات 
و واردات، به ترتیب »عدم ورشکستگی به تقصیر یا 
تقلب« و »نداشــتن محکومیت مؤثر کیفری« جزو 

شــرایط صدور کارت بازرگانی اســت که احراز آنها 
بدون استعالم از آن قوه عماًل امکان پذیر نمی باشد.

عالوه بر این همان گونه که در نامه قبلی نیز به عرض 
رســید، ماده )3( آئین نامه اجرایی تبصره )۱( ماده 
)۵( مکــرر قانون جدید صدور چک موضوع تصویب 
نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵6۵۷۹ ه مورخ ۱3۹۸.6.۱۲ 
هیــأت محترم وزیران، ایــن وزارتخانه را موظف به 
دریافت درخواســت رفع تعلیق چک برگشــتی و 
بررسی شرایط شمولیت، بر اساس استعالم سیستمی 
در سامانه یکپارچه خود کرده که طبق تبصره ماده 
)۲( آن »اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم 
اقتصادی موضوع قانون مجازات اســالمی یا دارای 
حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب« از شمول این 
آئین نامه خارج شــده است.ولی در همان تبصره به 
صراحت اجرای آن موکول به ایجاد امکان اســتعالم 
سیســتمی شــده و در تبصره ماده )3( ای ین نامه 
اجرایی مذکور نیز بیان داشته است: »مراجع ذی ربط 
… موظفند اطالعات مورد نیاز را به صورت سیستمی 
و برخط در اختیار ســامانه یکپارچه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار دهند«.الزم به ذکر است بعد از 
گذشت یک سال و نیم، اجرای آئین نامه قانون جدید 
صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه های تولیدی 
و صادراتی متقاضی در ســال جهش تولید، معطل 
ارائه دسترســی های مورد نیاز توســط آن قوه باقی 
مانده اســت.در هر حال به نظر می رسد فرمایشات 
و رویکردهای تحول گرایانه حضرتعالی از جمله اراده 
و اهتمام صددرصدی آن قوه در تکمیل سامانه های 
قانون مبارزه با قاچاق« )جلســه مــورخ ۱3۹۹.6.6 
شورای عالی قضائی( و »تعامل دستگاه های اجرایی 
و عدم امساک در تبادل اطالعات به منظور تسهیل 
امور مردم« آئین بهره برداری از پردیس نوآوری های 
حقوقی و قضائی مورخ ۱3۹۹.۷.۲( و نگاه پیشــرو 
و پیش قدم آن قــوه در عمل به تکالیف قانونی، به 
خوبی توسط مدیران اجرایی آن قوه عملیاتی نشده 
و در عمل با موانع جدی روبرو اســت.لذا بدینوسیله 
خواهشــمند است دســتور مؤکد فرمائید عالوه بر 
برقراری فوری دسترســی اســتعالم برخط سابقه 
محکومیت، نسبت به ایجاد و برقراری دسترسی در 
مورد استعالم سیســتمی ورشکستگی به تقصیر یا 
تقلب و عناوین محکومیت به جرایم اقتصادی ظرف 

حداکثر چند هفته اقدام الزم صورت پذیرد.

نامه وزیرصمت به آیت اهلل رئیسی

استانهااستعالم برخط سوابق کیفری فراهم نشد
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موضع تند همتی در جلسه مجازی صندوق بین المللی پول؛گزیده خبر

صندوق بین المللی پول بدون تبعیض به درخواست وام ایران پاسخ دهد
رییس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داریم، صندوق بین المللی 
پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شــده توســط البی های 
سیاسی یا فشــارهای وارده از ســوی آمریکا، هر چه سریع تر 
به درخواســت قانونی ایران پاسخ دهد. عبدالناصر همتی و در 
جلسه  مجازی که در ادامه سلسله نشست های جانبی اجالس 
بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و با حضور رییس 
صندوق بین المللی پول، وزرا، روســای کل بانک های مرکزی 
 )MENAP( و روســای موسســات مالی منطقه ای حوزه مناپ
برگزار  شــد، گفت: از زمان شــیوع بیماری کوید-۱۹، اقتصاد 
همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به شدت آسیب 
دیده  است و ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب 
را از این بیماری همه گیر در منطقه تجربه کرده اســت.وی با 
اشاره به تحریم های آمریکا علیه کشورمان افزود: با این حال و 
با وجود تحریم های اعمال شده توسط آمریکا و سیاست فشار 
حداکثری آن کشــور، ایران توانسته بر مشکالت غلبه کرده و 
تدابیر مناسبی را اتخاذ کند و آخرین رشد اقتصادی کشور در 
۹ ماهه سال ۱۳۹۹، در سطح ۲.۲ درصد بوده است. اما همانند 
اکثر کشــورهای درحال توسعه، برای پیشــبرد سیاست های 
خــود به منابع مالــی نیاز دارد.عالی ترین مقــام بانک مرکزی 
با اشــاره به اقدامات موسســات مالی بین المللی در این زمینه 
یادآور شد: در همین راستا، مؤسســات مالی بین المللی برای 
کمک به کشــورهای نیازمند نســبت به ارائه برخی تسهیالت 

مالــی اقدام کردند تا آثار منفی بیماری یاد شــده را کنترل و 
رشد اقتصادی شــان را احیا کنند.همتی با بیان اینکه صندوق 

بین المللی پول تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به ۸۵ کشور 
وام ارائه کرده، تصریح کرد: صندوق به کشورهای منطقه مناپ 

نزدیک ۱۶ میلیارد دالر وام داده است اما ایران که از نخستین 
کشــورهایی بود که تقاضــای وجوه اضطراری کــرد، تاکنون 
هیچ گونه تسهیالتی را بدون ارائه هرگونه دلیل منطقی دریافت 
نکرده اســت.وی افزود: متأسفانه، در یادداشت اداری مورخ ۱۵ 
اکتبر ۲۰۲۰، به مدیر اجرایی گروه آمریکا دســتور داده شده با 
درخواســت ایران برای دریافت تسهیالت مخالفت کند. به این 
ترتیب، تمایل یک کشور موجب سلب دسترسی کشور دیگر به 
منابع مالــی موردنیاز برای مقابله با تأثیرات بیماری کوید-۱۹ 
می شود.رییس کل بانک مرکزی این امر را تناقضی آشکار با روح 
و اهداف یک سازمان بین المللی دانست و عنوان کرد: ما انتظار 
داریم، صندوق بین المللی پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد 
شده توسط البی های سیاسی یا فشارهای وارده از سوی آمریکا؛ 
هر چه سریع تر به این درخواست قانونی پاسخ دهد.گفتنی است 
مقصود از کشورهای حوزه مناپ )MENAP( منطقه خاورمیانه، 
 MENA - Middle( شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.منا
East and North Africa( بــه معنی خاورمیانه و شــمال آفریقا 
اصطالحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده 
نفت که در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا قرار دارند به کار 
می رود.از ماه آوریل ســال ۲۰۰۳ میالدی، صندوق بین المللی 
پــول واژه MENAP را در تحلیل های آمــاری خود به کار برد 
که شامل کشورهای منا )MENA خاورمیانه و شمال آفریقا( به 

عالوه  افغانستان و پاکستان است.

۲۷ میلیون بدهید، ۲۴۰ میلیون وام بگیرید
بر اساس آخرین قیمت های اوراق مسکن، متاهل های ساکن تهران برای این اوراق 
باید ۲۷ میلیون و ۷۲ هزار تومان پرداخت کنند. بررسی آخرین وضعیت قیمت 
اوراق مسکن نشان می دهد که تسه )اوراق( سال ۱۳۹۸ برای فروردین ۴۰ هزار 
و ۱۰۰ تومان، اردیبهشت ۵۳ هزار و ۴۰۰ تومان و خردادماه نیز ۵۶  هزار و ۱۰۰ 
تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق تســهیالت مسکن در تیر با قیمت  ۵۹ هزار و 
۶۰۰ تومان، مرداد ۵۵ هزار تومان و در شهریور با قیمت ۵۴۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان 
داد و ستد می شــود.قیمت اوراق مهر، آبان و آذر سال ۱۳۹۸ نیز به ترتیب ۵۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان، ۵۵ هزار و ۱۰۰ تومان و ۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان بوده و هر برگ 
اوراق تســهیالت مسکن در دی، بهمن و اسفند همان سال نیز با قیمت های ۵۵ 
هزار و ۴۰۰ تومان، ۵۳ هزار و ۷۰۰ و ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می شود.

قیمت تسه از فروردین تا اسفندماه سال گذشته
همچنین برای سال ۱۳۹۹ تسه فروردین ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان، اردیبهشت ۵۵ 
هــزار تومان و خردادماه نیز ۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت دارند.هر برگ از اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال ۱۳۹۹ با قیمت ۵۶ هزار و ۳۰۰ تومان، 
در مرداد ۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان و در شــهریور ۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان داد و ستد 
می شــود.این اوراق در مهرماه ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان، در آبان ماه ۶۵ هزار و۱۰۰  
تومان و در آذرماه ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت داشــته اند. قیمت این اوراق در 
دی سال گذشته نیز ۵۷ هزار و ۹۰۰ تومان، در بهمن ماه  ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان  
و در اسفندماه نیز ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان است که این گزارش نیز بر اساس قیمت 

اسفند ماه سال گذشته نوشته شده است.

 قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های تهرانی
بر این اساس، با توجه به اینکه مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۱۴۰ میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شــامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مســکن و ۴۰ میلیون تومان جعاله می شــود، برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد 
اوراق با تســه ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومانی ۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان می شــود. 
همچنین با در نظر گرفتن ۴۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۸۰ ورق 
به مبلــغ چهار میلیون و ۵۱۲ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید 
اوراق بــه ۱۵ میلیون و ۷۹۲هزار تومان می رســد.زوج های تهرانی نیز بر همین 
اساس می توانند تا سقف ۲۴۰ میلیون تومان شامل ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
خرید مسکن برای هر نفر و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین 
زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۲۲ میلیون 
و ۵۶۰ هزار تومان می شــود که همراه با هزینه چهار میلیون و ۵۱۲ تومان وام 
جعاله که برای آن باید ۸۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع باید 

۲۷ میلیون و ۷۲هزار تومان پرداخت کنند.

قیمت اوراق در سایر استان ها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار 
نفر به ۸۰ میلیون تومان رســیده که برای آن باید ۱۶۰ برگه خریداری شود که 
هزینه آن ۹ میلیون و ۲۴ هزار تومان است.این وام برای سایر مناطق شهری ۶۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است که باید برای آن ۱۲۰ برگه خریداری شود 

که هزینه آن ۶ میلیون و ۷۶۵هزار تومان می شود.

بیتکوین در یک قدمی ۶۰ هزار دالری شدن
بیتکوین با تثبیت خود در کانال ۵۹ هــزار دالری به دنبال عبور از مقاومت ۶۰ 
هزار دالر اســت.به گزارش سی ان بی سی، انک جی پی مورگان با انتشار گزارشی 
با اشاره به افزایش روزافزون سرمایه ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی پیش بینی 
کرد در صورت کاهش نوســانات شدید قیمتی، بیتکوین به زودی بتواند به رقم 
۱۳۰ هزار دالر برســد. این بانک نوسانات باالی بازار ارزهای دیجیتالی را بزرگ 
ترین مانع بر سر ورود نهادهای بزرگ به این بازارها دانسته است. غول های بزرگ 
مالی آمریکایی کماکان نسبت به سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی مشتاق 
هســتند. با اعالم خبر احتمال سرمایه گذاری های جدید بانک گلدمن ساکس 
و موسســه بلک راک در بازار ارزهای دیجیتالی، بار دیگر اوضاع به نفع گاوهای 
بازار تغییر کرده است و برخی تحلیل گران احتمال رسیدن بیتکوین به ۷۰ هزار 
دالر را طی روزهای آتی محتمل دانســته اند. در سه ماه اخیر بیتکوین بیش از 
۳۰ هزار دالر افزایش قیمت داشته است. جس پاول- مدیرعامل صرافی ارزهای 
دیجیتالی کراکن- پیش بینی کرده است که روند افزایشی قیمت بیتکوین امسال 
نیز ادامه داشــته باشد؛ تاجایی که تا پایان امسال بتوان یک خودرو المبورگینی 
را با یک بیتکوین خریداری کرد. پاول با بیان اینکه با گذشــت زمان بیان ارزش 
بیتکوین بر حسب دالر سخت تر و سخت تر می شود، افزود: اکنون می توان یک 
خودرو تســال را با یک بیتکوین خریداری کرد. تا پایان سال خواهید توانست با 
آن یک المبورگینی بخرید و  در ســال ۲۰۲۳ احتماال بهای هر بیتکوین معادل 
یک دستگاه خودرو بوگاتی می شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۱۹۳۰ میلیارد دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز 
قبل ۱.۶۸ درصد بیشــتر شده اســت. در حال حاضر ۶۰ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱۲ درصد در اختیار اتریوم است. بیت کوین ۱۲ 
سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.

صعود جهانی دالر
ارزش دالر مقابل بیشتر ارزهای مهم افزایش یافت.به گزارش رویترز، همان طور 
که پیشــتر انتظار می رفت، نرخ بیکاری بزرگ تریــن اقتصاد جهان تا پایان ماه 
مارس باز هم کاهشــی شــد و رقم ۶.۰ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری که 
۰.۲ درصد کمتر از ماه قبل بوده، کمترین نرخ بیکاری این کشــور در طول ۱۲ 
ماه اخیر است. از آوریل پارسال که نرخ بیکاری آمریکا با رسیدن به ۱۴.۸ درصد 
رکوردشکنی کرد، روند نزولی نرخ بیکاری آمریکا ادامه داشته است. طی این مدت 
شمار جمعیت بیکاران با کاهشی محسوس نسبت به ماه قبل به ۹ میلیون و ۷۱۰ 
هزار نفر کاهش پیدا کرد که ۱۸۴ هزار نفر کمتر از ماه قبل است.شرایط اقتصادی 
در اقتصادهای بزرگ به نســبت ماه های قبل رو به بهبود رفته است تا جایی که 
تا پایان ماه فوریه متوســط نرخ بیکاری در بزرگ ترین اقتصاد اروپا به ۴.۵ درصد 
رسید. طی این مدت شمار افراد بیکار آلمانی با ۴۸ هزار نفر کاهش نسبت به ماه 
قبل دو میلیون و ۱۰ هزار نفر رســیده و جمعیت شــاغالن نیز در آلمان در این 
ماه با ۰.۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۲ میلیون و ۱۶۰ هزار نفر رسیده 
است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شمار بیکاران آلمانی ۰.۱۵ درصد بیشتر 
شــده اســت. اقبال بانک های مرکزی جهان به دالر رو به کاهش است و ارزهای 
امن تر نظیر ین ژاپن و فرانک ســوئیس و همچنیــن یوان چین در حال گرفتن 
جای اسکناس سبز هستند. آن طور که داده های جدید صندوق بین المللی نشان 
می دهد، سهم دالر از ذخایر ارزی جهان در پایان سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ به 

۵۹ درصد رسیده است.

چک های برگشتی زیاد شد
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۷ هـــزار میلیارد ریال در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۸.۸ درصد افزایش نشان می دهد.

 براســاس آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به 
ارزشــی بـــالغ بر ۲۰۳۴ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در کل کشور 
مبادله شــد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلغ ۷.۹ 
درصد افزایش نشــان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بیش از 
۲ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۹۷۸ هزار میلیارد ریال 
مبادله شــد.۴۹.۳ درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در بهمن 
ماه ۹۹ در ســه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است 
که به ترتیب با ۳۰.۷ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۷.۷ درصد بیش ترین ســهم را 
در مقایســه با سایر اســتان ها دارا بوده اند. همچنین ۶۱.۴ درصد از ارزش 
چک های فوق در سه اســتان تهران )۴۸.۱ درصد(، اصفهان )۷.۳ درصد( 
و خراســان رضوی )۶ درصد( مبادله شــده است که بیش ترین سهم را در 

مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی
بیــش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر ۱۸۰۷ هزار 
میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۹ در کل کشــور وصول شــد که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد ۲ درصد و از نظر مبلـغ ۷.۸ درصد افزایش نشان می دهد. 
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۹ 
درصد و ۸۸.۸ درصد وصـــول شده اسـت. درصـد تعـداد و مبلـغ چکهای 
وصول شده در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۲ درصد و ۸۸.۹ درصد و 
در بهمن ماه ۹۸ به ترتیب برابر ۹۱.۶ درصد و ۹۰.۵ درصد بوده اســت.در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ در اســتان تهران حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک 
به ارزشـــی بـــیش از ۸۸۸ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد 
۹۳ درصـــد و از نظر ارزش ۹۰.۸ درصد از کل چک های مبادله ای وصول 
شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت 
تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله ای در اســتان، به ترتیب به 
استان های گیالن )۹۴.۲ درصد(، البرز )۹۲.۸ درصد( و یزد )۹۲.۵ درصد( 
اختصاص یافته است و اســتان های کهگیلویه و بویراحمد )۸۲.۷ درصد(، 
لرستان )۸۷.۲ درصد( و خراسان شـــمالی )۸۷.۷ درصـــد( پـایین ترین 
نسبت تعداد چک هـای وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررسی در بین سایر اسـتان های کشـور، 
بیش ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله ای 
در استان به ترتیب به استان های بوشهر )۸۹.۶ درصد(، البرز )۸۹.۴ درصد( 
و هرمزگان )۸۹.۳ درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن )۷۶.۷ 
درصد(، کهگیلویــه و بویراحمد )۸۱.۴ درصد( و لرســتان )۸۴.۴ درصد( 
کم ترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده 

در استان را به خوداختصاص داده اند.

