خطیبزاده در نشست خبری:

رفع تحریم ،تنها گام احیای برجام است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :آنچه بین ایران و چین امضا شده حاوی هیچ قرارداد ،عدد و رقم و اعطای حق انحصاری و تعهد مشخصی برای دو طرف
نیست.ســعید خطیبزاده ســخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز (دوشنبه) در نشست خبری اظهار کرد :آنچه بین ایران و چین امضا شده حاوی هیچ
قرارداد ،عدد و رقم و اعطای حق انحصاری و تعهد مشخصی برای دو طرف نیست.خطیبزاده گفت :برخی نگرانیها و شایعاتی مطرح شد که برخی نیروهای
نظامی خارجی در ایران مستقر خواهند شد که کام ً
ال مردود است.وی ادامه داد :سندهای همکاری در گذشته هم وجود داشته و مربوط به یک کشور یا دو
کشور نیست .متاسفانه برخی بزرگنمایی ها در این خصوص صورت میگیرد... .
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تبعات سنگین بازگشت بد به برجام

رفع کاغذی تحریمها منافع اقتصادی ایران را تضمین نمیکند
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کاهش ۸۸درصدی قدرت
خرید یارانه نقدی

با پایان یافتن یارانه معیشــتی کرونا ،در ســال ۱۴۰۰دو یارانه به حساب خانوار واریز خواهد شد؛ یارانه نقدی و
یارانه معیشتی .هر چند که یارانه مستقیم ،بهترین راهکار برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد است اما اشکاالت
ساختاری موجب شده ،این رویکرد کارایی الزم را نداشته باشد؛ به عنوان مثال ثابت ماندن یارانه نقدی موجب
شــده قدرت خرید آن بیش از ۸۸درصد کاهش یابد .تا اســفند ماه سال گذشته سه یارانه نقدی از سوی دولت
پرداخت میشد؛ یارانه نقدی ،یارانه معیشتی و یارانه معیشتی کرونا .اما با پایان سال  98اعالم شد که پرداخت
یارانه معشیتی کرونا که فقط 4مرحله ادامه داشت ،دیگر ادامه ندارد؛ بنابراین یارانه معیشتی و یارانه نقدی تنها
یارانههایی هستند که در سال 1400پرداخت خواهند شد.
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با پیشنهاد وزارت کار؛

افزایش حق مسکن کارگران در دستور
کار دولت قرار گرفت
3

آیت اهلل رئیسی:

همتی:

قدرت خرید مردم با حرف و جنجال سیاسی تقویت نمی شود
6

فروش ۸میلیارد برگ ه سهام عدالت

وزارت اقتصــاد میگویــد  ۳میلیون و  ۲۵۰هزار نفر از ســهامداران عدالت ،بیش از  ۸میلیارد برگه
ســهام متعلق به خود به ارزش  ۱۳.۶هزار میلیاردتومان را فروختند تا فشار معیشتی ناشی از کرونا
را جبران کنند ،.آزادســازی ســهام عدالت در ســال  ۹۹اگرچه یکی از پروژههای مهم دولت و بازار
ســرمایه در سنوات اخیر به شمار میرود ،اما روایتی تلخ از آن دسته افرادی را به نمایش میگذارد
که میتوانستند با نگه داشتن سهام خود ،ظرف سالهای آینده از سود آن بهرهمند شوند.کمتر کسی
سالهای آغازین اجرای پروژه سهام عدالت را که موضوع سهامدار کردن مردم را مطرح نمود ،از یاد
برده است که بر مبنای آن قرار بود مردم ایران سهامداران داراییهای کشور باشند؛ اما اکنون شرایط
به گونهای پیش رفته که بسیاری از این سهامداران که از اقشار خاص درآمدی کشور هستند ،سهام
عدالت خود را بابت فشار معیشتی به فروش رساندهاند؛ در حالی که قرار بود در ابتدای دولت کنونی،
تمامی مردم از یارانههایی که ماهانه دولت به حساب آنها واریز میکند ،بینیاز شوند.حال وزارت امور
اقتصادی و دارایی در گزارشی که منتظر کرده ،اگرچه اعالم نموده که انتقال مدیریت سهام عدالت
به صاحبان این ســهام یکی از آمال اقتصادی کشور بوده است ،اما اکنون بخش عمدهای از صاحبان
این سهام ،قادر به نگهداری آن نبوده و برای گذران زندگی آن را به فروش رساندهاند.در واقع ،فرآیند
انتقال مدیریت سهام عدالت از لحاظ حجم انتقال ،بازساماندهی شرکتهای سرمایه گذاری استانی،
ایجاد امکان فروش بخشی از دارایی ،مدیریت عرضه بخش آزاد شده در بازار سرمایه یکی از پروژههای
بزرگ در بازار سرمایه رخ داده که در نهایت در پایان سال واریز سود سهام عدالت سال  ،۹۸توانسته
بزرگترین پروژه مدیریت دارایی را در کشور به ثمر برساند.بر اساس آنچه که در گزارش رسمی وزارت
اقتصاد اعالم شده ،طی فرآیند آزادسازی سهام عدالت ،دارایی سهام عدالت مربوط به  ۴۶.۵میلیون
نفر از افرادی که در قید حیات بودهاند ،در قالب دو گروه سهامداران مستقیم شامل  ۱۸.۹میلیون نفر
و سهامداران غیرمستقیم  ۲۷.۶میلیون نفر ساماندهی شده است .همچنین با آزادسازی فروش بخشی
از سهام عدالت در ماههای گذشته ،بیش از  ۳میلیون و  ۲۵۰هزار نفر از سهامداران عدالت ،بیش از
 ۸میلیارد برگه سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه سهام عدالت به ارزش تقریبی ۱۳.۶
هزار میلیارد تومان را به فروش رساندهاند.به گفته وزارت اقتصاد ،این رقم با توجه به فشار معیشتی
ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال جاری برای تأمین هزینههای زندگی خانوارهای ذیربط ،بسیار
ارزشمند بوده؛ هرچند به دلیل این آزادسازی فشار قابل توجهی به بازار سرمایه وارد شده است.آنگونه
که در گزارش آمده اســت ،در انتهای ســال  ۹۹رقمی بالغ بر  ۴,۳۰۰هزار میلیارد تومان در قالب
بخشی از سود سهام عدالت در سال  ۹۸به حساب بیش از  ۴۳میلیون نفر از سهامداران مذکور اعم
از مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شده است.البته وزارت اقتصاد وعده داده که در آیندهای نزدیک،
گزارش جامعی از روند آزادسازی سهام عدالت را تهیه کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

حذف کامل دفترچههای بیمه تامین اجتماعی از اردیبهشتماه
مصطفی ساالری با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح نسخه الکترونیک گفت :امید است در اردیبهشت
با توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی و وزارت بهداشت داشته ایم به طور کامل نسخ کاغذی
در کشور حذف شود و دفترچه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری وزارت بهداشت در حال
پیگیری است .مصطفی ساالری ،درباره آخرین وضعیت اجرای طرح توقف صدور دفترچه بیمه درمان
و نسخه نویسی الکترونیک اظهار کرد :روند کار خوب است ،از اسفندماه سال گذشته اعالم کردیم که
دیگر دفترچه جدیدی چاپ نمی کنیم و اگر بیمه شــده ای برگه های دفترچه اش به اتمام رســید با
کارت ملی و یا جلد دفترچه بیمه اش به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه کند.وی افزود :به این ترتیب
استحقاق درمان در همان مرکز درمانی استعالم می شود و فرد می تواند از امکانات درمانی با پوشش
بیمه ای اســتفاده کند.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طبیعتا در روزهای ابتدایی به
لحاظ نیاز به اطالع رســانی و تغییر یک روال قدیمی ،نارســایی هایی وجود داشت گفت :هم ما باید
زیرســاخت های فنی سازمان تقویت می شد و هم اطالع رسانی و آموزش ها ،تا فرد غیرمطلعی باقی
نماند.ساالری ادامه داد :امروز شرایط نسبت به هفته اولی که کار را شروع کردیم بسیار بهتر شده و امید
است در اردیبهشت با توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی و وزارت بهداشت داشته ایم ،به
طور کامل نسخ کاغذی در کشور حذف شود و دفترچه دیگر مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری
وزارت بهداشــت در حال پیگیری است.وی با اشاره به اینکه امکان گزارش موارد تخلف از سوی مراکز
درمانی طرف قرارداد در نپذیرفتن بیمه شدگان بدون دفترچه با استفاده از سامانه تلفنی  ۱۴۲۰وجود
دارد گفت :البته شــمار مراکز درمانی که همکاری نمی کنند نســبت به هفته اول اجرای طرح بسیار
کمتر شــده است .طرحی به این بزرگی که منشاء تحوالت اساسی بود در حال اجراست و نارسایی ها
کمتر از حد پیش بینی ماست.

آنقدری که برای کمک از غرب وقت گذاشته شد
برای رونق تولید تالش نشد
رئیس قوه قضائیه گفت :آنقدری که برخی آقایان جلســه گذاشتند که از
غربیها امتیاز بگیرند ،اگر برای رفع موانع تولید وقت میگذاشــتند خیلی
از مشکالت حل شده بود و بسیاری از کارخانهجات تعطیل فعال شده بود.
آیتاهلل رئیســی در جلسه شورایعالی قضائی گفت :در رهنمودهای رهبر
انقالب در ســال گذشــته ،نکات محوری و راهبــردی قابلتوجهی برای
مســئوالن و ملت بزرگ ایران وجود داشــت که یکی از اساسیترین آنها
توجــه به آیات نورانی قرآن کریم و تقویت حلقههای تواصی به حق و صبر
بود .از بخشهای قابلتوجهی که حتماً باید در دستور کار باشد ،قوه قضائیه
و جامعه حقوقدانان و قضات و دســتاندرکاران ارتباط با مردم چه با شأن
نظارت و چه با شــأن قضاوت اســت.وی ادامه داد :هــم باید خود گرایش
به حق داشــته باشند و هم باید ایســتادگی در احقاق حق داشته باشند.
اینکــه خداوند به ما توفیق دهد حقوق خدا و حقوق مردم را بشناســیم،
یک گام مهم اســت .در گام بعدی هواهای نفسانی مانع نشود که بهسمت
حق برویم .حب و بغض شــخصی مانع گرایش به حق است ،نگاه جناحی
مانع گرایش به حق است .نگاههای قومی و قبیلهای ،سیاسی و اجتماعی و
همه وابستگیهای دنیایی مانع گرایش به حق است ،البته یکی از جلوههای
ایســتادگی برای استیفای حق و رشادت در این راه این است که اگر کسی
متوجه اشــتباه خود شد ،به آن اعتراف کند.رئیسی گفت :در انجام قضاوت
باید از خداوند اســتمداد طلبید ،در خودمان باید ظرفیت ایجاد کنیم که
بهترین زمان همین ماههای شــعبان و رمضان است .باید از خدا بخواهیم
به ما شرح صدر عنایت کند .قاضی و قضاوت شرح صدر میخواهد ،برخی
حقوقخوان هستند ،برخی حقوقدان هستند و برخی حقخواه و حقمحور
هستند ،ممکن است برخی حقوق بخوانند و برخی حقوق بدانند اما برخی
دیگر حقخواه هســتند و تمام وجودشان اســتیفای حق است.رئیس قوه
قضائیه ادامه داد :همکاران ما باید بدانند در هر ســالی که شــعار آن سال
توسط رهبر انقالب اعالم میشــود ،اعالم نیاز جدی برای تحقق آن شعار
در سراسر کشــور است و همه دستگاهها باید برای تحقق این شعار تالش
کنند .قوه قضائیه باید ببیند در این حوزه در کجا قرار دارد و در رفع موانع
تولید کجای میدان ایســتاده است و چه ظرفیتی برای رفع موانع تولید و
حمایــت از تولید در اختیــار دارد و این ظرفیت را بایــد در عمل و حوزه
اجرا نشــان دهد .بیش از  2هزار واحد تولیدی را با اقدامات قضائی یا فعال
کردیم یــا از توقف فعالیت جلوگیری کردیــم.وی افزود :حمایت جدی از

 ۱۷۲فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی  ۱۳هزار و  ۸۹۰مورد
جدید کووید ۱۹در کشــور طی  ۲۴ســاعت گذشته خبر داد.
دکتر سیماسادات الری گفت :تا دیروز  ۱۶فروردین  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۱۳ ،هزار و  ۸۹۰بیمار جدید
مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۴۸نفر
از آنها بستری شدند.به گفته وی ،مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشــور به یک میلیون و  ۹۴۵هزار و  ۹۶۴نفر رسید.وی افزود:
متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۷۲ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۶۳هزار و  ۳۳۲نفر رسید.الری تاکید کرد :خوشبختانه تا کنون
یــک میلیون و  ۶۵۸هزار و  ۹۷۸نفر از بیماران ،بهبود یافته و
یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.وی افزود :چهار هزار و ۹۵
نفر از بیماران مبتال بــه کووید ۱۹در بخش های مراقبت های
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.به گفته وی ،تا کنون
 ۱۳میلیون و  ۱۸۳هزار و  ۷۰۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در
کشور انجام شده است.

حــق تولیدکننده و مصرفکننده و کارگــران در همه ابعاد نیاز به فعالیت
دارد .درباره خصوصیســازی جاهایی را دیدیم که در یک مجموعه بزرگ
کشاورزی دو اقدام شده بود؛ اقدام اول برای خصوصیسازی شکست خورده
بود و خود دولت به مجموعه دیگری داده بود .مجموعه بعدی یک مجموعه
آبــاد ایجاد کرده بود و در حوزه کشــت و صنعت اقدام بزرگی کرده بودند.
موضوع ما حمایت از تولید است .یک جا خصوصیسازی بهنفع تولید انجام
شده بود که جای تقدیر است و جای دیگری هم که شکست خورده مورد
انتقاد ماست .تولید نباید در کشور با مانعی روبهرو باشد .شاید ما موردی به
چند استان سر بزنیم اما دوستان ما در سراسر کشور باید وارد عمل شوند و
تولید را مسئله محوری هم در پشتیبانی و هم در رفع موانع بدانند.
رئیس قوه قضائیه گفت :حتماً توجه بکنید که اگر کسانی مسئولیت داشتند
و دارند با ترک فعل خود ،باعث تعطیلی واحد تولیدی میشوند باید پاسخگو
باشــند .یقین داریم با همتی که همکاران خواهند داشت ،حمایت از تولید
و مبارزه با فســاد در جهت حمایت از تولید ،رونــق خواهد گرفت .جایی
که رانتخواری و فســاد باب شد ،تولید آسیب خواهد دید .امنیت اقتصادی
در گروی مبارزه با فســاد اقتصادی است .باید مبارزه با فساد همچنان در
دســتور کار قوه قضائیه باشد و نباید اجازه داد فساد در جایی از کشور النه
کند .مردم عزیز بدانند که قضات در جای جای کشــور به هیچ وجه اجازه
نخواهند داد فساد در جایی از حوزههای اداری کشور النه کند.رئیسی تأکید
کرد :از موانع مهم تولید ،قاچاق کاال بهویژه قاچاق سازمانیافته است .باید
در شناخت شــبکههای درهمتنیده تالش کرد و مبارزه بهصورت جدیتر
انجام شود .قاچاق کاال خنجری است بر پشت تولید در هر حوزهای .واردات
بیرویه در کشور تولیدات را با آسیب روبهرو میکند و همه اقتصاددانان به
این امر معترف هستند.وی ادامه داد :نکته مهم دیگر اینکه ،قوانینی داریم
مانند توسعه فضای کسبوکار ،رفع موانع کسبوکار ،قانون اقتصاد مقاومتی؛
اینها باید اجرا شود ،هم بخش نظارت و هم بخش قضاوت .اگر همین قوانین
فقط اجرا شــوند برای حمایت از تولید تأثیرات ارزشمندی خواهند داشت.
آنقدری که برخی آقایان جلسه گذاشتند که از غربیها امتیاز بگیرند ،اگر
برای رفع موانع تولید وقت میگذاشتند خیلی از مشکالت حل شده بود و
بســیاری از کارخانهجات تعطیل فعال شده بود .ما اصحاب «ما میتوانیم»
هستیم و میدانیم این فرهنگ بر فرهنگ «ما نمیتوانیم» فائق خواهد آمد.
اصحاب «ما میتوانیم» باید بر بستر گام دوم انقالب کار را در دست بگیرند.

تمدید اجباری قراردادهای اجاره با افزایش
 ۱۵تا  ۲۵درصدی
مقام مسئول وزارت راه و شهرســازی با اعالم میزان افزایش نرخ اجاره مسکن
برای تمدید قراردادهای سال  ،۱۴۰۰گفت :قرارداد مستأجران بعد از تیرماه به
یشود.علی قائدی با اشاره به تمدید خودکار اجارهنامهها
صورت خودکار تمدید م 
در سال جاری اظهار کرد:مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد ،نمیتواند حکم
تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مســتاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند
و توســط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.وی افزود :امسال میزان
افزایش اجار هبها در تهران  25درصد ،کالنشــهرها 20درصد و سایر شهرها 15
درصد اســت.وی اضافه کرد :در شرایطی که موجر قصد ساخت یا فروش واحد
مســکونی خود را داشته باشند یا واحد مسکونی را برای فرزند خود که تشکیل
خانواده داده اســت بخواهد ،همچنین اگر مســتاجر برای چند ماه اجارهبها را
پرداخت نکرده باشــد ،امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد.معاون دفتر اقتصاد
مســکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص وام ودیعه تصریح کرد :پرداخت وام
ودیعه مســکن به لحاظ شــرایط کرونا در صورت موافقت مجدد ستاد مقابله با
کرونا در سال  1400هم ارائه خواهد شد.

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

مگویید سریال بگویید مستند گاندو
مبادله جیسون رضاییان با اسکناسهای دالر در پالتهای چشمربا
واقعیتی اســت که برای احدی از مردم ایــران و بلکه مردم جهان
پوشیده نمانده اســت .اینکه دولت اوباما حاضر شد امتیازی با این
ابعاد به جمهوری اســامی ایران بدهد بدان مفهوم نبود که هدف
جمهوری اسالمی ایران بخصوص بر و بچههای انقالب را تامین کرد
بلکه در یک فشــار حداکثری از ناحیه اردوگاه نفوذ در کشور شما
چارهای جز گذاشتن حداقلها روی میز نداری و بنظرم همین اتفاق
افتاد .یعنی اگر نمیگفتند حداقل یک خواسته را مطرح کنید شاید
این پالتها هم به فرودگاه جمهوری اســامی نمیآمد و جاسوس
برانداز دوزیست امریکایی ایرانی را مفت تحویل میدادیم .این روزها
در هــر محفلی که پا میگذاری و یا هرکس هم که به دیدن شــما
برای تبریک ســال نو مراجعه میکند در دلش حسرتی موج میزند
که چرا نمایش گاندو را متوقف کردند؟ موضوع جیسون رضاییان با
فصل اول مجموعه تلویزیونی «گاندو» به کارگردانی جواد افشار سال
 ۹۸به روی آنتن شــبکه سه سیما رفت« .گاندو» تصویرگر پرونده
«جیسون رضاییان» خبرنگار دو تابعیتی ایرانی  -آمریکایی بود که از
سال  ۸۳در ایران مشغول به کار میشود و سال  ۸۸پس از ناآرامیها
کشــور را ترک و به آمریکا میرود و ســال  ۱۳۹۱بار دیگر به ایران
بازمیگردد ،اما اینبار با پوشش خبرنگار روزنامه «واشنگتنپست»
که نامی آشــنا و معتبر در عرصه رســانهای جهان بهشمار میرود.
ســرانجام رضاییان در پی اقدامات جاسوســی ضد امنیت ایران در
تیرماه سال  ۹۳در اوج مذاکرات هستهای بازداشت و یک سال و نیم
بعد یعنی در دی ماه  ۹۴یک پــای مبادله تاریخی دولت دوازدهم
در جمهوری اســامی ایران با دولت اوباما در ایاالت متحده آمریکا
میشود و درست در روز اجرایی شدن برجام وی در مبادله تاریخی
زندانیــان بین ایــران و آمریکا ،ظاهرا با پول و در باطن بخشــی از
شروط مذاکره در برجام مبادله میشود و فصل دوم در  ۱۳قسمت
در شبهای نوروزی مردم را هشیارتر و مطلعتر میکرد و این درحالی
بود که فصل دوم مجموعه «گاندو» یکباره در سایه حدس و گمانها
به پایان رسید و سریالی نیم ه تمام در خاطره و ذهن مردم باقی ماند،
تهیه کننده این سریال اعالم کرد که «گاندو» دروغ نبوده و نیست
و اسناد و مدارکی که پشتوانه پژوهشی نگارش فیلمنامه بوده را در
اختیار مردم قرار خواهیم داد .این سریال به تهیه کنندگی مجتبی
امینی و بازیگری داریوش فرهنگ ،پیام دهکردی ،وحید رهبانی و ...
در آن ایفای نقش کردند و داستان آن برگرفته از یک پرونده امنیتی
بود که به قلم آرش قادری نوشته شده بود .این سریال که حقیر آن
را هرگز یک سریال نمیدانم و شباهت آن به مستند ایجاب میکند
این واقعیت را جار بزنم ،اولین ســریال در حوزه امنیتی به شــمار
میرفت که یک داســتان واقعی را دستمایه خود قرار داده است و
لذاست که با استقبال بسیاری از سوی مخاطبان همراه شد و امروز و
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال  ۱۴۰۰ادامه
چنین روشنگریهایی به یک مطالبه از سوی مردم تبدیل شده که
خواستار ساخت آثار دیگری برگرفته از پروندههای واقعی و افشاگرانه
اطالعاتی امنیتی شــدهاند .سازندگان گاندو در پاسخ به این مطالبه
مردمی این قول را به مخاطبان خود دادند که با روایت پروندههای
جدید بازگردند« .گاندو »۲در نوروز  ۱۴۰۰توانســت جایگاه بلندی
را به خود اختصاص بدهــد و بینندگانی فراتر از  ۱۰میلیون نفر را
هرشب به پای تماشای خود فرا بخواند محتوای فیلمنامه و سناریو
در گاندو ۲حاکی از پروندهای بود که این بار قرار بود ،چند جاسوس
دیگــر را هم که درگیر و دار مذاکرات به تور اطالعات افتادهاند را به
تصویر بکشد و نقش آنها را در سایههای نفوذ و رد پای برجام روایت
کند .اما هنوز چندی از پخش این شــبه مســتند نگذشته بود که
واکنشها به فصل دوم گاندو آغاز شــد و اظهارات مقامهای رسمی
دولت در این باره به اوج خود رسید .جو ملتهب موجود و اتهاماتی که
به دولت دوازدهم وارد میشــود موجب شد حتی تاخیرها در پخش
این شبه مســتند و یا برخی تغییرات اعمال شده در چند سکانس
آن در نمایش شائبه فشــار بیرونی به سازندگان سریال و سانسور
را تقویت نموده و یکی از قســمتهای آن که با تاخیر  ۴۵دقیقهای
روانه آنتن شــد فضای مجازی را به جنجالی زائد الوصف در متهم
کردن حسامالدین آشنا نماید .در همین رابطه مهدی آذرپندار مدیر
گروه فیلم و سریال شبکه سه مجبور شد در گفت و گو با خبرگزاری
فارس اعالم کند که ســریال در همین جا به پایان میرســد .او در
این باره گفت :با ورود کاراکتر شارلوت که از ابتدای سریال مخاطب
با شــخصیت او آشنا شده بود با هواپیمای بریتیش ایر ویز به ایران
با عنوان مامور عالی رتبه ام آی ســیکس و برای جاسوسی به نفع
دولت انگلستان ،فصل دوم گاندو ویژه نوروز در شب پایانی تعطیالت
موقتا به پایان برسد .توئیت کورش کمره ای بعد از تعطیلی این شبه
مســتند حاکی از فشارهایی بود که به ارکان صدا و سیما وارد شده
بود .او در این توئیت نوشــته بود :استقبال از گاندو همه را غافلگیر
کرد .انصافا مردم ســنگ تمام گذاشتند .حقا باید از رئیس سازمان
صدا و سیما که در برابر فشارهای عجیب و کمنظیر برخی ایستادگی
کرد تا مردم ســریال مورد عالقهشان را ببینند و با واقعیتها آشنا
شوند تشکر کرد .منتظر مستندات جذاب از شعبانی باشید .سخن
بسیار است .در همین فاصله مجتبی امینی تهیه کننده سریال نیز در
توئیتی در پاسخ به محمدجواد ظریف که گفته بود گاندو دروغ است
اعالم کرد که سریال گاندو «دروغ» نبوده و نیست .گاندو صدای در
گلو مانده مردم است .نمایش خیانت و فریبکاری آمریکا و انگلیس
است .دروغ ،تضمین امضای جان کری بود .دروغ ،وعدههای آمریکا
و انگلیس برای برداشــته شدن همه تحریمها بود .دروغ ،وعدههای
رونق اقتصادی اســت که نتیجه آن کوچک شدن سفره مردم بوده
اســت .گاندو بر اساس اسناد واقعی ســاخته شده ،اسناد و مدارکی
که پشتوانه پژوهشی نگارش فیلمنامه بوده را در فیلم مستندی در
اختیار مردم قرار خواهیم داد.
والسالم
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ربیعی:

پاسخ ابهامات مجمع درباره FATFرا دادهایم
ســخنگوی دولــت گفت :متخصصین ما در دولت دلســوزانه و خیلی روشــن
دیدگاههایشــان درخصوص لوایح  FATFرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارائه دادهاند.علی ربیعی ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه
دبیر مجمع تشخیص اعالم کرده دولت پاسخ ابهامات مجمع در خصوص لوایح
 FATFرا نداده است ،اظهار کرد :من این ادعا را تائید نمیکنم زیرا پاسخ ابهامات
را دادهایــم .متخصصین ما در بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد ،وزارت امور خارجه و
معاونت حقوقی رئیسجمهور دلســوزانه و خیلی روشن دیدگاههایشان را ارائه
دادهاند.ربیعی بابیان اینکه اگر مشــکل لوایح مربوط به  FATFحل شــود به نفع
ملت ایران است ،گفت :اشکاالت و زیانهایی که مجمع از لوایح  FATFمیگیرد
هم قابل رفع است و به این شکل هم که میگویند نیست.وی ادامه داد :اگر FATF
یک یا دو درصد هم هزینه ریســک را افزایــش دهد ۱۰ ،درصد تمام معامالت
خارجی شــما گرانتر خواهد شد.ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه ما به طور
روشــن دیدگاههای خودمان را دربــاره  FATFبه مجمع گفتهایم ،اظهار کرد :ما
افرادی شایسته و متخصصتر از کسانی همچون ظریف و همتی که این دیدگاهها
را در مجمع تشخیص مطرح کردهاند ،نداریم.
سردار کوثری:

نگاه به بیرون مانع«تولید»میشود
مشاور فرمانده کل سپاه گفت :توجه نداشتن به توانمندیهای داخلی و نگاه به
بیرون مهمترین دلیل تحقق نیافتن جهش تولید است.سردار اسماعیل کوثری
مشــاور فرمانده کل ســپاه ،با اشاره به نام گذاری ســال  ۱۴۰۰از سوی رهبر
معظم انقالب با عنوان «تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها» گفت :این شعار بر
اســاس یکسری سیاستهای کالن هر ساله توسط مقام معظم رهبری انتخاب
میشود تا بر آن اســاس اولویتها مشخص شده و کارها انجام شود.وی دولت
و مجلس را مخاطب اصلی این شــعارها دانست و گفت :رهبر معظم انقالب در
پیام نوروزی علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال  ۹۹را وجود موانع
و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخشها دانستند ،مخاطب اصلی این
مطالب ،مجلس و دولت هستند ،دولت و مجلس هستند که باید شرایط و فضا
را آماده تحقق این شعار کنند ،یعنی این دولت و مجلس هستند که باید بسترها
و لوازم برای تولید را فراهم آورند و موانع را از پیش بردارند.مشاور فرمانده کل
سپاه گفت :به نظر من قوه قضاییه به عنوان مدعیالعموم باید در پایان هر سال
محاسبهای را انجام دهد که مشخص کنند چه دستگاههایی خوب عمل کردهاند
تا معرفی و تشویق شــوند و حتماً با کسانی که در این مسیر کوتاهی کردهاند
برخورد شود.ســردار کوثری شعارهای انتخاب شده برای هرسال از سوی مقام
معظم رهبری را بر اســاس اصول کارشناســی دقیق و محاسبه شده دانست و
گفت :این شــعارها در جهت پیشرفت کشور و برای تحقق آرمانهای انقالب و
منافع ملی اســت و اگر دولتها و مجلس به این مســائل مهم بی توجه باشند
باید فکر دیگری کرد.وی تصریح کرد :رهبر معظم انقالب کام ً
ال مسلط بر همه
موضوعات و مســائل به خصوص مباحث اقتصادی هســتند و بر همین اساس
شعارها را انتخاب میکنند ،به همین دلیل میطلبد که در پایان سال سازمانها
و دستگاهها در این خصوص بررسی شود و اگر دستگاهی به صورت درست در
این مســیر حرکت نکرده است معلوم است که از لحاظ مدیریت مشکل دارد و
نمیخواهند با این مسیر همراه شود.مشاور فرمانده کل سپاه توجه نداشتن به
توانمندیهــای داخلی و نگاه به بیرون را مهمترین دلیل تحقق نیافتن شــعار
جهش تولید در سال  ۹۹دانست و افزود :افرادی که در تحقق این شعار در سال
گذشــته کوتاهی کردند باید به نوعی تنبیه شوند و آنهایی که خوب کار کردند
نیز باید مورد تشویق و تقدیر قرار گیرند اگر این اقدام انجام شود میتوان گفت
که این شعارها میتواند باالی  ۵۰درصد تحقق پیدا کند.سردار کوثری تصریح
کرد :اگر شعارهای انتخاب شده در سالهای گذشته بیش از  ۵۰درصد تحقق
پیدا میکرد ما امروز شاهد مشکالت فعلی نبودیم و این همه التهاب در مسائل
اقتصادی و معیشتی نداشتیم.
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خطیبزاده در نشست خبری:
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رفع تحریم ،تنها گام احیای برجام است

ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت :آنچه بیــن ایران و
چین امضا شــده حاوی هیچ قرارداد ،عــدد و رقم و اعطای
حق انحصــاری و تعهد مشــخصی برای دو طرف نیســت.
سعید خطیبزاده ســخنگوی وزارت امور خارجه عصر دیروز
(دوشــنبه) در نشســت خبری اظهار کرد :آنچه بین ایران و
چین امضا شده حاوی هیچ قرارداد ،عدد و رقم و اعطای حق
انحصاری و تعهد مشخصی برای دو طرف نیست.خطیبزاده
گفت :برخی نگرانیها و شایعاتی مطرح شد که برخی نیروهای
نظامی خارجی در ایران مستقر خواهند شد که کام ً
ال مردود
اســت.وی ادامه داد :سندهای همکاری در گذشته هم وجود
داشــته و مربوط به یک کشــور یا دو کشور نیست .متاسفانه
برخی بزرگنمایی هــا در این خصوص صورت میگیرد .این
ســند چارچوب همکاریهای ایران و چین را در  ۲۵اســفند
سال آینده مشخص میکند اما به معنای یک قرارداد نیست.
هر قراردادی از این چهارچوب و تفاهمنامه بیرون بیاید ،مدت
زمان آن تعیین خواهد شد.سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد:
همکاری میان ایران و کشــورهایی مانند هندوستان و روسیه
نیز وجود دارد و ما امسال دهمین سال قرارداد مشترک میان
ایران و روسیه را داریم.خطیبزاده با بیان اینکه هیچ طرح گام
به گامی مطرح نبــوده و ایران نیز چنین طرحی را نپذیرفته
اســت ،گفت :آن چیزی که میتواند به برجام کمک کند این
اســت که تمامی تحریمهایی که در زمان ترامپ وضع شده
برداشته و همه تحریمهایی که با عنوان های مختلف در این
مدت اعمال شده رفع و راســتیآزمایی گردد .در کمیسیون
مشترک روز جمعه موضع ایران در این خصوص کام ً
ال تبیین
شــد.وی با بیان اینکه اگر ایاالت متحد مسیر غلط گذشته را
اصالح کند اســتقبال میکنیم ،گفت :فردا گفتگوهای میان
ایران و طرف های باقی مانده در برجام صورت خواهد گرفت
و هیچ گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا نخواهیم
داشت.ســخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد :آنچه میان
ایران و چین امضاء شده معاهده و قرارداد نیست و هیچ سند
حقوقی و تعهــد آوری هم وجود نــدارد .وزارت امور خارجه
مســئول اجرای این توافقنامه نیســت بلکه هماهنگ کننده
اســت.خطیبزاده در پاسخ به ســؤالی درباره اینکه اقدامات
ایران برای بازگشــت به تعهدات برجامی در چه مرحلهای از
لغو تحریمها توســط آمریکا صورت میگیرد و نقش مجلس
در فرآیند راســتی آزمایی تحریمها چیست؟ بیان کرد :آنچه
فردا اتفاق میافتد هیچ فرقی با کمیسیونهای مشترکی که
تــا االن بوده ندارد .فردا کمیســیون ادواری بین ایران و ۴+۱
اســت .قرار بود در اســفند برگزار شود که تاریخ نهایی نشده
بود .قرار شــد در اوایل فروردین به صورت آنالین برگزار شود
اما چون گفتوگوهــا ناقص بود ،برگزاری جلســه بعدی به
صورت حضوری مقرر شد.وی ادامه داد :دستور کار جلسه فردا
رفع تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ایران و چگونگی اجرای
تعهدات مقابل اســت .این موضوع جلســه اخیر کمیسیون
مشترک بوده است .بحثهای جدی مطرح شده است و فردا
معلوم میشود  ۴+۱میتواند منافع ما را تامین کند یا خیر.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره ســند برنامه همکاری
جامع ایران و چین تاکید کرد :این سند قرارداد نیست ،حضور
نیروهای خارجی در ایران از اساس مردود است چون مخالف
قانون اساســی ایران است .این موضوع مطرح نیست و بیشتر
نگرانی آفرینی است.خطیب زاده درباره اینکه آیا امکان امضای
این سند با کشــورهای دیگر وجود دارد؟ گفت :هم امکانش
وجود دارد و هم قب ً
ال بوده است .با روسیه هم سندی داشتهایم
که بایــد آن را تجدید کنیم.وی درباره ادعــای روزنامه وال
اســتریت ژورنال درباره حصول دو توافق در وین ،گفت :اینکه
 ۴+۱در کجا و چگونه با آمریکا صحبت میکند به خود ۴+۱
مربوط است .فردا براساس دستورکار کمیسیون درباره مسیر
رفع تحریمها گفتوگو میکنیم ۴+۱ .از ما خواسته چگونگی
توقف اقدامات جبرانی را عنوان کنیم.وی گفت :مسیر روشن
است ،تحریمهای آمریکا تماماً باید برداشته و راستی آزمایی

شــود .ما فقط یک گام داریم .آن یک گام هم شامل برداشته
شدن همه تحریمهای آمریکاست و در مقابل آن ایران آمادگی
دارد اقدامات جبرانی خود را متوقف کند و به عقب برگرداند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر نخست وزیر کره جنوبی
به تهــران در روز های آینده گفت :درخواســتی بوده و ما از
این سفر استقبال کردیم .مسائل تعیین جزییات فنی سفر در
حال اتمام است و به محض نهایی شدن آن را اعالم میکنیم.
انتظار داریم نخست وزیر کره با خودش راهحلهایی که برای
آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره است را بیاورد .این
موضوع روابط دوجانبه را شــدیدا ً تحــت تاثیر خود قرار داده
است .این ســفر ضمن اینکه میتواند در ارتقای روابط کمک
کند اما نخست وزیر کره باید با دست پر و راهحلهای اجرایی
و عملیاتی وارد ایران شود.خطیبزاده درباره اعالم رسانههای
کرهای مبنی بر آزادی نفتکش گفت :موضوع کشــتی کرهای
یک موضوع کام ً
ال متفاوت از روابط دوجانبه است .دولت کره
درخواســتهای جدی از ما داشته و کاپیتان هم سوء سابقه
نداشــته و ما پیشنهادهای خود را به مقام قضایی ارائه کردیم
و مقام قضایی به محض اینکه به نتیجه برســد سخنگوی قوه
اعــام خواهد کرد .وزارت خارجــه توصیههای خود را به قوه
قضاییه اعالم کرده اســت.وی درباره اظهــارات وزیر خارجه
عربســتان و اینکه عربســتان باید در مذاکرات ایران و ۴+۱
حضور داشته باشــد ،نیز گفت :متاسف هستیم که همچنان
شــجاعت گفتوگوهای خارج از قدرتهای فرامنطقهای در
ریاض شکل نگرفته است .همچنان نگاه ریاض به پایتختهای
دیگر خــارج از منطقه است.ســخنگوی وزارت امور خارجه
ادامه داد :موضع عربســتان در قبال برجام شــناخته شــده
است چراکه زمان مذاکرات اقدامات مخربی انجام داد .برجام
گفتوگو و مهر و موم شــد و بر روی طاقچه گذاشــته شد.
توصیه میکنیم عربستان به گفتوگوهای منطقهای بازگردد
زیرا آغوش منطقه به ســوی عربستان باز است.ظریف درباره
پخش سریال گاندو و اینکه آیا فشاری از سوی وزارت خارجه
و ظریف برای جلوگیری از پخش این ســریال صورت گرفته
اســت؟ گفت :با نردبان دروغ نمیشود به بام حقیقت رسید.
مادامی که این سریال پلیسی و تخیلی حساب میشد اصحاب
هنر و رســانه باید اظهارنظر میکردند ولی از سازندگان این
ســریال اصرار زیادی دارند که اینها مبتنی بر ســند است و
آن را به عنوان مستند معرفی میکنند.وی ادامه داد :اگر این
ســند است و ســندی دارند حتماً به مراجع ارجاع دهند که
معرفی کنند وگرنه دون شأن نظام جمهوری اسالمی است که
براساس سفارش پروژهای برای تخریب یکی از ارکان حاکمیت

جمهوری اســامی ایران ،یک سریال ساخته شود.سخنگوی
وزارت امور خارجه تاکید کرد :پروژههای سفارشــی و محفلی
نمیتواند ارزش دیپلماتهای ایرانی را کم کند .بنابر شواهد و
سکوت صدا و سیما میتوان تصور کرد که دوستان در صدا و
سیما این سریال را دون شأن خود میدانستند و اینکه سریال
متوقف شــد جای ســؤال دارد .آنهایی که پول ساخت آن را
داشتند و چندین قسمت آن را پخش کردند قطعاً میتوانند
آن را ادامه داده و پخــش کنند.خطیبزاده تاکید کرد :هیچ
فشــاری از دولت و وزارت خارجه نبوده است جز تک و توک
اظهارنظراتی که مثل امروز بیان شد.وی درباره مطالب مطرح
شده در خصوص فروش امالک سفارت ایران در ترکیه گفت:
ایران در بسیاری از کشورها دارای ملکها و زمینهایی است
و طبق قانون وزارت خارجه مستق ً
ال نمیتواند تصمیمی درباره
این امالک بگیرد چون ملی هســتند و هیأت دولت باید راسأ
تصمیم بگیرد که کدام فروخته و کدام حفظ شود.سخنگوی
وزارت امور خارجه درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی
بر اینکه ایران نباید مرتکب هرگونه نقض تعهدات شود ،گفت:
انتظار ما از فرانســه حرکت در مسیر ســازنده و بازگشت به
اجرای تعهداتشان است.خطیبزاده با بیان اینکه اروپا در کنار
آمریــکا در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده اســت ،گفت:
توصیه مــا به طرفهای اروپایی همانگونه که آقای ظریف در
تماس با وزیر امور خارجه فرانســه مطرح کرده این بوده که
راه آسانتر را پیش بگیرند .پاسخ ایران به اقدامات آنها روشن
خواهد بود.وی درباره نشســت فردای کمیســیون مشترک
برجام در وین نیز بیان کرد :نه به وعدهها نه به پالس مثبت و
منفی روی کار آمدن بایدن اهمیت ندادیم .آنچه برای ما مهم
اهمیت دارد عمل و اقدام آمریکاست .اینکه دستور کار جلسه
کمیسیون مشترک به نتیجه میرسد یا نه به این برمیگردد
که اروپا و  ۴+۱بتوانند تعهدات آمریکا را به آن متذکر شــوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :برجام زنده است به خاطر
اینکه ایران بسیار صبورانه و مسئوالنه رفتار کرده و هزینههای
حفظ برجام تا به امروز بر دوش ایران بوده اســت .این پنجره
تا ابد باز نیســت و فردا هم بســته نخواهد شد .آنچه در سفر
گروســی به تهران توافق کردیم یک توافق سه ماهه بود که
یک ماه از آن گذشــته و دو ماه مانده است.سخنگوی وزارت
خارجه درباره ارســال واکسن اسپوتنیک به کشورمان گفت:
وزارت خارجــه در بحبوحه فراگیری کرونا نامهای به مقامات
عالی نظام و وزارت بهداشت نوشت و موضوعات درباره واکسن
را پیشبینی کرد و گفت در طول این مدت همه اقدامات خود
را برای رفع موانع در این خصوص انجام داده است.خطیبزاده

قالیباف:

موضوعات اقتصادی و خنثیسازی تحریمها  ۲اولویت مهم مجلس هستند
رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :براســاس کار پژوهشی
صورتگرفته در مجلس و بررســیهای علمی ،براســاس کارکرد
کمیســیونها دو اولویت مهم با محوریــت موضوعات اقتصادی و
خنثیســازی تحریمها مشخص شده اســت و این موضوع مالک
اصلــی عمل ما خواهد بــود ،.محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس
شــورای اسالمی صبح دیروز (دوشــنبه  16فروردین) در نشست
شورای هماهنگی کمیســیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای
مجلس با اشاره به نامگذاری ســال  1400بهعنوان سال «تولید،
پشتیبانیها ،مانعزداییها» گفت :در سالهای متمادی محوریت
شــعار سال متمرکز به موضوعات اقتصادی بوده است و این نشان
میدهد که چالش اول کشــور از منظر رهبر معظم انقالب مسئله
اقتصاد است و امسال نیز این نامگذاری همین خطمشی را نشان
میدهد.وی با بیان این که مجلس باید متمرکز به بحث اقتصادی
باشــد و تأکید رهبر انقالب در این موضوع ،خنثیسازی تحریمها
و تقویت توان اقتصادی و ایســتادگی روی پای خود اســت افزود:
لذا برای اصالح این مســیر باید ناکارآمدی ســاختاری در بودجه
و نظام مالیاتی ،ســاختار بانکی ،بوروکراسی اداری ،نظام ناکارآمد
و غیرهدفمنــد یارانهای ،نظام آماری ناکارآمد ،فقدان اســتراتژی
صنعتی و آمایش ســرزمین ناقص و ضعیف اصالح شود ،چرا که
این ســاختارها موجب ایجاد مشکالتی نظیر بیکاری و رانت شده
است.رئیس قوه مقننه کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود
با بیان اینکه سوءمدیریت و تعارض منافع از جمله عوامل مشکالت
اقتصادی اســت گفت :البته کرونا و تحریمها در سالهای اخیر بر
مشکالت اقتصادی کشــور افزوده است.قالیباف با اشاره به قوانین
متعدد در حوزه تولید گفت :با یک بررسی اجمالی به برخی قوانین
مربوط به حوزه تولید نظیر قانون رفع موانع تولید ،قانون اصل ،44

قانون تسهیل فضای کسبوکار ،قانون برنامه ششم توسعه ،قانون
استفاده حداکثری از توان تولید و حمایت از کاالی ایرانی که همه
اینها پیشتر در مجالس گذشته تصویب شدهاند ،درمییابیم که اگر
این قوانین بهدرستی اجرا شود ،نیاز زیادی به قوانین جدید نداریم.
قوانین مربوط به
وی همچنین با اشــاره به نقاط مغفولمانده در
ِ
تولید گفت :طرحی درباره تغییر رویکرد در صدور مجوزهای حوزه
کسبوکار و تولید در کمیسیون ویژه جهش تولید در دست تدوین
اســت و این کمیســیون آن را بهزودی نهایی خواهد کرد.رئیس
مجلس تأکید کرد :براساس کار پژوهشی صورتگرفته در مجلس
و بررسیهای علمی ،براساس کارکرد کمیسیونها دو اولویت مهم
با محوریت موضوعات اقتصادی و خنثیسازی تحریمها مشخص
شده است و این موضوع مالک اصلی عمل ما خواهد بود و ما بهطور
شفاف گزارش عملکرد خود را نیز به مردم ارائه خواهیم کرد.بابک
نگاهداری مشــاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسالمی
نیز در تشریح جلسه شورای هماهنگی کمیسیونهای تخصصی و
مرکز پژوهشهای مجلس در ســال  1400گفت :نخستین جلسه
شورای هماهنگی کمیســیونهای تخصصی و مرکز پژوهشهای
مجلس در ســال  ،1400به موضوع تحقق شــعار امسال مبنی بر
«تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» اختصاص پیدا کرد.وی اضافه
کرد :رؤسای کمیسیونها و اعضای هیئت رئیسه درخصوص ابعاد
مختلــف موانع موجود تولید از جمله ناتــرازی عملکرد بانکها و
نابســامانی مالیاتی ،مبارزه با قاچاق ،اصالح ساختار اداری و رفع
موانع تولید به بحث و تبادل نظر پرداختند و مروری نیز بر عملکرد
گذشــته مجلس در حوزه قانونگذاری شد و جمعبندی بر این شد
که شاید ما کمتر نیاز به قانونگذاری داریم و بیشتر نیاز به نظارت
در ُحسن اجرا داریم.