چک های برگشتی
حدود ۶۹۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۷ هـــزار میلیارد ریال در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ در کل کشــور برگشــت داده شده است که نسبت به ماه 
قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲.۷ درصد و ۸.۸ درصد افزایش نشــان 
می دهد. از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب 
۸.۱ درصد و ۱۱.۲ درصد برگشت داده شـده اسـت. درصـد تعـداد و مبلـغ 
چک های برگشــت داده شده در دی ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸ درصد و 
۱۱.۱ درصد و در بهمن ماه ســال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۸.۴ درصد و ۹.۵ 

درصد بوده است.
در مــاه مورد گزارش در اســتان تهران بیش از ۱۸۵ هــزار فقره چک به 
ارزشــی حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷ 
درصد و از نظر ارزش ۹.۲ درصد از کل چک های مبادله ای برگشــت داده 
شــده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت 
تعـداد چک های برگشـتی به کل چک های  مبادله ای در استان، به ترتیب 
به استان های کهگیلویه و بویراحمد )۱۷.۳ درصد(، لرستان )۱۲.۸ درصد( 
و خراســان شمالی)۱۲.۳ درصد( اختصاص یافته است و استان های گیالن 
)۵.۸ درصـــد(، البرز )۷.۲ درصد( و یزد ) ۷.۵ درصد( پایین ترین نســبت 
تعداد چک های برگشتی به کـل تعـداد چک های مبادله شده در استان را 
به خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررسی در بین سایر استان های کشور، 
بیش ترین نســبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله 
شده در اســتان به ترتیب به استان های  گیالن )۲۳.۳ درصد(، کهگیلویه و 
بویراحمد )۱۸.۶ درصد( و لرســتان )۱۵.۶ درصد( اختصاص یافته است و 
استان های بوشــهر )۱۰.۴ درصد(، البرز )۱۰.۶ درصد( و هرمزگان )۱۰.۷ 
درصد( کم ترین نســبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با 
تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک 
ثبت نشــده در سامانه صیاد را دریافت 
نکنــد، گفــت: قانون جدیــد چک به 
اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه 
با پولشــویی کمــک و از جعل چک 
جلوگیری می کند.، آمنه نادعلی زاده در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: قانون 
جدید چک مشــمول چک های بنفش 
رنگ می شود و دارای عبارت »کارسازی 
این چک منوط به ثبت صدور، دریافت 
و انتقال آن در ســامانه صیاد اســت« 
اســت کــه از ابتدای فروردین ســال 

جاری توزیع شــده اند و فرآیند تبادل 
آنها با چک های قبلی متفاوت است، به 
گونه ای که صادرکننده باید مشخصات 
چک چون تاریخ، مبلغ و هویت دریافت 
کننده و خود را در ســامانه صیاد ثبت 
کند.وی افزود: گیرنده چک هم باید به 
ســامانه مربوطه مراجعه کند، استعالم 
بگیرد و اطالعات درج شــده بر چک و 
در سامانه صیاد را چک کند.سخنگوی 

اجرای قانــون جدید چک درباره فواید 
این قانــون گفت: قانون جدید چک به 
اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه 
با پولشــویی کمــک و از جعل چک 
جلوگیری می کند. بــا توجه به اینکه 
چک های قبلی به روال گذشته پذیرش 
و پــردازش می شــوند امــا چک های 
جدید در وجه حامل صادر نمی شــوند 
و از طریق ســامانه صیاد نقل و انتقال 

داده می شــوند.ناد علــی زاده ادامــه 
داد: چک های قدیمی فعال کارســازی 
می شــوند اما دائمی نیســت و بانک 
مرکزی در زمان مشخصی آنها را از بازار 
جمع آوری می کند. گیرنده چک هرگز 
چک ثبت نشــده در ســامانه صیاد را 
دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقد 
شوندگی ندارد.گفتنی است که از پنجم 
فروردین امسال ثبت چک های جدید 
و بنفش رنگ در سامانه صیاد اجباری 
شده که این چک ها نیز از این زمان در 
بانک ها توزیع شــده است و متقاضیان 

می توانند آنها را دریافت کنند.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک:
چک ثبت نشده در صیاد نگیرید

بازار سرمایه ۷۲۰۰ هزار میلیارد تومانی ایران دوباره 
معامــالت خود را در ســال جاری از ســر می گیرد؛ 
همان بازاری که عــدم قطعیت هایش همچون یک 
»قوی ســیاه« بر باالی بازار پرواز می کند. تعطیالت 
نوروزی به پایان رســید و بورس بازان از امروز جدی 
تر از یک هفته گذشته به پای معامالت برمی گردند 
تا بلکه در ســال جدید بتوانند سود مناسب و مورد 
انتظار خــود را از بازار بگیرند.برخی با خوش بینی بر 
این باورند که امسال وضعیت بورس بهتر می شود و 
هیجانات کمتر خواهد شــد؛ اما هستند افرادی هم 
کــه خیلی به روندهای بــازار در هفته های پیش رو 
امیدوار نیستند. اما آنچه که وزنه خوش باوران به بازار 
سرمایه در سال ۱۴۰۰ را سنگین تر می کند، تحلیلی 
اســت که در نخستین روزهای فروردین ماه از سوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و نسخه ای 
از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است.در این 
تحلیل، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بازار ســرمایه 
بر این باور است که بازار سرمایه می تواند با پتانسیل 
ذاتی خــود در حوزه مبــادالت مالی، ســاماندهی 
بازارهــای موازی و ایجاد تعــادل در نظام اقتصادی، 
مأموریت حمایت از تولید را دنبال کرده و با هدایت 
منطقی نقدینگی به بنگاههای مولد، با وجود تمامی 
محدودیت ها، چرخهــای تولید را به جریان بیندازد.

نکته اصلی اما همچنان »قوی سیاه« ی است که در 
بازار ســرمایه خودنمایی می کند. همان مفهومی که 
از ســوی »نسیم نیکوالس طالب«، استاد امور مالی، 
نویسنده و تاجر ســابق وال استریت معرفی شد. او 
قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، در کتابی در مورد الگوی 
قوی سیاه توضیحاتی داده بود. او در این کتاب بیان 
می کند که رویداد قوی ســیاه به دلیل نادر بودن آن 
معموالً قابل پیش بینی نیست و در عین حال عواقب 
فاجعه باری دارد، اما همه باید بدانند که الگوی قوی 
سیاه همیشه یک احتمال است که باید در نظر گرفته 
شــده و برای مواجهه با آن برنامه ریزی شود.او بعداً 
از بحران مالی ســال ۲۰۰۸ و ایده واقعه قوی سیاه 
استفاده کرد تا استدالل کند که اگر به یک سیستم 
معیوب اجازه دهیم شکست بخورد، در واقع آن را در 
برابر فاجعه حوادث آینده قوی سیاه تقویت کرده ایم. 
وی همچنین اســتدالل کرد که برعکس، سیستمی 
که در برابر ریســک محافظت شده باشد، در نهایت 
در مقابــل رویدادهای نــادر و غیرقابل پیش بینی و 
رویارویی با ضررهای فاجعه بار آسیب پذیرتر می شود.

وزارت اقتصاد سال 1400 را برای بورس چطور 
می بیند؟

در واقع، تولید بدون اهرم های مطمئن پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها معموالً به کندی صورت می گیرد و بازار 
سرمایه می تواند با تأمین مداوم و مستمر نقدینگی و 
توسعه نهادهای مالی و برنامه ریزی برای جلوگیری 
از هدررفــت منابع در بخش های غیرمولد، بســتری 

آرام و مطمئن برای فعاالن عرصه تولید فراهم کند.
فاکتورهای امیدوارکننده ای که بر مبنای آن وزارت 
اقتصاد را بر آن داشــته تا بازار ســرمایه را همچنان 
یکی از حامیان اصلی تولید بداند، آن است که بورس 
می تواند بــه نحو ممتازی تکیــه گاه جهش تولید و 
مکمل بازار پول کشــور در مسیر ســرمایه گذاری و 
بسترسازی برای رشد اقتصادی بوده و در عین حال، 
عرضه اولیه ســهام دهها شــرکت جدید و ورود آنها 
به بازار ســرمایه، افزایش سرمایه شرکتهای بورسی، 
انتشــار انواع اوراق تأمین مالی و گسترش و توسعه 
نهادهای مالی بازار ســرمایه اســت که این مسیر را 
متمایز کرده اســت.نکته حائز اهمیت در این میان 
آن اســت که بازار سرمایه نیز همانند سایر بازارهای 
دارایــی از تالطم های اقتصادی، عوامــل برون زای 
محدودکننــده و تغییر انتظارات فعــاالن اقتصادی 
مصون نبوده و تحت تأثیر این بی ثباتی ها، برخی از 
فعاالن بازار سرمایه آسیب دیده اند، هر چند روندهای 
تاریخی نشان می دهد سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
با افق میان مدت و بلندمدت، از بازدهی باالتر نسبت 
به همه بازارهای موازی برخوردار بوده اســت.در این 
میان نکته اصلی آن اســت که نوسانات کوتاه مدت 
باید در چارچوب روش های مدیریت ریسک از سوی 
ســرمایه گذاران مدیریت شود؛ اگرچه برای حمایت 
از حقوق ســهامداران خرد، تقویت نظارت و ارتقای 
شــفافیت در بازار، ترویج روش های سرمایه گذاری 
غیرمستقیم و سایر روش های ثبات ساز در این بازار 

نیز باید مدنظر قرار گیرد.

برنامه بورس برای سال 1400
تقویــت مســتمر و ارتقای سیســتم های نظارتی و 
کشــف تخلف در بازار ســرمایه، ارتقای شفافیت و 
تقویت جریان ارائه اطالعات شرکتها به سهامداران، 
گسترش فعالیت بازارگردانی به همه نمادهای بورس 
و فرابورس، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام و 
سهام خزانه از سوی ناشران، ارائه بیمه پرتفوی سهام 
خرد برای افراد با دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان از 
جمله برنامه های وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ است.