گفت :هــرگاه چیزی را از وزارت امور خارجه خواســتند به
جدیت دنبال شده است از جمله در مورد واکسن اسپوتنیک
که آقای ظریف در سفر به مسکو درخواست را مطرح کردند.
وی ادامه داد :مقداری از واکســن که با طرف روس صحبت
کردیم وارد شــده و توافق برای تولید مشترک را نیز انجام
دادیــم و به این هم متوقف نبــوده و ما با طرفهای هندی
و کوبایــی توافقاتی داشتیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه
خاطرنشان کرد :کواکس در چند روز آینده تعدادی واکسن
را ارســال میکند .فکر میکنم واردات واکســن تسریع هم
خواهد شد و اگر هند واکسن خود را بفرستد ،به چند میلیون
دوز واردات خواهیم رسید و البته طبق گفته وزارت بهداشت
مسیر تولید واکسن در مسیر خود دنبال میشود.خطیبزاده
درباره نقش مجلس شــورای اسالمی درباره نظارت بر توافق
نامه با چین گفت :مجلس شورای اسالمی اساسا بر همه چیز
می تواند نظارت کند ،مجلس همه توافقات حکومتی را می
توانــد نظارت کند اما اینکه بخواهد همه قراردادهایی که در
ذیل این قرارداد منعقد میشــود را تصویب کند ،امکانپذیر
نیست زیرا صدها توافق میان شرکتهای خصوصی ایران و
چین بســته میشــود که نیاز به طی مسیر مجلس نیست.
وی درباره آخرین وضعیت دارایی های ایران در کره جنوبی
گفت :وند کار از سوی کره به کندی انجام می پذیرد .درباره
کشتی کره ای نیز این کشتی در حال طی روند حقوقی خود
است.ســخنگوی وزارت خارجه گفت :اینکه دولت عربستان
به این نتیجه برســد که آمادگی دارد بــرای گفتوگوهای
درون منطقهای ،ما استقبال میکنیم ولی اینکه االن پیامی
رد و بدل شــده است ،چنین نیست .از طریق کویت و بقیه
پیامهایی داده شــده و پیامهایی را دادیم.خطیبزاده درباره
سفر منطقهای ظریف به آسیای مرکزی اظهار داشت :هفته
پیش ظریف به تاجیکستان رفت و چهار کشور دیگر که حوزه
مشترکات فرهنگی و دینی و  ...ما هستند در این هفته انجام
میشود .با همه کشورها موضوعات جدی دوجانبه داریم .در
چارچوب  ۵+۱یا  ۵+۲هم آمادگی همکاری داریم .اگر کرونا
نبود شــاید این سفر باید زودتر انجام شود.سخنگوی وزارت
خارجــه در افزایش فروش نفت از ســوی ایران گفت :نفت
یکی از مهمترین حوزههای راســتی آزمایی ما در خصوص
رفع تحریمهاســت .برای بازپس گیری ســهم خود از بازار
نفت البته منتظر رفع تحریمها نبودیم .آمارهای رســمی و
غیررسمی حاکی از آن است تالشگران صنعت نفت بتوانند
صادرات را انجام دهند.خطیبزاده خاطرنشــان کرد :راستی
آزمایی حوزه نفت یکی از ســادهترین حوزههاست چون ما
مشــتریهای دائمی در این حوزه داریم.وی درباره تحوالت
موزامبیک ،گفت :ریشــه تروریســم و افراطی گری در همه
جای دنیا مشترک است و پاسخ مشترک میطلبد .آمادگی
داریم تجربیات خود را بــرای چگونگی مبارزه با این پدیده
شوم در اختیار دولت موزامبیک قرار دهیم.سخنگوی وزارت
خارجه گفت :در دوران اوباما برخی تحریمها برداشته نشده
بود ولی بر روی کاغذ برخی تحریمها را دولت اوباما اجرایی
نمیکرد .امروز آنچه میگوییم این اســت که باید برگردیم
به ژانویه  ۲۰۱۵و تحریمهایی که آمریکا اضافه کرده اســت
و برچســبهای آنها را عوض کرده و همه این تحریمها باید
برداشته شــوند.وی گفت :گفتگوهای اخیر فنی است .ما به
 ۴+۱گفتیم باید همه تحریمها برداشته شود و آنها جزییات
خواستند و ما جزییات را در اختیار آنها قرار دادیم.خطیبزاده
گفت :ما به سیاست داخلی آمریکا کاری نداریم زیرا ما فقط
یک ایاالت متحده بیشتر نمیشناسیم.سخنگوی وزارت امور
خارجه درباره اخبار منتشــر شده مبنی بر آزادسازی برخی
منابع مالی ایران در خارج در آستانه نشست وین گفت :این
اخبار در راستای انحراف از دستورکار جلسه است .ما اقدامات
جزیی را نمیپذیریم .دســتور کار مذاکرات فردا ،رفع جامع
تحریمهای آمریکاست .اگر بتوانیم با این توافق با  ۴+۱برسیم
و آنها بتوانند تعهد آمریکا را تضمین کنند ،مسیر باز میشود.
وزیر دفاع:

ایران در جنگ تحمیلی به بزرگترین قربانی مین تبدیل شد
امیر حاتمی در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی از خطر مین تاکید کرد :کشورهایی که در زمان جنگ
به صدام کمک میکردند در سالهای پس از جنگ هرگونه کمک به ایران برای مینزدایی را دریغ کردند.
امیر سرتیپ حاتمی در پیامی به مناسبت « روز جهانی آگاهی از خطر مین و کمک به اقدام علیه آن» بیان
داشت :جمهوری اسالمی ایران به بزرگترین قربانی این معضل شوم تبدیل شده است.
متن پیام بدین شرح است:
جمهوری اســامی ایران در طول هشــت ســال جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق ،مســاحتی در حدود
42000کیلومتر مربع از سرزمینش به  20ملیون انواع مین و مواد منفجره ساخته کشورهای مدعی حقوق
بشر ،آلوده شده و به بزرگترین قربانی این معضل شوم تبدیل شده است .روز جهانی آگاهی از خطر مین،
یاد آور اقدامی ارزشمند برای توجه مضاعف به حیات ،سالمت ،جامعه و محیطی امن ،برای زندگی بی دغدغه
جامعه بشری بشمار می آید؛ محیطی که بارها از سوی انسانها و دولتهای متجاوز ،مورد تهدید قرار گرفته
است.جمهوری اسالمی ایران که با الهام از تعالیم الهی دین مبین اسالم،حرمت جان و کرامت انسانها را به
عنوان اصلی مهم قلمداد نموده و همواره پرچمدار صلح ،ثبات و آرامش در منطقه و جهان بوده اســت ،در
طول هشت سال جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق ،مساحتی در حدود 42000کیلومتر مربع از سرزمینش
به  20میلیون انواع مین و مواد منفجره ســاخته کشــورهای مدعی حقوق بشر ،آلوده شده و به بزرگترین
قربانی این معضل شوم تبدیل شده است.چه بسیار مردان ،زنان وکودکان ایرانی که در طول سالها جنگ
تحمیلی و پس از آن ،قربانی مین شدند ،وچه بسیار ضررهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی دیگری
که بر جمهوری اسالمی ایران وارد شده ومتاسفانه همان کشورهایی که در طول سالهای جنگ علیه ایران
به دولت عراق در همه زمینه ها از جمله مین های متنوع ،کمک کردند،در سالهای پس از جنگ نیز به هر
بهانهای از کمک به کشــور ما برای برطرف کردن این معضل امتناع نموده ویاری تکنولوژیکی خود از مردم
صلح دوست ایران را دریغ نمودند.جمهوری اسالمی ایران بر این مبنا وعلیرغم این نفاق موجود( ،روز جهانی
آگاهی از خطرمین و کمک به اقدام علیه آن) وعملیات مین زدایی بشر دوستانه که حاصل آن ،نجات جان
کودکان،زنان ومردان بی گناه اســت را گرامی داشته و تمامی کشورها را به تالش و همت وتوجه بیشتر به
این امر مهم دعوت مینماید.به امید روزی که خشونت ،تهدید و جنگ ،از روابط انسانی رخت بربسته وانس
والفت ،توام با محبت وهمدلی ،جایگزین آن شود.
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تبعات سنگین بازگشت بد به برجام

رفع کاغذی تحریمها منافع اقتصادی ایران را تضمین نمیکند

مرکز پژوهشهای مجلس ضمن هشــدار دادن درباره تبعات ســنگین بازگشــت بد به
برجــام ،اعالم کــرد :رفع تحریمها در قالب بیانیه سیاســی و حتی تغییرات حقوقی در
دستورالعملهای وزارت خزانهداری آمریکا نه تنها منافع اقتصادی ایران را تضمین نخواهد
کرد ،بلکه ایران را در چرخه تکراری «محدودسازی برنامه هستهای در ازای تقریباً هیچ»
گرفتار خواهد کرد.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان
«دام مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا در چارچوب برجام» با تاکید بر اینکه آمریکا
حاضر به رفع همه تحریمها نیســت ،اعالم کرد :رفع تحریمها در قالب بیانیه سیاســی
و حتــی تغییرات حقوقی در دســتورالعملهای وزارت خزانهداری آمریکا نه تنها منافع
اقتصادی ایران را تضمین نخواهد کرد ،بلکه ایران را در چرخه تکراری «محدودســازی
برنامه هســتهای در ازای تقریباً هیچ» گرفتار خواهد کرد که پیش از این در ســالهای
 1394تا  1396تجربه شد.در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بررسی
دقیق بیانیه پایانی نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونین و مدیران
وزرای امور خارجه کشــورهای عضو برجام در  13فروردینمــاه  1400و انطباق آن با
مواضع ایران و آمریکا نشــان از ابهام جدی درباره پروسه آغاز شده دارد ،آمده است« :با
توجه به اســتمرار این نشست در ســطح کارگروههای کارشناسی در روزهای پیش رو،
ارزیابی این روند براســاس «سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران در موضوع برجام» و
«قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی برای لغو تحریمها» بهعنوان دو معیار اصلی
برای ســنجش هرگونه طرح و پیشنهادی درباره احیای برجام ضروری است».در گزارش
این مرکز پژوهشــی با اشاره به اظهارات معاون سیاســی وزیر امور خارجه پس از پایان
این نشست درباره عدم گفتوگوی مستقیم و غیرمستقیم با آمریکاییها و همچنین عدم
وجود طرح گامبهگام آمده اســت« :آنچه در بیانیه پایانی نشست ذکر شده است رویکرد
متفاوتی داشــته و حاکی از وجود یک طرح «مدالیته» بــرای احیای برجام و برگزاری
نشست حضوری میان اعضای برجام برای توافق درباره گامهای متقابل دو طرف است که
آمریکا نیز بهصورت جداگانه در حاشیه این نشست حضور خواهد داشت و از طریق یک
«هماهنگ کننده» (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یا نماینده او) با دیگر اعضای
برجام در تعامل خواهد بود».مطابق بررسیهای مرکز پژوهش های مجلس ،مفاد بیانیه
پایانی نشست کمیســیون برجام و موضعگیری مقامات دو طرف از پنج جهت برخالف
سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران و قانون اقدام راهبردی مجلس است که عبارتند از:
آمریکا به دنبال حفظ ساختار تحریمها با وجود احیای برجام است
 -1علیرغم آنکه وزیر امور خارجه ایران تأکید دارد که «واشنگتن باید تمام تحریمهایی
را که از زمان روی کار آمدن ترامپ اعمال ،باز اعمال یا ذیل برچسب تازه قرار گرفتهاند
را لغو کند» ،آمریکا حاضر به رفع همه تحریمها نیست .رابرت مالی ،نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در مصاحبهای اعالم کرد« :ایاالت
متحده آمریکا در صورت بازگشــت ایران به برجام} ،صرفاً{ تحریمهای مغایر با توافق
هستهای را رفع خواهد کرد» .در این صورت ،اقداماتی که آمریکا برای رفع تنها بخشی
از تحریمها (تحریمهای مرتبط با برنامه هســتهای) در نظر دارد نهتنها منافع اقتصادی
ایران را تأمین نخواهد کرد ،بلکه این کشور با حفظ ساختار تحریمها به دنبال ایجاد اهرم
فشاری علیه ایران در موضوعات موشکی و منطقهای خواهد بود .بهعبارت دیگر ،آمریکا
به دنبال ایجاد شرایطی است که حتی در صورت احیای برجام ساختار تحریمهای این
کشور علیه ایران حفظ شود.
رفع کاغذی تحریمها ،موجب تضمین منافع اقتصادی ایران نمیشود
 -2لفظ «مدالیته» در بیانیه پایانی نشست مجازی کمیسیون برجام یا تعبیر «طراحی
اقدامات متقابل» که در توئیت وزیر امور خارجه ایران مورد اشــاره قرار گرفته اســت یا
وزیر اقتصاد:

دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی
استقراض نکرد
وزیر ا قتصاد در واکنش به خبر چاپ پول از ســوی بانک مرکزی
تاکید کرد که دولت حتی یک ریال هم از این بانک استقراض نکرده
است.به گزارش خانه ملت ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و دارایی در
واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و
اســتقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه ســال ۹۹
گفت :دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال  ۹۹از بانک مرکزی
اســتقراض نکرده اســت و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات
برخی از اجزای بودجه ،ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق
کرده اســت.وی ادامه داد :به عنوان مثال بر اساس تبصره  ۴بودجه
سال  ۹۹صندوق توسعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و باید این
تعهدات را ایفا میکرده است اما ارزی که در خارج از کشور داشته
را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله شود ،بنابراین بانک
مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده و در ا ِزای آن به دســتگاههایی
که باید از آن محل پول واریــز میکرده ،وجوهی را پرداخت کرد.
دژپسند اظهار کرد :بر این اساس موضوع کام ً
ال متفاوت از این است
که بگوییم دولت برای تأمین مالی خود از بانک مرکزی استقراض
کــرده و این دو موضوع ماهیتی کام ً
ال متفــاوت دارند .اگر بتوانیم
هرچــه زودتر آن وجوه را به داخل کشــور منتقل یا قابل حواله و
معامله کنیم ،همان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شده و به تاجر
ما حواله داده میشــود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد
بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
با پیشنهاد وزارت کار؛

افزایش حق مسکن کارگران در دستور
کار دولت قرار گرفت
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،درخواســت افزایش کمک هزینه
مســکن کارگران از مبلغ ماهانه  ۳میلیون ریال به  ۴میلیون و ۵۰۰
هزار ریال در سال  ۱۴۰۰را به هیات دولت ارائه کرده است .بر اساس
ماده ( )۲اصالحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک
کارگران مشمول
هزینه مســکن کارگری ،کمک هزینه مسکن برای
ِ
قانون کار ،سالیانه توسط شورای عالی کار ،تعیین و به تصویب هیات
وزیران میرســد.در اجرای این قانون ،شــورای مورد اشاره در اسفند
سال  ۱۳۹۹با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳
میلیــون ریال به  ۴میلیون و  ۵۰۰هزار ریال موافقت نمود.در همین
راســتا وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ضمــن موافقت با مصوبه
شورای مزبور ،متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردین
 ۱۴۰۰با قید فوریت به هیات دولت ارائه نموده است.گفتنی است این
متن پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و
دولت الکترونیک هیات دولت طی میکند.

عبــارت «مجموعهای از گامهای متقابل اولیه» که از ســوی وزارت امور خارجه آمریکا
مطرح شــده همان الگوی بازگشت گام به گام است با این تفاوت که احتماالً دو طرف
در قالب بیانیههای جداگانه مجموعه اقدامات و گامهای خود را بهصورت یکجا فهرست
کــرده و اجرای موازی و همزمــان آن را آغاز خواهند کرد .ایــن طرح در عمل فرایند
راستی آزمایی تحریمها توسط ایران را به یک اقدام صوری تبدیل میکند .طبق سیاست
«حرف قطعی» ،ایران در صورتی به تعهدات خود ذیل برجام عمل خواهد کرد که رفع
تحریمهای آمریکا در عمل مورد راستیآزمایی قرار گرفته باشد .دولت دوازدهم تاکنون
معیار کمی و قابل سنجشی برای لغو تحریمها ارائه نکرده است .رفع تحریمها در قالب
بیانیه سیاســی و حتی تغییرات حقوقی در دستورالعملهای وزارت خزانهداری آمریکا
نــه تنها منافع اقتصادی ایران را تضمین نخواهــد کرد ،بلکه ایران را در چرخه تکراری
«محدودسازی برنامه هستهای در ازای تقریباً هیچ» گرفتار خواهد کرد که پیش از این
در سالهای  1394تا  1396تجربه شد.

مالک اصلی برای احیای برجام منافع بلندمدت ایران است و نه انتخابات
 -3وزیر امور خارجه در توئیت خود درباره دور بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام
اعالم کرد که هدف از این نشست «تسریع در نهایی سازی اقدامات دو طرف» برای رفع
تحریمها و توقف گامهای کاهش تعهد هســتهای اســت .اگرچه در رفع تحریمها نباید
تأخیر کرد ،ولی تعجیل و تســریع در روند اقدامات طرف مقابل برای رفع تحریمها نیز
منطبق با اصول سیاست ایران در موضوع وادار کردن آمریکا در بازگشت به برجام نیست.
تأکید وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با نشریه پولیتیکو بر تسریع در فرایند احیای
برجام به خاطر انتخابات ریاستجمهوری ایران در خردادماه  1400یا پایان مهلت توافق
موقت ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب عدم دقت الزم در جزئیات اقدامات
آمریکا برای رفع تحریمها و راستیآزمایی آن خواهد بود .به لحاظ زمانی ،هیچ ضرورتی
ندارد که تمام اقدامات دو طرف یا بخش قابل توجهی از آن در یک بازه دوماهه تا پیش
از موعد انتخابات ریاست جمهوری ایران انجام شود .مالک اصلی برای احیای برجام باید
منافع بلندمدت جمهوری اسالمی ایران باشد و مقوالت کوتاهمدت ازجمله انتخابات نباید
باعث تأخیر یا تعجیل در این فرایند گردد.
آمریکا مذاکره را ابزاری برای کاهش انتظارات ایران در مسئله رفع تحریمها
میداند
 -4موافقت نماینده ایران در کمیســیون مشــترک برجام با حضور آمریکا در نشست
کارشناسی وین و مشــارکت در تدوین اقدامات متقابل در هفته جاری چندان سازگار
با سیاست رســمی جمهوری اسالمی ایران نیست .نه تنها مذاکره مستقیم میان ایران
و آمریکا ضروری نیســت ،بلکه روند تدریجی رسمیت بخشی به حضور آمریکا در میان
کشــورهای عضو برجام برخالف منافع ملی ایران اســت .آمریــکا هنگامی میتواند در
نشستهای کمیسیون مشترک برجام شــرکت کند که به تعهدات خود عمل کرده و
تمام تحریمها را رفع کرده باشد .اگرچه معاون وزیر خارجه ایران تأکید دارد که در هیچ
سطحی با آمریکا مذاکره مستقیمی صورت نخواهد گرفت ،ولی باید به این موضوع توجه
داشت که از دیدگاه کشورهای اروپایی و آمریکا پذیرش حضور واشنگتن در نشست وین
اقدامی در جهت قرار دادن ایران در موقعیت مذاکره مستقیم با آمریکاست .نگاه آمریکا
به مذاکره به مثابه ابزاری برای چانهزنی در جهت کاهش انتظارات ایران در مسئله رفع
تحریمها و آغاز فرایند تحمیل محدودیتهای بیشــتر هستهای و فراهستهای است .در
این میان ،اصرار کشــورهای اروپایی ازجمله فرانســه برای یافتن «جایگزینهایی برای
مذاکره مستقیم میان واشنگتن و تهران» بیش از آنکه به نفع ایران باشد ،اهداف آمریکا
را تأمین میکند.

با پایان یافتن یارانه معیشــتی کرونا ،در
ســال ۱۴۰۰دو یارانه به حســاب خانوار
واریز خواهد شــد؛ یارانه نقــدی و یارانه
معیشــتی .هر چند که یارانه مســتقیم،
بهترین راهکار برای حمایت از خانوارهای
کمدرآمد اســت اما اشــکاالت ساختاری
موجب شــده ،این رویکرد کارایی الزم را
نداشــته باشد؛ به عنوان مثال ثابت ماندن
یارانه نقدی موجب شده قدرت خرید آن
بیش از ۸۸درصد کاهش یابد .تا اســفند
ماه سال گذشته سه یارانه نقدی از سوی
دولت پرداخت میشد؛ یارانه نقدی ،یارانه
معیشتی و یارانه معیشتی کرونا .اما با پایان
ســال  98اعالم شــد که پرداخت یارانه
معشــیتی کرونا که فقــط 4مرحله ادامه
داشــت ،دیگر ادامه ندارد؛ بنابراین یارانه
معیشــتی و یارانه نقدی تنها یارانههایی
هستند که در سال 1400پرداخت خواهند
شد.
یارانه نقدی
اولیــن یارانه نقــدی در اواخــر دهه80
پرداخت شــد و تاکنون نیز ادامه دارد .با
وجود اینکه بیش از ده ســال از پرداخت
اولین یارانــه نقدی میگــذرد ،مبلغ آن
هنوز تغییری نداشــته و همــان 45هزار
و 500تومانی اســت که در اولین مرحله
پرداخت شــد .با توجه بــه تورمهای یک
دهه گذشته ،این میزان یارانه نقدی قدرت
خرید خود را از دســت دادهاست و عم ً
ال
اثرگذاری قابل توجهی بر معیشت خانوارها

مطابق قانون ،دولت بدون هماهنگی با مجلس نمیتواند متعهد به اجرای هیچ
طرحی شود
 -5در هیچیک از طرحهای ارائه شــده نقشی برای مجلس شورای اسالمی در نظر
گرفته نشــده است .این درحالی است که طبق مواد ( )6و ( )7قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها ،راستی آزمایی اجرای تعهدات طرفهای مقابل با نظارت مجلس
انجام خواهد شــد و توقف گامهای کاهش تعهد هســتهای ازسوی دولت با مجوز
مجلس صورت میپذیرد .در این چارچوب ،دولت بدون هماهنگی و مشورت با مجلس
نمیتواند در کمیسیون مشترک برجام متعهد به اجرای هرگونه طرح یا پیشنهادی
شود .عالوه بر این ،دولت باید از عدم نقض برجام در صورت احیای آن توسط کنگره
آمریکا و اعمال قوانین تحریمی جدید اطمینان حاصل کند».

تبعات سنگین بازگشت بد به برجام
در بخش «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه تناقض
در بیانیه کشــورهای اروپایی و مواضع مقامات آمریکا و ایران نشان میدهد تفاهم
و تلقی مشــترکی درباره جزئیات «شکست سیاســت فشار حداکثری و بازگشت
دوجانبه به برجام» نزد طرفین وجود ندارد ،آمده اســت« :مقصود آمریکا از اجرای
کامل تعهدات خود» بازگشــت مشروط به برجام و رفع بخشی از تحریمها» است.
در چنین شــرایطی ،خطر بازگشت بد به برجام بیش از استمرار وضعیت فعلی در
کوتاهمدت یا میانمدت است .گذشت زمان ،با توجه به افزایش فروش نفت از یکسو
و پیشرفت فنی در برنامه هستهای ازسوی دیگر لزوماً به ضرر ایران نیست .آسیب
بازگشت بد به برجام آن است که آمریکا نه تنها هزینه ای به دلیل خروج از برجام
نمیپردازد ،بلکه میتواند در ازای رفع جزئی تحریمها ،برنامه هستهای ایران را مهار
کند .این اتفاق درک راهبردی غلطی برای آمریکا ایجاد کرده و جسارت این کشور
برای نقض مجدد برجام را بیشتر خواهد کرد .ازاینرو باید اطمینان حاصل شود که
آمریکا نه تنها تحریمهــا را در عمل لغو خواهد کرد ،بلکه امکان اعمال مجدد آن
را نخواهد داشت.
آمریکا بازگشت به برجام را بخشی از پروسه راهبردی مهار تمام قابلیتهای
بازدارنده ایران میداند
درواقع ،چالش اصلی در این مرحله آن نیســت که چه کســی گام نخست را بردارد،
بلکه مســئله اصلی این اســت که هر دو طرف چه اقداماتی را برای بازگشت کامل به
تعهدات خود انجام خواهند داد .آنچه آمریکا از پاســخ صریح و جزئی به آن خودداری
کرده ،این است که آیا این کشور اراده الزم برای لغو عملی همه تحریمهایی که بعد از
اجرای برجام در سال  2016وضع شده است را دارد یا نه؟ در غیاب چنین تصمیمی
ازسوی آمریکا طرح موضوعاتی چون مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم ،تعجیل یا تأخیر،
بازگشــت گام به گام یا فوری به برجام مسائل حاشــیه ای محسوب میشود .شواهد
گویای آن است که آمریکا بازگشت به برجام را بخشی از یک پروسه راهبردی میداند
که درنهایت باید از طریق اهرم تحریمها تمام قابلیتهای بازدارنده ایران اعم از برنامه
هســتهای ،منطقهای و موشکی ایران مهار شود .آمریکا بر این موضوع تأکید دارد که
علیرغم مسائلی مانند انتخابات ایران ،حاضر به عدول از سیاست تحریمی خود در قبال
ایران نیســت .برای آمریکا محتوای مذاکره و مفاد گامهایی که طرفین برای بازگشت
به برجام باید بردارند مهمتر از دو مؤلفه «مذاکره مســتقیم یا غیرمستقیم» با ایران و
«زمان» انجام مذاکره است .ازاینرو ،علیرغم انتظارات اولیه ،بایدن با گذشت نزدیک به
سه ماه از استقرار در کاخ سفید حتی حاضر به اعطای معافیتهای تحریمی بشردوستانه
به ایران نشده است».

کاهش ۸۸درصدی قدرت خرید
یارانه نقدی
ندارد .قدرت خرید نقدی طی این سالها
بیش از 88درصد کاهش یافتهاســت؛ به
بیان دیگر اگــر بخواهیم قدرت خرید 45
هــزار و  500تومان آذر مــاه  1389را به
خانوار بدهیم ،باید یارانه نقدی به بیش از
390هزار تومان در پایان اسفند ماه 1399
افزایــش یابد .البته این تنهــا ایراد یارانه
نقدی نیست؛ یکی از اساسیترین انتقادات
به این طرح دامنه مشــموالن یارانه است.
به بیان دیگر ،بسیاری از خانوارها که جزو
دهکهای باالی درآمدی هســتند نیز هر
مــاه یارانه دریافت میکننــد .با توجه به
هدف اصلی یارانههــا که همان کمک به
اقشــار ضعیف جامعه و برقــراری عدالت
اجتماعی است ،این موضوع با ماهیت آن
کام ً
ال در تضاد است.
هر ســاله هنگام بررسی الیحه بودجه دو
بحث در مورد یارانه نقدی مطرح میشود؛
یکی افزایــش مبلغ یارانه و دیگری حذف
دهکهای پردرآمد .امسال نیز طبق روال
گذشــته ،این مباحث دوباره مطرح شد و
البته نتیجه نیز همانند سالهای گذشته
تغییــری پیدا نکــرد و یارانه نقدی همان
45هزار و  500باقی ماند .البته امسال یک
تغییر نســبت به سالهای گذشته داشت.
هر ســال در قانون بودجه دولت مکلف به

حذف پردرآمدها از لیســت یارانه بگیران
میشــد .هر چند هیچ اقدام عملی در این
خصوص صــورت نمیگرفت ،با این وجود
دولت بر روی کاغــذ ملزم به این کار بود.
در بودجه 1400این الزام نیز حذف شــد
و دولت تکلیفی بــرای حذف دهکهای
پر درآمد نخواهد داشــت تا روال معیوب
پرداخت یارانــه بدون هیچ اصالحی ادامه
داشته باشد.
یارانه معیشتی
یارانه معیشــتی برای نخســتین بار آذر
ماه 98به حســاب سرپرســت خانوارهای
مشــمول واریر شــد؛ آغــاز پرداخت این
یارانــه به افزایش قیمت بنزین در آبان98
باز میگردد .پس از افزایش قیمت بنزین،
درآمدهای حاصــل از آن 30هزار میلیارد
تومان اعالم شد و براین اساس ،مقرر شد
تا این رقم به 60میلیــون ایرانی در قالب
یارانه معیشتی اختصاص یابد .هفدهمین
مرحلــه از این یارانه نیز بــه عنوان اولین
یارانــه معیشــتی ســال 1400در دهم
فروردین ماه واریز شــد و مرحله هجدهم
آن در اردیبهشــت مــاه امســال اجرایی
خواهد شــد.گفتنی اســت که مبلغ این
یارانه بین  55تــا 205هزار تومان متغیر

خواهد بود؛ بدین صــورت که خانوارهای
یک نفره 55هزار تومــان ،خانوارهای دو
نفره 103هزار تومان ،خانوارهای سه نفره
138هــزار تومان ،خانوارهــای چهار نفره
172هــزار تومــان و خانوارهای پنج نفره
205هزار تومان یارانه دریافت میکنند.
یارانهای که حذف شد
یارانه معیشتی کرونا برای اولین بار در آذر
ماه  1399پرداخت و مقرر شــد تا پایان
سال گذشته ادامه یابد؛ این یارانه معیشتی
در راستای حمایت از اقشار آسیبدیده از
کرونا اجرایی شــد .یارانهای که حواشی و
اعتراضات زیادی را نیــز با خود به دنبال
داشــت و بســیاری معتقد بودند با وجود
نیازمند بودن ،مشــمول یارانه معیشــتی
کرونا نشدند.یارانه معیشتی کرونا ،در مبالغ
 100و 120هزار تومانی تصویب شدهبود؛
اعضای کمیتــه امداد و ســایر نهادهای
حمایتی از جمله افــرادی بودند که یارانه
120هزار تومان دریافــت کردند و یارانه
100هزار تومانی نیز به افرادی که دارای
شرایطی چون بیمه پرداز نبودن ،نداشتن
درآمد ثابت ،شــاخصهای پایین درآمدی
و ...بودنــد تعلق میگرفت؛ شــروطی که
بســیاری از نیارمندان را از چرخه دریافت
این یارانه حــذف میکرد و بار دیگر خلع
یک سیســتم جامع اطالعاتی را بیش از
گذشــته آشکار کرد .آخرین مرحله از این
یارانه نیز در اواخر اسفند ماه سال گذشته
به حساب سرپرست خانوارها واریز شد.