همچنین توسعه صندوق های سرمایه گذاری از نظر 
حجــم و تنوع و نیز تســهیل شــرایط فعالیت آنها، 
نظارت بر فعالیت های مرتبط با بازار سرمایه در فضای 
مجازی، تسهیل و تسریع صدور مجوز برای نهادهای 
مالــی به منظــور ترویج روش های ســرمایه گذاری 

غیرمستقیم از جمله دیگر برنامه ها است.

سال 1۳۹۹ بر بازار سرمایه چه گذشت؟
بررســی آماری روندهای بازار سرمایه حکایت از آن 
دارد که ارزش بازار ســرمایه با رشــد ۱۷۸ درصدی 
نســبت به ابتدای ســال بــه بیــش از ۷.۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان رســیده است که در همین مدت نیز، 
شــاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز از افزایش 

۱۵۵ درصــدی برخوردار بوده اســت؛ اگرچه دولت 
معتقد است که شاخص بورس نشانگر مناسبی برای 
عملکرد مدیریت بازار سرمایه نیست و برآیند شرایط 
اقتصادی، سیاســی به خصوص فضای بین المللی و 
محیطی داخلی و عملکرد ناشران است.از سوی دیگر، 
بازدهی تجمعی ماهانه بازار سرمایه با رقم ۱۲۷ درصد 
باالتر از هر ســه بازار اصلی دارایــی یعنی ارز، طال و 
مســکن قرار گرفته است و رقم مشابه برای بازارهای 
مذکــور به ترتیب برای ارز ۶۱ درصد، طال ۸۲ درصد 
و مســکن ۷۴ درصد بوده است؛ همچنین در بازه ده 
ساله گذشته نیز بازار سرمایه بازدهی باالتری نسبت 
به سایر بازارها داشته اســت.در عین حال طی سال 
۱۳۹۹ ارزش معامــالت در بورس کاال با رشــد ۲۰۷ 
درصدی به رقم بی سابقه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و 
ارزش معامالت در بورس انرژی با رشد ۱۴۵ درصدی 
به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رســیده اســت.بر اساس 
آمارهای رسمی منتشر شده، با ورود ۲۶ شرکت جدید 
به بازار ســرمایه، تعداد شرکتهای حاضر در این بازار 
در سال ۱۳۹۹ به ۶۸۰ شرکت رسیده است و ضمن 
اینکه تعداد نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس 
نیز با رشــد ۱۲ درصدی به ۷۳۶ نهاد مالی رســیده 
است.همچنین افزایش بیش از ۲۴ میلیون کد جدید 
سهام داری بدون احتســاب مشموالن سهام عدالت 
طی ســال ۱۳۹۹ در بازار ســرمایه صادر شده است 
که حاکی از افزایش ۲۲۴ دصدی سهامداران در این 
بازار اســت که به خوبی شدت استقبال مردم از بازار 
سرمایه را نشان می دهد؛ اما از سوی دیگر، با احتساب 
مشــموالن ســهام عدالت، تعداد کدهای سهامداری 
به بیش از ۵۷ میلیون رســیده است.همچنین تعداد 
افراد دارنده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های 
ســرمایه گذاری از ۲.۲ میلیون نفر بــه بیش از ۱۰ 
میلیون نفر بــا افزایش ۳۵۵ درصــدی مواجه بوده 
است.از سوی دیگر، تأمین مالی برای سرمایه گذاری 
جدید در شرکتها از طریق افزایش سرمایه شرکتها نیز 
بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، از محل عرضه 
اولیه شرکتهای جدید، بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان 
برای سرمایه گذاری های جدید تجهیز شده است.به 
هر حال این روایتــی کوتاه از برخی بخش های مؤثر 
بازار ســرمایه در سال ۱۳۹۹ است؛ سالی که علیرغم 
فــراز و فرودهای خود، نقطه عطفی بــرای این بازار 
به شــمار می رفت و تنوع سهامداران و تعداد آنها در 
سال ۹۹ بی سابقه بوده است؛ این در حالی است که 
هنوز هم این بازار از نااطمینانی هایی رنج می برد که 
مسبب اصلی آن دولتمردانی هستند که در سال ۹۹ 
با برخی اظهارنظرهای خود ضربات سنگینی به بازار 
وارد آوردند.نکته حائز اهمیت در این میان، اعتمادی 
اســت که از این بازار تا حدود زیادی رخت بربسته و 
باید دوباره به این بازار بازگردد تا موفقیت برنامه ها را 

تضمین کند.

»قویسیاه«ازبازارسرمایهکوچمیکند؟
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گزیده خبر

رابرت مالی: 
آمریکا می داند باید تحریم هایی که با 

برجام مغایرت دارد را بردارد
مقامــات آمریکایی می گویند برای بازگردانــدن ایران به تعهدات برجامی 
خود، واشــنگتن مجبور است تحریم هایی را که با این توافق مغایرت دارد، 

لغو کند.
 »رابرت مالی« مســئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا به شبکه خبری 
»پــی بی اس« گفت: »ما می خواهیم ایــران را به تعهدات برگردانیم. ایاالت 
متحــده می داند که برای بازگشــت به تعهدات باید تحریــم هایی را که با 
توافق مغایرت دارند لغو کند.«وی در پاســخ به این سوالی درباره حدود هزار 
و پانصــد تحریمی که در دوره دونالد ترامپ علیه ایران اعمال شــده، اظهار 
داشــت: ما باید تحریم ها را بررســی کنیم تا ببینیم بایــد چه کار کنیم که 
ایران از منافعی بهرمند شود که قرار بود در توافق از آن برخوردار باشد.«این 
اظهارات مالی یک روز پس از نشســت مجازی کمیســیون مشترک برنامه 
جامع اقدام مشترک صورت گرفت که با حضور معاونان و مدیران کل وزیران 
خارجه ایران و 1+4 در روز گذشــته )جمعه( برگزار شد.پس از این نشست 
ســید عباس عراقچی در کانال تلگرامی خود نوشــت: »امروز نشست فصلی 
کمیســیون مشترک برجام به صورت مجازی برگزار شد. بحث های صریح و 
جدی صورت گرفت. شــرکت کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشست را 
روز ســه شنبه به صورت حضوری در وین دنبال کنند.«همچنین »میخائیل 
اولیانــوف« نماینده دائم روســیه نزد ســازمان های بین المللی در وین، طی 
توئیتی نوشت: نشست کمجازی کمیسیون مشترک برجام پایان یافت. بحث 
هــا کاماًل حرفه ای بود و ادامه خواهد داشــت. این باور وجود  دارد که ما در 
مسیر درستی هســتیم اما راه پیش رو آســان نخواهد بود و به تالش های 
فشرده ای نیاز دارد. به نظر می رسد طرف ها برای این کار آماده هستند.قبل 
از برگزاری نشســت کمیسیون مشترک برجام، ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا روز پنج شنبه به وقت محلی درباره این نشست  اظهار داشت: 
ما از این مســئله اســتقبال و آن را گامی مثبت تلقی می کنیم. وی در ادامه 
مدعی شــد: »ما آماده ایم که بازگشت به پایبندی به تعهدات برجامی مان را 
دنبال کنیم« به شرط آنکه »ایران نیز همین کار را انجام بدهد«.با این وجود، 
مقامات کشــورمان  تاکید کرده اند که تا زمانی کــه آمریکا تحریم ها را لغو 
نکند ایران به تعهدات خود ذیل برجام باز نخواهد گشت.مقامات ایرانی بارها 
اعالم کرده اند که دولت جو بایدن نیز همچنان سیاست دولت ترامپ را ادامه 
می دهد و  از بازگشــت به برجام و عمل به تعهدات خود خودداری می کند.

همچنین  مقامات کشورمان هشدار داده اند، اگر دولت آمریکا به تعهدات خود 
عمل نکند، تهران بر اســاس قانون مصوب مجلس شــورای اسالمی اسالمی 

گام های فراتری برای صیانت از حقوق ملت ایران برخواهد داشت.

آمریکا تحریم ها علیه دادستان عالی 
دیوان کیفری بین المللی را لغو کرد

دولت جو بایدن تحریم ها علیه دادســتان عالی دیوان کیفری بین المللی در 
الهه که در زمان دولت ترامپ وضع شده بود را لغو کرده است. تحریم دولت 
ترامپ علیه »فاتو بنسودا«  دادستان عالی دیوان کیفری بین المللی پس از آن 
وضع شــد که این دادگاه اعالم کرد درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای 
آمریکایی در افغانستان تحقیق می کند.به گزارش بی بی سی، آنتونی بلینکن 
وزیر خارجه این تحریم ها را اشتباه و غیر موثر خواند و اعالم کرد، کاخ سفید 
این تحریم ها را لغو می کند.هرچند بلینکن تاکید کرد که واشنگتن همچنان 
با اقدامات این دیوان در زمینه افغانســتان و مسائل فلسطین مخالف است.

دیوان کیفری بین المللی سال گذشته تحقیقات خود را درباره جنایات جنگی 
احتمالی سربازان آمریکایی آغاز کرد.

 مرگ قاضی دادگاه صدام بر اثر ابتال 
به کرونا

شورای عالی قضایی عراق از مرگ قاضی دادگاه دیکتاتور معدوم این کشور 
بر اثر ابتال به ویروس کرونــا خبر داد.به گزارش  المدینه، »محمد عریبی 
الخلیفــه« قاضی بازنشســته عراق روز جمعه جان خــود را بر اثر ابتال به 
ویروس کرونا از دســت داده اســت.»برهم صالح« رئیس جمهور عراق و 
»مصطفی الکاظمی« نخســت وزیر عراق مرگ عریبی را که 52 سال سن 
داشت، به ملت عراق تسلیت گفتند.این قاضی باسابقه عراقی که روز جمعه 
در بیمارســتانی در بغداد فوت کرد، قضاوت پرونده های مهم مانند کشتار 
مخالفان سیاسی در دوره صدام را برعهده داشت و صدام را در مورد پرونده 
معروف به »انفال« محاکمه کرد.عریبی در منطقه الکراده واقع در شــرق 
بغداد متولد شــد و در سال 1992 در دانشگاه حقوق بغداد فارغ التحصیل 
شد و ســپس در سال 1998 وارد دانشــکده علوم قضایی شد و در سال 

2000 نیز در دوره صدام به عنوان قاضی منصوب شد.

سخنگوی وزارت خارجه: 
سیاست قطعی ایران، لغو همه 

تحریم هاست
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات معاون ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا تاکید کرد شــرط توقف اقدامات جبرانی ایران در برجام برداشته 
شــدن همه تحریم های آمریکا و راستی آزمایی آن توســط ایران است.، سعید 
خطیب زاده ســخنگوی وزارت خارجه ایران  در گفت وگو با پرس تی وی تاکید 
کرد: همانطور که بارها به روشنی گفته شده است، هیچ طرح گام به گامی مطرح 
نیست و سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران برداشته شدن همه تحریم های 
آمریکاست اعم از آنهایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدد اعمال و یا ابتدائا 
برقرار کــرد  و همچنین تحریم هایی که تحت هر عنــوان دیگری اعمال کرد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود:  بدیهی است این رفع تحریم ها باید موثر 
بوده و مورد راســتی آزمایی توسط ایران قرار گیرد.خطیب زاده همچنین تاکید 
کرد: توقف اقدامات جبرانی ایران و بازگرداندن آنها تنها متعاقب برداشــته شدن 
همه تحریم ها و راســتی آزمایی صورت خواهد گرفت.پیش از این، جالینا پورتر، 
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است قصد داریم درباره گام های ایران 
که باید برای بازگشت به پایبندی خود به برجام بردارد، گفت وگو کنیم. وی گفته 
هیچ تحریمی را برای برداشته شدن، از پیش اعالم نمی کنیم اما یقینا می گوییم 
کــه گام های کاهش تحریمی که آمریکا باید در تبعیت از برجام بردارد هم جزو 
موارد گفت وگو خواهد بود. وی افزوده اســت درباره گام های ایران که باید برای 
بازگشت به پایبندی خود به برجام بردارد، گفت وگو می کنیم.روز گذشته هم یک 
مقام بلندپایه مطلع به پرس تی وی گفت بر اساس دستورالعمل غیر قابل تغییر 
رهبری ایران، هرگونه نتیجه کمیسیون مشترک برجام که در آن ایده رفع گام به 

گام تحریم ها و یا مذاکره غیر مستقیم با آمریکا مبنا باشد، قابل پذیرش نیست.

عراقچی: 
نشست بعدی کمیسیون مشترک برجام در 

وین برگزار می شود
بنابر اعالم معاون سیاسی وزیر امور خارجه ادامه نشست کمیسیون مشترک برجام 
قرار شد به صورت حضوری روز سه شنبه در وین برگزار شود. سید عباس عراقچی 
در کانال تلگرامی خود نوشــت: »امروز نشست فصلی کمیسیون مشترک برجام 
به صورت مجازی برگزار شــد. بحث های صریح و جدی صورت گرفت. شرکت 
کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشســت را روز سه شنبه به صورت حضوری 
در ویــن دنبال کنند.«همچنین »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســیه نزد 
سازمان های بین المللی در وین، طی توئیتی نوشت: نشست کمجازی کمیسیون 
مشترک برجام پایان یافت. بحث ها کاماًل حرفه ای بود و ادامه خواهد داشت. این 
باور وجود  دارد که ما در مسیر درستی هستیم اما راه پیش رو آسان نخواهد بود 
و به تالش های فشرده ای نیاز دارد. به نظر می رسد طرف ها برای این کار آماده 
هستند.نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک به صورت مجازی 
در سطح معاونان و مدیران کل وزیران خارجه ایران و 1+4 ساعتی قبل آغاز شده 
بود.  ریاســت این نشســت به عهده انریکه مورا، معاون مدیرکل و دبیر سیاسی 
ســرویس اقدامات خارجی اروپا اســت که به نمایندگی از جوزپ بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور داشت.از قبل اعالم شده بود در نشست امروز 
درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام بحث خواهد شد و هم اینکه این اطمینان 

حاصل شود تمام طرفین توافق به صورت کامل و موثر، آن را اجرا می کنند.

سناتور جمهوریخواه با اشاره به نشست وین؛
 باز هم برجام را در کنگره رد می کنیم!

عضو ارشــد کمیته نیروهای مسلح مجلس ســنای آمریکا تهدید کرد چنانچه 
واشنگتن به توافق هسته ای با ایران باز گردد؛ ائتالف فراحزبی در کنگره بار دیگر 
برجام را رد خواهد کرد.»جیمز اینهاف« ســناتور جمهوریخواه ایالت اوکالهامای 
آمریکا در بیانیه ای که در وبگاه مجلس سنای این کشور منتشر شد؛ به نشست 
هفته آتی کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار خواهد شد و واشنگتن برای 
حضور در آن اعالم آمادگی کرده، واکنش نشان داد.وی که از اعضای ارشد کمیته 
قدرتمند نیروهای مسلح سنا است؛ در این بیانیه مدعی شد: به رغم تضمین های 
شــخصی از جانب دولت بایدن مبنی بر اینکه رویکرد دیپلماتیک متفاوتی را در 
قبــال ایران در پیش خواهند گرفت؛ به نظر می آید برخالف آنچه که گفته می 
شــود؛ این دولت در تالش برای بازگشــت به توافق به شدت ناقص سال 2015 
است.این سناتور آمریکایی در ادامه بیانیه خود مدعی شد: این به معنای اعطای 
امتیاز قابل توجه رفع تحریــم ها به دولت ایران به ازای اجرای محدودیت هایی 
است که تا 4 سال دیگر منقضی می شوند.اینهاف با متهم کردن ایران به حمایت 
از تروریسم، مدعی شد که چنین اقدامی از سوی دولت بایدن نه تنها اشتباه بلکه 
خطرناک اســت.وی در ادامه ادعاهای خود افزود: تنها راه حل دیپلماتیک پایدار 
در قبال ایران، راه حلی اســت که از حمایت فراحزبی برخوردار باشــد که این به 
معنای همکاری با کنگره برای ایجاد توافقی است که به حمایت ایران از تروریسم 
پایان داده، برنامه موشک های بالستیک آن را مهار می کند و از حمایت متحدان 
و شرکای منطقه ای برخوردار است و برای همیشه مانع از دستیابی این کشور به 
سالح اتمی می شود.وی در نهایت به نشانه تهدید مدعی شد: یادآوری می کنم 
که اعضای کنگره در ســال 2015، در اقدامی فراحزبی با برجام مخالفت کردند. 
چنانچه هفته آینده، تصمیم به تکرار تاریخ از راه احیای آن توافق شکست خورده 
داشته باشید، بار دیگر در مخالفت با آن، با یکدیگر همکاری می کنیم.این ادعاها 
در حالی مطرح می شــود که قرار است در نشست هفته آتی، آمریکایی ها بدون 
دیدار با مقامات ایرانی، با همتایان خود از تروئیکای اروپایی، روسیه و چین گفتگو 
کنند.بــه ادعای وزارت خارجه آمریکا، موضوعــات اولیه ای که درباره آنها بحث 
خواهد شد اقداماتی است که ایران برای عمل به تعهدات برجامی انجام می دهد 

و قدم هایی در راستای رفع تحریم که آمریکا باید برای بازگشت به توافق بردارد.

 ابتال به کرونا در جهان از مرز
 ۱۳۰ میلیون نفر گذشت

دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا اعالم کرد که شمار مبتالیان به کووید-19 در جهان 
از مرز 1۳0 میلیون نفر عبور کرده است.براســاس اعالم دانشگاه جانز هاپکینز، 
آمریکا همچنین بیشــترین میزان مبتالیان به کرونا را دارد. در این کشور ۳0.۶ 
میلیون نفر مبتال شده اند و بیش از 554 هزار نفر جان باخته اند.برزیل و هند  از 
نظر ابتال به ویروس در رتبه دوم و ســوم بعد از آمریکا قرار دارند. در برزیل شمار 
مبتالیان به کرونا از 1۳ میلیون نفر گذشــته و هند گزارش ابتالی 12 میلیون و 
۳00 هزار نفر را داده است.برزیل همچنین از نظر امار تلفات کرونایی در رتبه دوم 
قرار دارد. در این کشور ۳28 هزار و 20۶ نفر جان خود را در اثر ابتال به کووید-19 
از دست داده اند. کشور مکزیک نیز باالترین شمار مبتالیان را دارد و از این لحاظ 
در رتبه سوم کشورهای جهان قرار دارد.در مکزیک 20۳ هزار و ۳54 نفر به دلیل 
ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند.اوج دوباره کرونا در حالی است که در 

بسیاری از کشورها برنامه واکسیناسیون آغاز شده است.