کرونا  ۶۸۱هزار نفر در بخش خدمات را بیکار کرد
مقایسه نرخ اشتغال زمستان  ۹۸با زمستان  ۹۹حاکی از این است که حدود  ۶۸۱هزار و ۳۳۸نفردربخش خدمات در مدت زمانی یک ساله زمستان  ۹۸تا  ۹۹بیکار شده اند و از شاغالن
بخش خدمات کاسته شده است.بخش خدمات اقتصاد که به عنوان فاز سوم از توسعه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته ،بعد از بخش کشاورزی و صنعت (فازهای اول و دوم توسعه در گذر
زمان) ،جایگاه مناسبی در دهه های اخیر به خود اختصاص داده که در عصر حاضر برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان موتور رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نیز یاد می کنند.اما
همزمان با شیوع ویروس کرونا ,بخش زیادی از مشاغل در سراسر جهان آسیب دیدند و در ایران نیز از آنجایی که  50درصد سهم اشتغال از آن خدمات است ,این حوزه آسیب بیشتری
دید.مطابق آمارهای ارائه شده مرکز آمار ,سهم اشتغال در بخش در بخش زنان در بخش خدمات حدود 2میلیون و  267هزار و  125نفر و در بخش صنعت در بخش زنان حدود 1میلیون
و  033هزار و  372نفر و در بخش کشاورزی در بخش زنان حدود 619هزار و  6777و سهم اشتغال در بخش خدمات برای مردان حدود  10میلیون و 080هزار و  775نفر و سهم اشتغال
مردان در بخش صنعت  6میلیون و  395هزار و  896نفر و در سهم اشتغال مردان در کشاورزی حدود 3میلیون و  35هزار و  664نفر است .در مجموع تعداد شاغالن بخش خدمات در
کل کشور در زمستان  98حدود  12میلیون و 347هزار و  900نفر بوده است.اما در زمستان  99مطابق آمار ارائه شده مرکز آماربررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نشان میدهد
که در زمستان  ،99بخش خدمات با 50.4درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب بعدی بخشهای صنعت با  33.8درصد و کشاورزی با  15.8درصد قرار
دارند.اما به خاطر شیوع کرونا مقایسه مدت مشابه سال قبل حاکی از این است که تعداد شاغالن بخش خدمات در زمستان  99به  11میلیون و  666هزار و  562نفر کاهش یافته است.
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استانها
طی سه سال گذشته؛

شهرداری کرج  ۸۰پروژه را افتتاح
کرده است
شــهردار کرج گفت ۸۰ :پروژه طی این سه ســال گذشته تاکنون در کرج
اجرا شــده تا خدماترسانی به شــهروندان بهخوبی انجام شود.علی کمالی
زاده صبح دیروز دوشنبه در اولین جلسه شورای برنامهریزی در سال جاری
با اشــاره به اینکه در حوزه آسفالت نیازمند کار جهادی هستیم ،از مدیران
مناطق خواست موضوع لکهگیری آسفالت معابر را با جدیت پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری به ســرقت برخی المانهای شــهری اشاره کرد و از
خدمات شهری خواست با استقرار گشــتهای ویژه از اموال شهر حراست
و نگهداری کنند.شــهردار کرج با تأکید بر اینکه سرقت المانهای شهری
تبعات بدی دارد ،گفت :برای جلوگیری از سرقت المانها با نیروی انتظامی
مکاتبه کردهایم.کمالی زاده در ادامه به موضوع خاموشــی معابر اشاره کرد
و گفت :مدیران مناطق برای رفع این مشــکل با نواحی برق هماهنگیهای
الزم را انجام دهند.وی در بخش دیگری با اشــاره به موضوع تفریغ بودجه
از اختصاص  ۶۸۰میلیارد تومان اوراق مشارکت به حوزه حملونقل شهری
کرج خبر داد و گفت ۴۸۰ :میلیارد تومان از مجموع این اوراق به پروژه قطار
شــهری و  ۲۰۰میلیارد تومان آن نیز به حوزه اتوبوسرانی اختصاصیافته
است.کمالی زاده اضافه کرد :کرج سومین کالنشهری است که بعد از تهران
و مشهد بیشترین اوراق مشارکت در بخش حملونقل عمومی را جذب کرده
است.شهردار کرج در ادامه با اشاره به احداث  ۱۶پارک در کرج طی سه سال
گذشته ،گفت ۸۰ :پروژه طی این سه سال در کرج اجراشده تا خدماترسانی
به شــهروندان بهخوبی انجام شود.کمالی زاده در ادامه با اشاره به اینکه ۱۵
دستگاه اتوبوس آماده اضافه شدن به ناوگان عمومی کرج است ،گفت :توسعه
حملونقل عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رئیس دانشگاه صنعتی قم:

جذب دانشجوی بینالمللی توسط دانشگاه
صنعتی قم از سال  1400آغاز میشود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر جالل رضائی
نور در گفتگویــی ،پیرامون اخذ مجــوز در جذب
دانشجوی بینالمللی اظهار داشت :در جهت جذب
دانشجوی بینالمللی یک سری شاخصههایی تعیین
شده است که شامل استاندارد بودن فضای آموزشی،
ورزشی  ،رفاهی ،تفریحی و فضای سبز از لحاظ کمی و کیقی میباشد.رئیس
دانشــگاه صنعتی قم افزود :همچنین باید اساتید و اعضای هیات علمی نیز
به لحاظ کیفی و کمی مورد تائید باشد و سامانه ها و کیفیت و در دسترس
بودن آن به خوبی احراز شود.وی بیان کرد :اواخر سال  97در بازدید وزارت
علوم ،ایراداتی به وضعیت عمرانی و فضای دانشــگاهی گرفته شد که بخش
زیادی از این ایرادات را رفع کردیم.رضائی نور عنوان کرد :در سال  98نیز در
بازدید مجدد ،ایراداتی به مباحث مرتبط به فضای ورزشی و تعداد اساتید و
اعضای هیات علمی گرفته شــد که آن را ارتقاء دادیم و  17نفر عضو جدید
هیات علمی نخبه جذب کردیم.وی خاطرنشان کرد :در سال  99نیز مجدد
درخواســت بازنگری کردیم که با توجه به اخذ اســتانداردهای الزم ،مجوز
جذب دانشجوی بینالمللی اعطا شد.رئیس دانشگاه صنعتی قم تصریح کرد:
با توجه به کسب مجوزهای الزم در سال گذشته ،جذب دانشجوی بینالمللی
توسط دانشگاه صنعتی قم ازمهرماه سال  1400آغاز میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

بیش از  49هزار نفر آموزش های مهارتی
را فرا گرفتند
آذربایجان شرقی  -شیعه نواز :مدیرکل آموزش فنی
و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از ارائه  49هزار
و  808نفــر دوره آموزش های مهارتی در دو بخش
دولتی و خصوصی در سال  99در استان آذربایجان
شرقی خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،رضا
اختیار وکالتی در این خصوص افزود :آموزش های فنی و حرفه ای در حوزه
های؛ خدمات ،صنعت ،فرهنگ و هنر و کشــاورزی توسط دو بخش دولتی
و خصوصی بــه عالقمندان حوزه مهارت ،ارائه می شــود.وی ادامه داد :در
سیار،
ســال  99خدمات آموزشی در پادگان ها ،کارگاه های ثابت شهری و ّ
زندان ،صنایع ،عشایر ،آسیب دیدگان اجتماعی ،کارگاه های مهارت آموزی
در محیــط کار واقعی ،ضمن کار و مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشــاوره
شغلی ارائه می گردد.اختیار وکالتی افزود :از مجموع آموزش های ارائه شده
ســیار شــهری با ارائه  11هزار و  480نفر
در بخش دولتی ،مراکز ثابت و
ّ
دوره ،روســتاها و عشایر 1هزار و  ،158پادگان  3هزار و  ،533زندان 2هزار
و  ،855ســکونتگاه های غیر رسمی  ،596کارگاه مهارت آموزی در محیط
کار واقعی  ،767مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشــاوره شــغلی  407نفر
دوره ،آســیب دیدگان اجتماعی  75و ضمــن کار  352نفر دوره را به خود
اختصاص داده اند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:

ایجاد شهرک صنعتی تخصصی واحدهای
دانش بنیان در اتوبان الغدیر
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
گفت :ایجاد بزرگترین شــهرک صنعتی تخصصی
کشور در اتوبان الغدیر در دستور کار سازمان صنایع
کوچک کشور و استان قرار دارد.حمید رضا خانپور
در گفت و گو با خبرنگار ما ،با اشــاره به سال تولید،
پشــتیبانی ها ،مانع زدایی ها از ســوی مقام معظم رهبری ،اظهار داشت:
شهرک صنعتی استان قزوین از همان روزهای نخست سال جدید ،با پیروی
از رهنمودهــای مقام معظم رهبری و با برنامه ریزی های مدون و تاکید بر
حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه گذاران ،پای در میدان کار و تالش نهاده
تا با سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه بستر صنعتی ،نقش مهمی در
اشتغال و تولید کشور ایفا کند.وی ادامه داد :در سال  1400بنا داریم بالغ بر
 2هزار میلیارد ريال در امور زیرساختها ،تصفیه خانه ها ،خدمات آب ،برق،
گاز ،تلفن و اینترنت در شهرکها و نواحي صنعتی استان سرمایه گذاری کنیم
تا صنعتگران بدون دغدغه ،فقط فکر تولید و اشتغالزایی باشند.خانپور با اشاره
به ایجاد شهرک صنعتی جدید ،بیان کرد :با توجه به افتتاح اتوبان الغدیر که
دسترسی بسیار خوبی بین شرق و غرب کشور برقرار می کند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

منصور یزدی زاده:

ذوبآهن اصفهان در تامین برق مورد نیاز
خودکفا است
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت :افزایش قیمت برق
صنعتی تاثیر چندانی بر بهای تمام شده محصوالت ذوب
آهن ندارد ،چرا که میزان وابستگی این کارخانه به برق
تولید شبکه بسیار ناچیز است و تقریبا  ۱۰۰درصد برق
مورد نیاز مجموعه در ســال ،توسط نیروگاه مستقر در
ذوب آهن تامین خواهد شــد .منصور یزدیزاده با اشــاره به استقرار نیروگاه به
منظور تولید برق مورد نیاز در شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت :این شرکت از
یک نیروگاه  ۲۲۰مگاواتی در مجموعه خود بهره میگیرد که در بازههای زمانی
متفاوت ،میزان تولید آن بیش از نیاز این شرکت است.وی با اشاره به این که در
مواقعی برق تولیدی در نیروگاه ذوب آهن با شــبکه برق منطقه تبادل میشود،
گفت :نیروگاه مســتقر در ذوب آهن از گازهای فرآیندی استفاده کرده و در روند
تولید برق از گاز طبیعی بهره نمیبرد.یزدی زاده در بیان این نکته که اســتقرار
نیروگاه در کنار محل تولید منجر به صرفهجویی  ۱۵درصدی برق میشود ،گفت:
بر اساس آمار  ۱۵درصد از برق در شبکههای توزیع تلف میشود اما حضور نیروگاه
در کنار ذوبآهن این میزان تلفات را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

توزیع برق استان زنجان جزو سه شرکت
برترصنعت برق کشور
طی بررسی عملکرد شــرکت های توزیع در  20شاخص کلیدی ،شرکت توزیع
نیروی برق استان زنجان با عملکرد مناسب خود در سال  1399موفق به کسب
مقام ســوم در بین  39شرکت توزیع نیروی برق در سراسر کشور شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان،با توجه به افزایش حساسیت
مشــترکین به کیفیت و پایداری برق تحویلی و محدودیت منابع انرژی ،مالی و
انسانی ،ضروری است در جهت ارتقای سطح هوشمندی و بهره گیری از ابزارهای
مکانیزه در مدیریت و راهبری شــرکت های توزیع نیروی برق ،اقدامات اساسی
صورت گیرد.در این راستا ،شاخص های کلیدی عملکرد در بازه های زمانی کوتاه
مدت ،آسیب شناسی انحراف نامســاعد از برنامه های ابالغی و قرار دادن دانش
ایجاد شــده در این زمینه در اختیار مدیران ارشــد در ستاد و صف شرکت های
توزیع برق ،ضامنی برای حرکت پیوسته و شتابان این بخش از صنعت برق در ریل
توسعه و پیشرفت خواهد بود.در این بررسی  39شرکت توزیع نیروی برق کشور از
منظر  20شاخص منتخب در حوزه های برنامه ریزی و نظارت راهبردی ،مهندسی
و راهبری شبکه ،هوشمندسازی و امور مشتریان توصیف و ارزیابی شده اند.

از مدیر حراست شرکت آب منطقه ای
کردستان تجلیل شد
طی لوحی از سوی مدیر کل اداره حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت منابع
آب ایران ،از مدیر حراست شرکت آب منطقه ای کردستان تقدیر شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان؛ طی لوحی از سوی مدیر کل اداره
حراست و امور محرمانه شرکت مدیریت منابع آب ایران ،از مدیر حراست شرکت
آب منطقه ای کردستان تقدیر بعمل آمد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

 ۴۸۰میلیارد تومان برای گازرسانی مازندران
در سال گذشته هزینه شد
مدیر عامل شــرکت گاز مازندران گفــت :برای اجرای
طرحهای گازرسانی استان در سال گذشته  ۴۸۰میلیارد
تومان هزینه شده اســت.حمزه امیرتیموری در جلسه
بررســی گازرســانی به بخش کجور شهرستان نوشهر
افزود :این میزان اعتبار ،عالوه بر برخوداری  ۷۸روســتا
از سوخت گاز طبیعی ۵۰ ،هزار مشترک شهری و روستایی هم به مشترکان این
شرکت اضافه کرد.وی ادامه داد :برای امسال نیز نیاز به مساعدت مسئوالن برای
اختصاص  ۶۰۰میلیارد تومان اعتبار جهت پیشــبرد برنامه گازرسانی در سطح
استان هستیم که در صورت تحقق آن پیشبینی میشود تا پایان سال بین  ۴۵تا
 ۵۰هزار مشترک مازندرانی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند بشوند.
با رشد  13درصدی در اسفندماه سال گذشته محقق شد؛

تولید حدود  865میلیون و  724هزارکیلو
وات ساعت انرژی در نیروگا هنکا

در سال گذشته تحقق يافت؛

ثبت  3ميليون نفرساعت کار بدون حادثه
در منطقه  8عملیات انتقال گاز
آذربایجان شرقی  -شیعه نواز :مدير منطقه  8عمليات
انتقــال گاز از انجــام  2ميليون و  929هــزار و 590
نفرساعت كار بدون حادثه پرسنل در طول سال گذشته
در اين منطقه عملياتي خبر داد.به گزارش خبرنگار ما
در تبریز ،فيروز خدائي با اعالم اين خبر گفت :ثبت اين
مقدار نفرساعت كار بدون حادثه ،نشان از اهتمام و توجه جدي به الزامات ايمني
و ارائه آموزش هاي هدفمند به منظور مقابله با ســوانح و كاهش آمار مخاطرات
شايع در اين منطقه است .خدائي به برگزاري دوره هاي آموزش ايمني اشاره كرد
و افزود :با توجه به شيوع بيماري كوويد 19 -و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي،
رويكرد و روشهاي آموزشي در منطقه تغيير يافته و  468نفر ساعت دوره آموزش
ايمني با مشارکت کارشناسان ایمنی و اساتید بومی در حوزه های تخصصی ایمنی
بصورت غير حضوري براي كاركنان اين منطقه برگزار شده است.
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وزیر نفت
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شرکتهای ایرانی از ابرقدرتهای توربینساز در دنیا جلوترند

مهمترین مانعزدایی از تولید است
وی اظهار داشت :یکی از راهحلهای ما برای حمایت از ساخت
داخل تأســیس پارک فناوری نفت و صنــدوق فناوری نفت
است .بدین صورت ســفارشگذاری کاالها و خرید تضمینی
آنها انجام شــود .با این کار یکی از اصلیترین موانع تولید در
صنعت نفت برطرف میشــود .دیگر حالتی پیش نمیآید که
شرکتی تجهیزی را بسازد و حاال ممکن است که کارفرمایان از
او تجهیزات را نخرند .بلکه با ایجاد این ساختارها ،خو ِد وزارت
نفت جدای از کارفرماها حاضر به خرید تضمینی تجهیزات نفتی
خواهد بود .سازوکار این روش همانند خرید تضمینی گندم در
بخش کشاورزی است.وزیر نفت گفت :در هفتههای آینده اولین
قراردادهای مربوط به خرید تضمینی تجهیزات منعقد خواهد
شد .در حوزههای ساخت لولههای بدون درز ،تلمبههای انتقال
نفت نیز نیازهای جدی وجود دارد به شما بگویم در خط لوله
گوره-جاسک تلمبههای انتقال نفت ایرانیسازی شدهاند و ما
این کارها را آرام و بیسروصدا انجام دادیم .در گذشته ما یک
تن ورق مقاوم به اسید و گاز ترش را نمیتوانستیم تولید کنیم،
ولی در یک سال و نیم اخیر  340هزار تن از این ورق ساخته
شده است که این جزئی از افتخارات کشور است.