وال استریت ژورنال: 

نشست وین به دنبال حصول دو توافق جداگانه است
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی درباره ازسرگیری رایزنی ها 
درباره توافق هسته ای نوشت: نشست وین به دنبال آن است 
که یــک توافق با آمریکا و توافقی دیگــر با ایران درخصوص 
گام های بازگشت به برجام حاصل شود.، روزنامه وال استریت 
ژورنال در گزارش خود با اشــاره به اینکه »ایران و آمریکا قرار 
اســت روز سه شنبه هفته جاری با هدف احیای توافق هسته 
ای 2015 در ویــن گرد هم جمع شــوند« نوشــت که این، 
گســترده ترین تالش دولت آمریکا بــرای حفظ این توافق از 
زمان روی کار آمدن جو بایدن در کاخ ســفید است.به نوشته 
این روزنامه، مقامات ارشــد طرف های توافق هسته ای )شامل 
ایران، فرانســه، آلمان، انگلیس، روسیه، چین و اتحادیه اروپا( 
به همراه مقام های ارشد آمریکا قرار است از روز سه شنبه برای 

بحث درباره برجام در پایتخت اتریش گرد هم جمع شوند.
وال استریت ژورنال در ادامه با اشاره به اینکه »ایران هر گونه 
گفت وگوی مستقیم با آمریکا درخصوص مسائل هسته ای را 
غیر ضروری دانسته است« نوشت: با این حال، نمایندگان هر 
دو کشور در این جلسه حاضر خواند بود. این نخستین دیدار 
رو در رو میان مقام های ایران و آمریکا از اواخر سال 201۷ به 
شــمار می آید. چند ماه پس از آن، یعنی در مه 2018 دولت 

دونالد ترامپ به طور یک جانبه از توافق هسته ای خارج شد.
این روزنامه آمریکایی به نقل از منابع آگاه نوشت که حاضران 

در نشســت وین به نبال آن هســتند که دو توافق جداگانه 
به دســت آورند. یک توافق با آمریــکا و توافقی دیگر با ایران 
که گام های الزم برای بازگشــتهر دو طرف به برجام و زمان 

بندی آن را مشــخص می کند.به همین منظور دولت بایدن 
تیمی از کارشناسان خود را به وین می فرستد، اگرچه وزارت 
امورخارجه آمریکا هنوز مشخص نکرده است که آیا راب مالی، 

نماینــده ویژه دولت آمریکا در امور ایــران هم از حاضران در 
این نشســت خواهد بود یا خیر.وی روز جمعه در یک توئیت 
بررگزاری این نشســت را گام نخســت توصیف و تاکید کرد:  

گفت وگوهایی سخت در مسیری درست، پیش رو است.
وال استریت ژورنال همچنین در این گزارش به نقل از مقامات 
آمریکایــی و اروپایی مدعی شــد که واشــنگتن و تهران در 
هفته های گذشته از طریق میانجی های اروپایی پیشنهادهایی 
را درباره گام های اولیه ای که هر طرف می تواند بردارد، تبادل 
کرده اند.بنابــر ادعای این مقامــات، این تالش ها به دلیل بی 
اعتمــادی موجود میان دو طرف، دشــواری مذاکره بر ســر 
موضوعات فنی و سیاسی از طریق واسطه ها بی نتیجه مانده 
است.یک مقام ارشــد اتحادیه اروپا نیز گفته است که رایزنی 
ها درخصوص یــک چارچوب زمانی برای بازگشــت ایران و 
آمریکا به توافق هســته ای ممکن است چند هفته زمان ببرد 
اما امیدوار اســت که گفت وگوها تا اواخــر ماه مه به نتیجه 
دســت یابد.به گزارش ایسنا، مقامات جمهوری اسالمی ایران 
بارها تاکید کرده اند که آمریکا برای بازگشت به برجام به هیچ 
مذاکره ای نیاز ندارد و تنها باید تحریم های وضع شــده علیه 
کشــورمان را به صورت کامل بردارد، در این صورت است که 
ایران نیز به اجرای کامل تعهــدات خود در این توافق بازمی 

گردد.

پوتین دعوتنامه بایدن برای شرکت در نشست سران تغییرات اقلیمی را دریافت کرد 
سخنگوی کرملین تأیید کرد که دعوتنامه رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت والدیمیر پوتین در نشست سران درباره تغییرات اقلیمی دریافت شده و جزییات آن از 
طریق سفارت دو کشور در مسکو و واشنگتن در حال پیگیری است.به گزارش خبرگزاری »اینترفکس«،«دیمیتری پسکوف« سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد که دعوتنامه »جو بایدن« رئیس جمهوری آمریکا برای رئیس جمهور »والدیمیر پوتین« در خصوص شرکت در نشست سران مجازی 
برای بررسی وضعیت تغییرات اقلیمی دریافت شده و جزییات این مسئله از طریق کانال های دیپلماتیک در حال پیگیری است.سخنگوی کرملین در پاسخ به سئوالی در 
این باره گفت: »بله، درست است. این دعوتنامه بدست ما رسیده است. فعال جزییات آن مشخص نیست و در حال حاضر از کانال های دیپلماتیک، از طریق سفارت ما 
در واشنگتن و سفارت آمریکا در مسکو در حال پیگیری است و طرف روسی سعی دارد جزییات آن را مشخص کند که این نشست به چه صورت بوده و چه کسانی در 
آن شرکت خواهند کرد.«چند روز قبل برخی منابع خبری اعالم کرده بودند که روسیه دعوتنامه بایدن برای شرکت در نشست سران درباره تغییرات اقلیمی را دریافت 
کرده است و تدارکات برای حضور والدیمیر پوتین در آن آغاز شده است. هفته گذشته کاخ سفید اعالم کرده بود که جو بایدن 40 نفر از رهبران جهانی، از جمله روسای 
جمهوری روسیه و چین را برای شرکت در نشست سران در خصوص بررسی تغییرات اقلیمی زمین که قرار است در تاریخ 2۳-22 آوریل )4-۳ اردیبهشت ماه( برگزار 
شود، دعوت کرده است.  سخنگوی کرملین همچنین اطالعات منتشره درباره سفر »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان به مسکو در تاریخ ۷ آوریل )چهارشنبه 
18 فروردین ماه( را تأیید کرد و گفت که والدیمیر پوتین در دیدار با پاشینیان، درباره روند اوضاع کنونی در منطقه قره باغ کوهستانی و همچنین روند انتخابات پیش 

از موعد پارلمانی در ارمنستان گفتگو خواهد کرد.

 »ســرگئی ریابکــوف«، معــاون وزیر 
امورخارجه روســیه که به نمایندگی از 
مسکو در کنفرانس ویدئویی کمیسیون 
مشترک توافق هسته ای ایران شرکت 
داشــت، با تاکید بر غیرقابل جایگزین 
بودن برجام خواستار تالش هرچه بیشتر 
همه اعضا برای بازگشــت به چارچوب 
اولیه ایــن توافق بین المللی شــد.به 
گزارش مســکو به نقل از رســانه های 
روســی ریابکوف بر غیرقابل جایگزین 
بودن توافق هسته ای تأکید و اعالم کرد 
که طرف روسی مصرانه از همه طرفین 
شــرکت کننده در برنامــه جامع اقدام 
مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 
ایران می خواهد تا حداکثر تالش خود 
را برای بازگشــت هر چه ســریع تر به 
چارچــوب اولیه تعیین شــده در این 
ریابکوف  دهند.دیدگاه  انجام  توافقنامه 
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه نیز 
منتشر شده است.  وزارت امور خارجه 
روسیه با صدور بیانیه ای از همه طرف 
های برجام خواست برای بازگشت این 
توافــق به حالت اولیــه و اجرای کامل 
آن تــالش کننــد.، وزارت امور خارجه 
روسیه در بیانیه خود خاطرنشان کرد: 

روز دوم مــاه آوریل )امروز( ســرگئی 
ریابکــوف معاون وزیر خارجه روســیه 
در نشســت برخط کمیسیون مشترک 
برجام که در ســطح مدیران سیاســی 
وزارتخانه ها برگزار شــد، شرکت کرد.  
در بیانیــه گفته شــده اســت: در این 
نشست راه های مشخص اجرای تفاهم 
های اصولی بــرای احیای کامل برجام 
که در بیانیه مشــترک وزیران خارجه 
برجام در نشســت روز 21 ماه دسامبر 
سال 2020میالدی منعکس شده بود،  
وزارت خارجه روسیه  بررســی شــد. 
گفت:شرکت کنندگان در نشست امروز 
به تدابیری کــه آمریکا برای رفع موارد 
نقض برجام از طرف آنها صورت گرفته 
ازجمله لغو تحریم های یکجانبه و نیز 
تدابیر متقابل ازســوی ایــران در مورد 
تعهــدات این کشــور در عرصه تغییر 
کاربری فعالیت های هسته ای و تامین 
شفافیت آن توجه خاص کردند.   وزارت 

خارجه روسیه تاکید کرده است: طرف 
روسی بر این باور است که برجام بدون 
جایگزین اســت و از همــه طرف های 
شرکت کننده در آن دعوت به حداکثر 
تالش برای بازگرداندن معامله هســته 
ای به حالت و چارچوب اولیه می کند.   
نشست کمیســیون برجام روزگذشته 
به ریاســت »انریک مورا« معاون دبیر 
کل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه به 
نمایندگی از جوســپ بورل هماهنگ 
کننده برجام برگزار شــد و سید عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه ریاست 