وزیر نفت با بیان اینکه امروز ما از سازندگان نفت میخواهیم
برای ما تجهیزات بســازند ،گفت :دیگر بدین صورت نیســت
که آنهــا از ما بخواهند ،بلکه ما از آنهــا تقاضا داریم چنانکه
شرکتهای ایرانی از ابرقدرتهای توربینساز در دنیا از لحاظ
تکنولوژی جلوتر هســتند ،.بیژن زنگنه وزیــر نفت در آیین
امضای قراردادهای ســاخت  24دســتگاه الکتروکمپرسور با
سازندگان داخلی گفت :امسال با توجه به شعار سال «تولید،
پشــتیبانیها و مانعزداییها» ،وزارت نفت برنامهریزی کرده
اســت اقدامات مهمی در این راســتا انجام دهد .ما کمیتهای
تشکیل دادیم تا بتوانیم جهش تولید در صنعت نفت را تسریع
کنیم و تصمیمات خوبی در این باره اتخاذ شــده اســت که
به شرکتها ابالغ خواهد شــد.وی گفت :امضای قراردادهای
ساخت  24دستگاه الکتروکمپرســور با سازندگان داخلی به
عنوان بخشی از اقدامات وزارت نفت برای پشتیبانی از تولید
داخل انجام میشــود .البته طرح جمعآوری و انتقال گازهای
همراه میادین نفتی به پاالیشــگاه بیدبلند و تأسیسات مارون
در گذشته شروع شــده بود و امروز از بخشی از برکات طرح
یک میلیارد دالری بیدبلند رونمایی میشود که آن مربوط به
ساخت داخل الکتروکمپرسورها است.
برنامه وزارت نفت این بــود که تا پایان  1400هیچ گاز
همراهی در مشعلها نسوزد
زنگنه گفت :بنده همیشه از ســوختن گازهای همراه میادین
نفتی ناراحت بودم در بازدیدی که ســال  51برای اولین بار از
اهواز داشتم همیشــه به گازهای مشعلی که در حال سوختن
بــودن توجه میکردم و دغدغه من ایــن بود که روزی جلوی
ســوختن این گازها گرفته شود .حتی در خاطرات تاریخی نیز
آمده است که یکی از دغدغههای شاه هم همین گازهای همراه
بود.وزیر نفت تأکید کرد :در واقع وقتی گازهای همراه میسوزد
و هدر میرود بدین معناست که دالر میسوزد ،ثروت ملی هدر
میرود و با ایجاد آلودگی زیســت محیطی مردم خوزستان نیز
دچار رنجش میشــوند .در کشورهای دیگر اینگونه نیست که
مناطق نفتخیز آنها هوایی پر از دود داشته باشد ،در حالی که
اگر شما از تهران با هواپیما به سمت خوزستان حرکت کنید ،از
آلودگی هوا در ارتفاعات باال متوجه خواهید شد که این استان
خوزستان است یا نه.وی اظهار داشت :یکی از اولویتهای رهبر
انقالب نیز در حوزه نفت و انرژی که به رئیسجمهور ابالغ شده
است بر همین موضوع جمعآوری گازهای همراه متمرکز بوده
است .اولین کاری که در این حوزه انجام دادیم طرح آماک بود
پس از توافق اوپک پالس برای کاهش
تولید نفت ،قیمت نفت کاهش یافت.
به گزارش رویترز ،روز دوشنبه قیمت
نفت کاهش یافت در حالی که قبل تر
پــس از توافق هفته قبل اوپک پالس
برای کاهــش تدریجی تولید بین ماه
های می و جوالی ،دستاوردهای قابل
توجهی حاصل شد.معامالت آتی نفت
خام برنت در ماه ژوئن با  ۳۳ســنت
یا  ۰.۵درصــد کاهش به  ۶۴.۵۳دالر
در هر بشــکه رسید و نفت خام وست
تگزاس اینترمدیت آمریکا برای ماه می
 ۶۱.۲۰دالر در هر بشــکه بود که ۲۵
ســنت یا  ۰.۴درصد کاهش داشــت.
روز پنجشنبه قیمت هر دو بیش از ۲
دالر در هر بشکه تسویه حساب شد،
در حالی که ســرمایه گذاران تصمیم
اوپک پــاس را در تایید بهبود تقاضا
و افزایش خوش بینی به طرح هزینه
های زیربنایی  ۲تریلیون دالری رئیس

آن واگذار کنیم .چــون وزارت نفت خیلی نباید وارد کارهای
بهرهبرداری بشــود و از طرفی برای NGLهای جدید نیز پول
نداریم.وی گفت :یکی از دغدغههای ما این اســت که در کنار
این طرحها با توجه به ضرورت اشتغالزایی و همچنین استفاده
از توانمندی داخلی هر چقدر بتوانیم میزان ساخت داخل در
ایــن پروژهها را افزایش دهیم .پیچیدهترین تجهیزات صنعت
نفت مربوط به ماشینهای دوار است که شامل الکتروموتورها،
تلمبهها ،کمپرسورها و توربینهای گازی است در مراسم امروز
دو توربینســاز و کمپرسورساز بزرگ کشور صحبت کردند و
توانمندی ما در این حوزه قابل توجه است.زنگنه گفت :امروز ما
از سازندگان نفت میخواهیم برای ما تجهیزات بسازیم و دیگر
بدین صورت نیست که آنها از ما بخواهند ،بلکه ما از آنها تقاضا
داریم که بیایید ما را توانمند کنید .ما از شــرکتهای سازنده
تجهیزات نفت خواستیم کمپرسورهای فرآیندی را بسازند و
این تجهیزات در داخل کشور قابل ساخت هستند و فقط باید
به آنها سفارش بدهیم.

که گازهای اسیدی را جمع کردیم و با بخشی از آن پتروشیمی
مارون ساخته شد که یکی از سودآورترین پتروشیمیهای ایران
اســت.زنگنه اظهار داشــت :برنامه ما این بود که تا پایان سال
 1400دیگر هیچ گاز همراهی در مشــعلها نسوزد اما با توجه
به اقداماتی که در دســتور کار است انشااهلل این مهم تا سال
 1401به انجام میرسد و در پایان این سال دیگر گاز همراهی
وجود ندارد که در مشعلها بسوزد.
برخالف گذشته امروز ما از سازندگان تجهیزات نفت
میخواهیم که تجهیزات نفت بسازند
وزیر نفت افزود :ایده جمعآوری گازهای همراه و انتقال آن به
پاالیشگاه بیدبلند یک طرح بدیعی بود و بسیاری از کارشناسان
بــر روی آن کار کردند .تغییر پارادایم در وزارت نفت مبنی بر
اینکه NGLها بخشی باالدستی نیستند و ما میتوانیم آنها را
به بخش خصوصی واگذار کنیم در ایجاد NGL ،3100 NGL
 3200و پاالیشــگاه بیدبلند خلیجفارس نقش مؤثری داشت.
وی بیان داشت :ما حتی به دنبال این هستیم که  O&Mبرای
NGLهــای موجود را هم به بخــش خصوصی مصرفکننده

قیمت نفت کاهش یافت
جمهور ایاالت متحده ،دانستند .جمعه
به دلیل تعطیالت عیــد پاک بازارها
بسته شــد .کشــورهای اوپک پالس
توافــق کردند کــه محدودیت تولید
را تا  ۳۵۰هزار بشــکه در روز در ماه
مــی ۳۵۰ ،هزار بشــکه در روز درماه
ژوئــن و  ۴۰۰هزار بشــکه در روز در
ماه جوالی کاهش دهند .این تصمیم
پس از آن صادر شــد که دولت جدید
آمریکا از عربستان سعودی خواست با
وجود نگرانــی از تقاضا ،انرژی را برای
مصــرف کنندگان مقــرون به صرفه
نگه دارد درحالــی که بخش هایی از
اروپا همچنان در تعطیلی هســتند و
ژاپن میتواند اقدامــات اضطراری را
در صورت لزوم برای مهار موج جدید
کرونا گســترش دهد.طبق توافق روز

پنجشنبه ،کاهش تولید اوپک پالس از
ماه می کمی بیش از  ۶.۵میلیون بشکه
در روز بود در حالی که در مقایســه با
آوریل کمی کمتر از  ۷میلیون بشکه
در روز بود .بیشــترین افزایش عرضه
ازطریــق صادرکننــده برتــر جهان،
عربستان سعودی انجام خواهد شد که
اعالم کــرده در حال کاهش تدریجی
داوطلبانه خود تا جوالی است ،اقدامی
که  ۱میلیــون بشــکه در روز اضافه
خواهد کرد .روز یکشنبه متعاقب آن،
آرامکو عربستان سعودی قیمت های
فروش رســمی ماه می را برای آســیا
افزایش داد .به گفته یک اقتصاد دان:
تولید باالتربا افزایــش قیمت فروش
رسمی همراه بود ،که به نظر من نشان
دهنده اطمینان این اتحادیه به بهبود

ســفارشگذاری و خرید تضمینــی تجهیزات نفتی
تقاضا است.این هفته ،سرمایه گذاران
به عنوان بخشی از مذاکرات گسترده
تر برای احیای توافق هسته ای ۲۰۱۵
بین تهران و قدرت های جهانی ،روی
مذاکــرات غیرمســتقیم در وین بین
ایران و ایاالت متحده متمرکز شده اند.
پیش از ایــن مذاکرات ،وزارت خارجه
ایران گفت که خواســتار این است تا
ایاالت متحده همــه تحریم ها را لغو
کند و رفــع تدریجی محدودیت ها را
رد کرد.بــه گفته یک تحلیلگر ،انتظار
می رود تا تحریم های ایاالت متحده،
شــامل محدودیت های فروش نفت
ایران ،تنها پس از اتمام این گفتگوها
و تا زمان بازگشت ایران به الزامات ،لغو
شود .دیپلماسی می تواند ماه ها طول
بکشــد و توافق هســته ای تا سه ماه
طول بکشــد و اجرای چنین توافقی و
افزایش صادرات نفت می تواند تا اوایل
سال  ۲۰۲۲ادامه یابد.

افزایش قیمت فروش نفت عربستان به مشتریان آسیایی
عربستان سعودی قیمت فروش نفت به مشتریان بزرگ آسیایی خود در ماه مه را به نشانه اعتماد به احیای اقتصادی این منطقه افزایش داد .این تصمیم پس از نشست اخیر
وزیران اوپک پالس و موافقت آنها با افزایش تدریجی تولید نفت به میزان بیش از دو میلیون بشکه در روز در فاصله ماه مه تا ژوییه صورت گرفت.شرکت دولتی آرامکوی سعودی
قیمت گریدهای نفتی خود به مقصد آسیا را در ماه مه بین  ۲۰تا  ۵۰سنت در هر بشکه افزایش خواهد داد .قیمت گرید نفت سبک عرب الیت به میزان  ۴۰سنت در مقایسه
با آوریل افزایش پیدا کرده و یک دالر و  ۸۰سنت در هر بشکه باالتر از قیمت پایه منطقه ای تعیین شد .بازرگانان و پاالیشگاهها در نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی کرده بودند
قیمت عرب الیت  ۳۰سنت افزایش داشته باشد.عمده قیمتها برای مشتریان شمال غربی اروپا تغییر پیدا نخواهد کرد با این حال قیمت عرب الیت برای این منطقه  ۲۰سنت
کاهش پیدا کرده و دو دالر و  ۴۰سنتپایین قیمت پایه منطقه ای تعیین شد .قیمت اکثر گریدهای نفتی به مقصد آمریکا هم  ۱۰سنت کاهش پیدا کرد.

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی

نوبت اول

مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا از تولید  865میلیون و  724هزار کیلو
وات ســاعت انرژی در اسفندماه سال گذشته در نیروگاه شهیدسلیمی نکا خبر
داد.محسن نعمتی با اعالم این که تولید انرژی این ماه در مقایسه با مدت مشابه
ســال ماقبل آن بیش از  13درصد رشــد داشته اســت ،افزود :در این ماه 831
میلیون و  156هزار کیلو وات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری برق کشور
تزریق شد.وی همچنین اظهار داشت :در این ماه افزون بر  87درصد انرژی تولید
شده در واحدهای بخاری و حدود  13درصد در واحدهای سیکل ترکیبی بدست
آمد.خاطرنشان میشود در سال گذشته حدود  103درصد انرژی تعهدی ساالنه
نیروگاه طبق برنامه محقق شد.
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اداره کل راه و شهرسازي استان البرز در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت اجرای پروژههای اقدام ملی مسکن در سطح استان البرز به شماره 2000003559000001
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار نماید .لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی اعم از دریافت و تحویل اسناد استعالم
ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشــنهاد دهندگان دارای صالحیت ،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
صورت خواهد پذیرفت ،الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلي ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت
شرکت در فراخوان محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/01/17ميباشد.
مهلت زماني دریافت اسناد ارزیابی کیفی :از ساعت  10/00صبح روز سهشنبه مورخ  1400/01/17لغایت ساعت  14/30روز شنبه مورخ 1400/01/21
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی :تا ساعت  14/30روز شنبه مورخ 1400/02/04
* اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات ((الف)):
* آدرس :کرج-رجایيشــهر (گوهردشــت)-بلوار جمهــوري اسالمي(رســتاخیز) -خ ســوم غربــي -اداره کل راه و شهرســازي اســتان البــرز
کد پستي 3148715634 :تلفن026-34480420 :
* اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 021-88969737 :و 021-85193768
* اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت  www.setadiran.irبخش "ثبتنام/پروفایل تأمین کننده/مناقصهگر" موجود است.
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/01/18:

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  -اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

شرکتهای ایرانی از ابرقدرتهای توربینساز در دنیا
جلوتر هستند
زنگنه بیان کرد :هیچ خط لولــهای به اندازه خط لوله گوره-
جاسک تماما ایرانی نیست .در دو سه هفته آینده اولین نفت
را وارد خط لوله گوره-جاســک میکنیم .ما نمیخواهیم در
شــرایط تحریم زیاد حرف بزنیم و بهتر اســت بیشتر عمل
کنیم .شــرکتهای ایرانی از ابرقدرتهای توربینساز در دنیا
از لحاظ تکنولوژی جلوتر هســتند.وزیر نفــت گفت :درباره
مسجدســلیمان ما در حال پخت و پز طرحی هســتیم که
پیمانکار و ســرمایهگذار برای آن پیدا کنیم .مسجدسلیمان
هنوز نفت زیادی برای تولید دارد .اما آنچه مهم اســت تولید
نفت نیســت ،بلکه مهمتر از آن افزایش ضریب بازیافت است
کــه این موضوع نیاز به تکنولــوژی دارد .ما باید تالش کنیم
که نفت را با ضریب بازیافت بیشتری تولید کنیم.زنگنه گفت:
البته مسائل خوزستان بسیار زیاد است و این مسائل در طول
سالهای گذشته تجمیع شده است .برای حل این مشکالت
بنده پیشنهاداتی به استاندار خوزستان دادهام و از ایشان هم
پیگیری خواهم کرد تا بخش مهمی از مشکالت این استان با
طرحی که وجود دارد حل شود.