هیات ایرانی را بر عهده داشت.
در این نشست شرکت کنندگان پیرامون 
دورنمای احتمال بازگشت ایاالت متحده 
آمریکا به برجــام و اطمینان از اجرای 
کامــل و موثر این توافق توســط تمام 
بعدی  کردند.نشســت  رایزنی  طرف ها 
کمیســیون مشــترک برجام با حضور 
نمایندگان کشــورهای عضو، قرار است 

کــه در تاریخ ۶ آوریــل )1۷ فروردین 
ماه( برگزار شــود.توافق هسته ای ایران 
و قــدرت های بزرگ جهــان که به آن 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( هم 
گفته می شود، سال 2015 میان ایران 
و کشــورهای عضو گروه 1+5 متشکل 
از آمریکا، بریتانیا، فرانســه، روســیه و 
چین، پنج کشــور عضو دائم شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحــد به عالوه 
آلمان منعقد شــد. برپایــه این توافق، 
در برابر محدود شــدن برنامه هسته ای 
ایران، تحریم های اعمال شده علیه این 
کشــور لغو یا تعلیق شد.دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در سال 
2018 از ایــن توافق خــارج و ضمن 
احیای تحریم های ســابق، تحریم های 
ســنگین جدیدی را علیه تهران وضع 
کرد.  جمهوری اسالمی ایران از هشتم 
ماه مه 2019، نخستین سالگرد خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هســته ای در 
پاسخ به بازگشت تحریم های آمریکا و 
عدم تحقق وعده های کشــورهای باقی 
مانــده در توافق برای جبران آثار منفی 
این تحریم ها، به مرور تعهدات  خود را 

در چارچوب برجام کاهش داده است.

نماینده روسیه:
 برجام غیرقابل جایگزین است

وزیر امور خارجه روســیه با اشــاره به عمیق تر شدن 
رویارویــی بین مســکو و واشــنگتن و اینکــه دولت 
بایدن سیاست تشــدید اعمال فشــار بر روسیه را در 
پیش گرفته، گفت: امیدوارم افــرادی در آمریکا خطر 
افزایــش تنش بین دو کشــور را درک کنند.به نقل از 
خبرگزاری »اینترفکس«، »سرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه فدراسیون روسیه شب گذشته در یک مصاحبه 
تلویزیونی اعالم کرد که رویارویی بین روسیه و آمریکا 
»بســیار عمیق« شــده، ولی مقامات مسکو همچنان 
امیدوارند که عقل سلیم در واشنگتن حاکم شده و آنها 
خطــر افزایش تنش در روابط بین دو کشــور را درک 
کنند.الوروف یادآور شد که کلمه »جنگ« توسط برخی 
همتایان غربی به اظهارات دیپلماتیک راه پیدا کرده که 
معروف ترین آن »جنگ ترکیبی به راه افتاده از ســوی 
روســیه« است که در غرب به عنوان اصلی ترین حادثه 
در عرصه بین المللی از آن یاد می شود.  وی تأکید کرد: 
»سیاستی که دولت آمریکا در اعمال فشار و تحریم ها 
علیه روسیه در پیش گرفته، هیچ شانسی برای موفقیت 
ندارد و وضعیت کنونی دقیقاً شکســت این خط مشی 
را ثابت می کند.وزیر خارجه روســیه با اشاره به اینکه 

هرچند سخنان توهین آمیز جو بایدن درباره »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهوری روســیه، برخوردی بسیار بی 
ادبانه و بی سابقه بود، ولی ایاالت متحده بسیار قبل از 
این مسئله، شروع به از بین بردن روابط با روسیه کرد، 
گفــت: »برای ما موضوع جدیدی نبود که جو بایدن به 
قدرت رسید و بالفاصله تحریم ها علیه روسیه و اظهارات 
ضدروسی برای اعمال فشار بر مسکو افزایش یافت. این 
روند سال هاســت که به همین روال ادامه داشته و در 

دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود.«

آمریکا از هیچ تالشی برای تأمین سلطه خود بر 
جهان فروگذار نیست

ســرگئی الوروف در این برنامه تلویزیونی همچنین 
اعالم کرد کــه آمریکا با ترویــج ارزش های خود در 
سراســر جهان، سعی می کند تا برتری و سلطه خود 
در عرصه بین المللی را تأمین کند. وی این مســئله 
را مورد توجه قرار داد که در مذاکرات سطح باال بین 
ایاالت متحده و چین، جیک سالیوان- مشاور رئیس 
جمهوری آمریکا در مســائل امنیــت ملی و »آنتونی 
بلینکن- وزیر امور خارجه این کشــور از حقوق بشر، 
اقلیت های ملی و دموکراســی بــرای مقامات چینی 
ســخنرانی کردند، ولی بلینکن خود اعتراف کرد که 
آمریــکا در این عرصه خود مشــکالتی دارد که خود 
به حــل و فصل آنهــا می پردازند.  رئیس دســتگاه 
دیپلماسی روســیه افزود: »بطور کلی آمریکایی ها و 
اروپایی ها در مذاکرات بین المللی دائما از دموکراسی 
و حقوق بشــر صحبت می کنند. هدف اصلی آنها، نه 
دفاع از حقوق بشر، بلکه تحمیل قوانین و ارزش های 
خود بر دیگر کشــورها و از این طریق دســتیابی به 

سلطه بر جهان است.«

الوروف: 

رویارویی بین روسیه و آمریکا بیش از حد تشدید شده است
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همانطور که شــیوع ویروس کرونا ادامــه دارد و به طور مداوم از فردی 
به فرد دیگر در سراســر جهان انتقال می یابد، شرکت هایی که در حوزه 
ســالمت و بهداشت کار می کنند تالش خود را برای یافتن راهی سریع  
و قابل اعتماد برای تشــخیص این بیماری بیشــتر می کنند.به گزارش 
آی ای، اخیرا شرکتی به نام »وکالیس هلث«)Vocalis Health( موفق به 
توسعه یک برنامه آزمایش صدا مبتنی بر هوش مصنوعی شده است که 
از صدای افراد برای تشخیص بیماری کووید-۱۹ استفاده می کند.برای 
انجام این کار کافی اســت افراد از عدد ۵۰ تا ۷۰ را بشمارند و کمتر از 
یــک دقیقه این برنامه با دقت ۸۰ درصد به افراد خواهد گفت که آیا به 
کووید-۱۹ مبتال هستند یا خیر.برنامه ای که شرکت مذکور توسعه داده 

است،«VocalisCheck« نام دارد.

محققان موسسه فناوری ماساچوست)MIT( از امواج رادیویی برای 
کمک به ربات ها در یافتن اجسام پنهان استفاده می کنند.به گزارش 
انگجــت، حتما تا به حال برای شــما پیش آمده کــه از ترکیبی از 
حواس بینایی و المســه خود برای یافتن چیزی پنهان شده در زیر 
کوسن های مبل یا زیر مبل استفاده کرده باشید. اکنون مدتی است 
که محققان رباتیک نیز ســعی دارند همین توانایــی را در اختیار 
ربات های خود بگذارند.در سال ۲۰۱۹ تیمی از دانشمندان موسسه 
فناوری ماساچوست)MIT( با استفاده از ترکیبی از حسگرهای لمسی 
و هوش مصنوعی، یک ربات را قادر ســاختند تا اشــیا را به وسیله 
لمس شناسایی کند.اکنون گروه دیگری از دانشمندان MIT ماشینی 

ساخته اند که می تواند چیزهایی را پیدا کند که آنها را نمی بیند. 

دانشمندان در روشی که می تواند به درک بهتر انتقال بیماری هایی مانند 
کووید-۱۹ کمک شایانی کند، برای اولین بار توانستند دی ان ای حیوانات 
را از هوا جمع آوری کنند.به گزارش آی ای، دانشــمندان برای نخستین 
بار موفق به جمع آوری »دی ان ای محیطی«)eDNA( از هوا شــدند. این 
عمل که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، می تواند انقالبی در پزشکی 
قانونی، انسان شناســی و حتی طب و داروسازی ایجاد کند.دانشمندان 
ابتدا نمونه هایــی از هوا را در اتاقی که یک »مــوش صحرایی برهنه« 
در آن قرار داشــت، گرفتند و نشــان دادند که نمونه برداری دی ان ای 
هوایــی)airDNA( می تواند دی ان ای موش صحرایی برهنه را با موفقیت 
 Heterocephalus« تشــخیص دهد.»موش صحرایی برهنه« با نام علمی

glaber« نام یک گونه از تیره موش های آفریقایی است. 

 تشخیص کرونا با بررسی
 صدای افراد!

 رباتی که اشیای پنهان
 را پیدا می کند!

 نخستین برداشت 
دی ان ای از هوا!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

باز شدن دوباره و روند عبور و مرور کشتی های تجاری از کانال سوئز

آشنایی با اسپرینتر پتروناس ادیشن، خودروی امداد محبوب!
سال پیش مرسدس بنز اسپرینتر ۲۵ سالگی خود را جشن گرفت. این خودرو اولین بار در سال ۱۹۹۵ و به عنوان جانشین مدل قدیمی 
TN معرفی شد. هم اکنون کوچ بیلدر لهستانی ِکِگر Kegger تصمیم گرفته هدیه ای مناسب را برای این خودرو تهیه کند و آن هم چیزی 
نیست جز یک خودروی امداد سفارشی.آن چیزی که تماشا می کنید محصول رسمی مرسدس-ای تم جی نیست بلکه مدلی سفارشی 
است که توسط کگر و برای گرامی داشت ۲۵ سالگی این خودرو تولید شده اند. تنها ۲۵ دستگاه از این محصول تولید خواهد شد.خودروی 
موردبحث اسپرینتر پتروناس ادیشن نام گرفته و از پوشش بدنه الهام گرفته از خودروهای فرمول ۱ سود می برد. اسپرینتر پتروناس ادیشن 
بر پایه قوی ترین نسخه این خودرو در اروپا شکل گرفته است. پیشرانه ۶ سیلندر ۳ لیتری توربودیزل اسپرینتر پتروناس ادیشن قدرت 
۱۹۰ اسب بخاری و گشتاور ۴۴۰ نیوتون متری دارد که از طریق یک گیربکس ۷ سرعته اتوماتیک به چرخ های عقب منتقل می شود. 
این یکی از معدود خودروهای یدک کشی و امدادی است که از سیستم تعلیق بادی سود می برد.از نظر بصری چندین تغییر وجود دارد 
که شامل سپر جلوی جدید با ورودی های هوای بزرگ تر و اسپویلر لبه ای اصالح شده است. جلوپنجره مشکی و رینگ های ۱۸ اینچی 

تیره با نوار آبی روشن متضاد هم تکمیل کننده تغییرات ظاهری این خودرو هستند.

AFC اعتراض فدراسیون فوتبال را رد کرد
یک منبع در کنفدراســیون فوتبال آسیا تاکید کرد که اعتراض فدراسیون و باشگاه های ایرانی نسبت به میزبانی عربستان قابل 
قبول نیست و باید باشگاه های ایرانی در عربستان به میدان بروند.به گزارش سایت عربی کوره، عربستان به عنوان میزبان گروه های 
اول و سوم و چهارم مرحله گروهی فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شده است.کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش 
تصمیم گرفت که ریاض را به عنوان میزبان دیدار العین امارات و فوالد در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کند که این تصمیم 
با اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال ایران همراه شد.سایت عربی کوره در همین راستا گفت وگویی با یک منبع در کنفدراسیون 
فوتبال آســیا داشت تا موضع گیری AFC را نسبت به اعتراض فدراسیون فوتبال ایران جویا شود.این منبع به سایت عربی کوره 
گفت، دفتر اجرایی AFC تصمیم خود را درباره کشورهای میزبان مرحله گروهی و پلی آف تغییر نخواهد داد و باشگاه های ایرانی 

باید طبق زمان بندی صورت گرفته در عربستان به میدان بروند.

بنگر علم شاه جهان رب سر باالبا نصرت و فتح و ظفر و دولت واال
لشکر شده آسوده و تِمَذ شده ایمن

نصرت شده ویپسته و دولت شده واال
فتح آمده و تهنیت آورده جهان را

سلطان جهانگیر هب این فتح مهنا
بشکفته هب دین داری او جان پیمبر

انزنده هب فرزندی او آدم و حوا پیروزی او رد همه عالم شده پیدابهروزی او رد همه گیتی شده معروف
روزش همه با دولت و کارش همه زیبارزمش  همه با نصرت و رسمش همه  نیکو

پیشنهاد

چهره روز

بازگشت چورب
داســتان های ترجمه شــده در کتاب بازگشــت چورب 
از مجموعه هــای متفاوت داســتان های کوتاه والدیمیر 
نابوکــوف انتخاب شــده اند و بازتاب دهنده ی روحیات و 
نگرش های مختلفی در هنر دهه های ۱۹۳۰ – ۱۹۲۰ او 
هستند. دنیای هنری این نویسنده به واسطه چندمعنایی 
بودنش پیچیده و دشــوار است. به این صورت که در آن، 
خبری از تقســیم بندی قهرمانان مثبت و منفی نیست، 
عشق به انســان به صراحت اعالم نمی شود و ارزش های 
جاودانه شمرده و دقیق بر زبان نمی آید. ویژگی مشترک 
میان تمام داستان های این کتاب شاید »فقدان« باشد. در 
کتاب، داســتان مهاجران بی ریشه، کودکان و انسان های 
نادیده گرفته شــده و همچنین یادآوری مرگ را شــاهد 
هستیم. داستان هایی که حکایت از زندگی غم بار، تنهایی انسان ها و ضعیف بودن شان در برابر حقایق را 
دارند. بدون تردید ســبک متفاوت نگارش نویسنده در این داستان های کوتاه نیز توجه خواننده را جلب 
خواهد کرد. داســتاِن از ما بهتران، در مورد روح سرگرداِن جنگل های روسیه است که در آن شاهد نگاه 
غم بار و پرحســرت نابوکوف به زادگاهش روسیه هستیم. داستاِن تصادف، درون قطاری می گذرد که دو 
دلداده دیرین بی خبر از هم، در آن حضور دارند و سرنوشت عجیبی در انتظار آن هاست. داستاِن کوتوله ی 
ســیب زمینی در مورد کوتوله ای اســت که در یک سیرک کار می کند و عاشِق همسِر شعبده بازِ سیرک 
می شود.داستاِن بازگشت چورب که عنوان کتاب نیز می باشد در مورد چوْرب است، مردی که همسرش 
را از دســت داده و تنهای تنها از خارج از کشور برگشته  است. جستارِ برایتن اشترتر-پائولینو، جستاری 
از مبارزه ی دو مشــت زن سنگین وزن داخل رینگ مسابقه است که گویا نویسنده به دلیل عالقه ش به 
بوکس و آموزش مشت زنی که در جوانی دیده، آن را نوشته و توصیفی ادبی از این ورزش ارائه داده است. 

خسرو شکیبایی
 – فروردیــن ۱۳۲۳   ۷ )زادهٔ  شــکیبایی  خســرو 
تیر ۱۳۸۷(هنرپیشــه ســینمای  درگذشــتهٔ ۲۸ 
ایــران بود. او تحصیالتش را در رشــتهٔ بازیگری در 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران به پایان 
بــرد. تا پیش از انقالب فقط در عرصهٔ تئاتر و دوبله 
فعالیت داشــت و فعالیت حرفه ای در ســینما را با 
بازی در فیلم خط قرمز )مسعود کیمیایی، ۱۳۶۱( 
آغاز کرد. خسرو شــکیبایی در نزدیک به ۴۰ فیلم 
ســینمایی بازی کرد. بازی در نقش حمید هامون 
در فیلم هامون ســاختهٔ داریوش مهرجویی یکی از 
ماندگارترین نقش هایی اســت که او ایفا کرده است. 
خسرو شــکیبایی در ۷ فروردین ماه سال ۱۳۲۳ در 
خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. در شناسنامه نامش »خسرو« است ولی خانواده و نزدیکان، او 
را »محمود« صدا می کردند. پدر خسرو سرگرد ارتش بود و وقتی او ۱۴ ساله بود بر اثر سرطان 
از دنیا رفت. او پیش از اینکه وارد عرصه تئاتر شود، در حرفه هایی چون خیاطی و کانال سازی 
و آسانسورســازی کار می کرد. در ۱۹ ســالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از 
مدتی به عباس جوانمرد، معرفی و به صورت کاماًل حرفه ای بازیگر تئاتر شد. وی فارغ التحصیل 
بازیگری دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۴۲ 
با بازیگری تئاتر آغاز کرد، ۵ ســال بعد یعنی در ســال ۱۳۴۷ وارد حرفهٔ دوبلوری شد. خسرو 
شکیبایی در ساعت ۴ صبح جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷ در سن ۶۴ سالگی در اثر ایست قلبی در 
بیمارســتان پارسیان تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد. او مدت ها از 

عارضه دیابت و همچنین سرطان کبد رنج می برد.

فرهنگ

حســین ملکی - بازیگر، عکاس و فیلمبردار ســینما براثر بیماری از دنیا رفت.تورج منصوری - 
فیلمبردار ســینما - در گفت وگویی با تایید این خبر بیان کرد: متاسفانه صبح دیروز - شنبه ۱۴ 
فروردین - از طریق دختر آقای ملکی مطلع شــدم که ایشان به دلیل بیماری کبدی کهنه ای که 
داشــتند، فوت کرده اند.او افزود: حســین ملکی از پیش از عید نوروز در  بیمارستان بستری بود و 
تحت مراقبت قرار داشــت، اما ســرانجام این اتفاق تلخ رخ داد و باید به دختر ایشــان که پس از 
درگذشت مادرش، بســیار همراه پدرش بود تسلیت گفت و آرزوی صبر کرد.به گفته وی مراسم 
تشییع و به خاک سپاری این هنرمند توسط خانه سینما در حال پیگیری است و زمان قطعی آن 
مشــخص نشده است.منصوری در ادامه افزود:  حسین ملکی تجسم کاملی از سنیمای ایران بود و 
بین دوستان خیلی قدیمی به »حسین آرتیست« معروف بود، چون کار بازیگری می کرد و بسیار 
خوب هم این کار را انجام می داد مثل فیلم »ترن« مرحوم قویدل که با خسرو شکیایی کار می کرد 

و حقیقتا نقش مشکل و بی نظیری را ایفا کرد.

»حسین آرتیست« سینما درگذشت
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