افزایش  ۳۰درصدی صادرات گاز روسیه به
اروپا در سه ماهه نخست ۲۰۲۱
افزایش  30درصدی صادرات گاز روسیه به اروپا در سه ماهه نخست 2021
سرمای بیسابقه در فصل زمســتان در اروپا باعث افزایش  ۳۰درصدی واردات
گاز این قاره از روسیه شده است .به گزارش راشا تودی ،شرکت گازپروم روسیه
صادرات گاز طبیعی به اروپا را  30.7درصد در سه ماهه اول سال جاری میالدی
افزایش داده است .این افزایش قابل توجه ساالنه تا حدود  53میلیارد مترمکعب،
احتماالً به خاطر ســرمای بیسابقه در فصل زمســتان در اروپا بوده است .کل
صادرات گاز روســیه به اروپا در ماه مارس به باالتریــن رقم  18.2میلیارد متر
مکعب رسید .آلمان ،بزرگترین واردکننده گاز روسیه ،واردات خود از این کشور را
در سه ماهه اول  2021سه برابر کرد .بیشتر این نفت از طریق خط لوله گاز نورد
استریم ارسال شد که از بستر دریای بالتیک از روسیه مستقیما به آلمان میرسد.
صادرات به صربســتان هم افزایش قابل توجهی داشت و  71.3درصد باال رفت.
فروش نفت روسیه به بلغارستان و یونان هم از زمان عملیاتی شدن خط لوله گاز
ترکیش اســتریم به ترتیب  52.4و  23.4درصد افزایش یافته است .رومانی هم
که بارها در مورد خودکفایی انرژی خود صحبت کرده ،خرید گاز از روسیه را 90
درصد باال برده اســت .محمولههای گاز روسیه به این کشور از طریق اوکراین و
مولداوی حمل میشوند که بسیار گرانقیمتتر از خط لوله ترکیش استریم است.
صادرات گازپروم به ترکیه در ســه ماهه اول ســال جاری میالدی بیش از دو
برابر شــده است .افزایش  106.6دزصدی صادرات گاز روسیه به ترکیه ،گازپروم
را تبدیل به عرضه کننده شــماره یک انرژی به این کشــور کرده است .شرکت
گازپروم در  2020صادرات گاز خود را تا  179.3میلیارد متر مکعب پایین آورد
که نتیجه تاثیر همهگیری ویروس کرونا بر تقاضای انرژی در میان مشتریان بین
المللی این شرکت بود.

جمعآوری  ۱۶۰۰میلیون فوت مکعب گازهای
مشعل در دستور کار نفت
مدیرعامل شــرکت ملی نفت گفت :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،روزانه
 ۱۶۰۰میلیون فوت مکعب گازهای مشعل در سطح مناطق عملیاتی استانهای
خوزستان و ایالم جمعآوری میشود ،.مسعود کرباسیان ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت در مراســم امضای قراردادهای ساخت  24دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ با
ســازندگان داخلی و قرارداد جمعآوری گازهای همراه نفت منطقه رگ سفید،
اظهار داشــت :با اجرای طرح انجیال  3200روزانه  500میلیون فوت مکعب
گازهای مشعل جمعآوری میشود که جمعآوری  250میلیون فوت مکعب آن
امســال به نتیجه میرسد.وی افزود :پیشرفت این طرح به  75درصد رسیده و با
اجرایی شدن این طرح که ازسوی هلدینگ خلیج فارس دنبال میشود ،گازهای
غرب کارون به پتروشــیمی بندرامام انتقال مییابد.مدیرعامل شرکت ملی نفت
ایــران با بیان اینکه «طرح انجیال  3100نیــز با ظرفیت روزانه  260میلیون
فوت مکعب تاکنون  55درصد پیشرفت داشــته و با اجرای آن ،گازهای همراه
نفت حوزه ایالم جمعآوری میشــوند» ،گفت :طرح دیگر طرحی اســت که از
سوی پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون دنبال میشود و با
اجرای آن ،در مجموع روزانه  870میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمعآوری
میشود.وی ادامه داد :بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،روزانه  1600میلیون
فوت مکعب گازهای مشــعل در سطح مناطق عملیاتی استانهای خوزستان و
ایالم جمعآوری میشود.وی بهبود محیط زیست و ایجاد ارزشافزوده را از جمله
دستاوردهای مهم اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل عنوان کرد و گفت:
افزون بــر این ،این طرحها به ایجاد خوراک پایدار برای پتروشــیمیها منتهی
میشود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

توقف طرح خودرویی وزارت صمت

نایب رییس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس اظهار کرد:
شورای رقابت کمافیالســابق به کار خود ادامه میدهد اما در
کمیســیون صنایع این اختالف وجــود دارد که قیمتگذاری
توســط شــورای رقابت انجام شــود یا طبق فرمول سازمان
حمایت.علی جدی در مورد آخرین وضعیت طرح ســاماندهی
خــودرو و تعدد طرحها در قیمتگذاری خوردو اظهار کرد :دو
طرح در کمیســیون صنایع در مورد خودرو در دست بررسی
است .یک طرح از شــورای نگهبان برگشته که برای مجلس
دهم بوده اســت ،قرار شــد که این طرح سریع بررسی شده و
به صحن برود .یک طرح از قبل داشتیم که در مرحله بررسی
اســت .البته ماده اول و دوم این طرح در کمیســیون صنایع
و معادن تصویب شده اســت.وی اضافه کرد :قیمتهای بازار
اختالف زیادی با قیمتهای خودروســاز دارد ،ما به دنبال این
هستیم که در طرح ساماندهی بازار خودرو به سمتی برویم که
قیمتهای حاشــیه بازار کاهش پیدا کند .این طرح از ابتدای
سال در دستور کمیسیون است.نایب رییس کمیسیون صنایع
و معادن مجلــس در مورد وضعیت شــورای رقابت در طرح
ساماندهی خودرو گفت :تا زمانی که قانون جدید تصویب نشود
شــورای رقابت به منوال گذشته به کار خود در قیمتگذاری
خودرو ادامه خواهد داد .مجلس هــم که هنوز قانون اجرایی
ندارد ،شــیوهنامه وزارت صمت هم فعال در وزارتخانه متوقف

جزئیات افزایش قیمت کاالهای
اساسی
بررســی جزئیات افزایش قیمت کاالهای اساسی و مهم نشان می
دهد که در بــازه زمانی بهمن  98تا بهمــن  99تمامی کاالهای
اساســی و مهم افزایش قیمت قابل توجهی داشــته است.بررسی
قیمت کاالهای اساســی و مهم نشان می دهد که قیمت اکثریت
کاالهای اساســی و مهم در بهمن  1399نسبت به بهمن 1398
افزایش قابل توجهی داشــته است .براین اساس قیمت برنج طارم
اعال که در بهمن  99نســبت به بهمن  98با افزایش  47.1درصد
افزایش یافته است و از  230107ریال در بهمن  98به 338374
ریال در بهمن  99افزایش یافته است .برنج تایلندی نیز که قیمت
هر کیلوگرم آن در بهمن  98به میزان  73642ریال بوده در بهمن
 99با افزایش  116.7درصد به  159572ریال افزایش یافته است.
برنج هندی  1121نیز در بازه زمانی یک ساله یعنی از بهمن  98تا
بهمن  99به میزان  189.1درصد افزایش یافته است .این گزارش
می افزاید ،برنج داخلی هاشــمی ،برنج پاکستانی باسماتی نیز به
ترتیب در بــازاره زمانی یاد شــده  44.3و  122.5درصد افزایش
قیمت داشته است .حبوبات نیز مانند نخود ،لوبیا چیتی ،لوبیا قرمز،
لپه ،عدس نیز در بازه زمانی بهمن  98تا بهمن  99افزایش قیمت
قابل توجهی داشــته بطوریکه در بازه زمانــی مذکور نخود 107
درصــد ،لوبیا چیتی  106درصد ،لوبیا قرمز  104درصد ،لپه 149
درصد ،عدس  162درصد افزایش قیمت داشــته است .موز ،سیب
زمینی ،خرما مضافتی ،گوجه فرنگی ،سیب زرد ،پرتقال تامسون نیز
در بازه زمانی یاد شده مشمول افزایش قیمت بوده است بطوریکه
موز  152درصد و پرتقال تامسون  162درصد افزایش قیمت داشته
است .گوشت گوســاله در بازه زمانی بهمن  98تا بهمن  99از هر
کیلو  725870ریال به  1019283ریال رســیده و به این ترتیب
افزایش قیمت  40.4درصدی را تجربه کرده است .گوشت مرغ نیز
 77.1درصد افزایش قیمت داشــته و تخم مرغ  89درصد افزایش
قیمت را تجربه کرده است .در مجموع شکر ،چای ،کره پاستوریزه،
پنیر و شیرخام نیز مانند سایر کاالهای اساسی و مهم مشمول این
افزایش قیمت بوده است.

چرخش چرخ تولید نیازمند کنترل
تورم است
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت :برای چرخش چرخ
تولید نیاز به کنترل تورم وجود دارد و کنترل تورم موجب تثبیت
نرخ ارز ،افزایش بهرهوری و رشــد اقتصادی خواهد شد.حمیدرضا
صالحی ا در پاسخ به این پرسش که چه پیشبینی از اقتصاد ایران
در سال جاری دارد ،سال  ۱۴۰۰را سالی مهم و حساس عنوان کرد
و افــزود :با توجه به تجربه دهههــای اخیر و اتفاقاتی که به وجود
آمده است و شرایطی که کرونا برای اقتصادها از جمله اقتصاد ایران
به وجود آورده است ،وضعیت جدیدی پیشروی اقتصاد ایران در
ســال  ۱۴۰۰قرار دارد.وی اظهار کرد :تحریم در سال  ۹۹تشدید
شد؛ تا آنجا که بسیاری از عملیات تجاری و مالی در کشور مسدود
شــده و به حداقل کاهش یافت .طبیعی اســت که تغییر در این
شــرایط نیازمند ارایه راهکارهای برای حل مشکالتی است که در
سال  ۹۹وجود داشته است.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی
ایران خاطرنشان کرد :خروج از وضعیت بیماری اقتصادی در ایران
نیازمند کوچکشدن دولت ،تصویب قوانین موثر و کارا در مجلس و
حذف قوانین مزاحم است تا امنیت اقتصادی موجب جلب و جذب
سرمایهگذاری در کشور شود.وی با تاکید براینکه مداخله دولت در
اقتصاد باید کاهش یابد ،عنوان کرد :در شرایط کاهش درآمدهای
نفتی ،بخش خصوصی باید تقویت شود تا بتواند عهدهدار بسیاری
از امور در کشور باشد؛ موضوعی که با توجهی در دولتهای گذشته
و اخیر مواجه بوده است.صالحی خاطرنشان کرد :سیاست خارجی
در کشــور باید به گونهای تنظیم شود که موجب تقلیل تحریمها
شود .صادرات نیازمند ایجاد بسترهایی در بازار منطقه ،خاورمیانه و
سایر کشورهای جهان است تا تقاضا برای صادرات کاالها و خدمات
ایرانی وجود داشته باشد.وی تاکید کرد :برای چرخش چرخ تولید
نیاز به کنترل تــورم وجود دارد و کنترل تورم موجب تثبیت نرخ
ارز ،افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی خواهد شد.رئیس کمیسیون
انــرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :رقابتپذیری باید به امری
مهم در اقتصاد بدل شود .رقابتپذیری در بستر امنیت اقتصادی،
ایجاد بازار و ســرمایهگذاری فراهم میشود و سهم مردم در کیک
اقتصادی افزایش مییابد.

شــده است.جدی در مورد قیمتگذاری شــورای رقابت گفت:
در این شــیوه قیمت برخی خودروهــا را باال میبرند و قیمت
برخی دیگر به کمتر از قیمت تمام شده میرسد ،بنابراین این
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه از تداوم
ممنوعیت واردات مــودم خبر داد و گفت
که این ممنوعیت باعث افزایش  ۴برابری
قیمت انواع مودم شده است.محمد فرجیبا
اشــاره به ممنوعیت واردات مودم از سال
 ۱۳۹۶برای حمایت از تولید داخل ،اظهار
کرد :در یک بازه زمانی در ســال  ۱۳۹۷به
دلیل کمبود مودم در بازار چند شــرکت
وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت
خارجی داشتند ،مجوز دریافت کردند ،اما
دوباره واردات این کاال بسته شد.بنابراین به
گفته وی این وضعیت باعث جهش قیمت
مودم شد ،به طوری که این جهش قیمت
فقط محصول ممنوعیت واردات است و نه
نرخ ارز .در مــواردی حتی قیمت مودم تا
چهــار برابر افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز
تا این حد باال نرفته اســت .در سال ۱۳۹۶
متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی
با دالر  ۱۰هــزار تومان  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار
تومان بــود ،اما با افزایــش قیمت دالر به
 ۲۵۰تــا  ۲۶۰هزار تومان رســید و بعد با
ممنوعیت واردات جهش پیــدا کرد و در
خرداد ماه ســال قبل به  ۹۰۰هزار تومان
تا یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان رســبد.
فرجــی همچنین دربــاره وضعیت تولید
داخلی گفت :مودم ای دی اس ال خانگی
و اداری در پنــج برند اصلی حدودا  ۱۶۰تا

شیوهنامه هم به جایی نرسید .البته شورای رقابت کمافیالسابق
به کار خود ادامه میدهد اما در کمیسیون صنایع این اختالف
وجود دارد که قیمتگذاری توسط شورای رقابت انجام شود یا

طبق فرمول ســازمان حمایت.وی با تاکید بر عوامل اقتصادی
موثر بر قیمت خودرو خاطرنشــان کرد :در مورد خودرو فقط
موضوع قیمتگذاری مطرح نیست ،شاخصهای اقتصادی هم
تاثیرگذار هســتند .اگر نرخ ارز دچار ریزش شود ،تغییراتی در
قیمت خــودرو رخ میدهد.جدی با بیان اینکه خودروســازان
ایرانــی همکاری خود با چینیها را آغــاز کردهاند اضافه کرد:
بســیاری از خودروســازان با  CKDکار میکنند و از  30تا 40
درصد خودرو در داخل تولید میشــوند؛ در این مورد با چین
همکاری میشــود و چند ماهی هم از عرضه خودروهای آنها
میگذرد .اگر همین شیوه ادامه پیدا کند یعنی با افزایش عرضه،
تولیدات مشترک با خارجیها میتواند قیمت خودرو را بشکند.
وی افزود :شاهد این هستیم که به جز دو خودروساز بزرگ دیگر
خودروسازان که با خارجیها کار میکنند عرضه خود را افزایش
دادهاند و این موضوع بازار را تحت الشــعاع خود قرار میدهد.
البته این نکته مثبتی اســت و میتواند تناســبی بین عرضه و
تقاضــا ایجاد کند .همانطور که با چینیها همکاری میشــود
میتوان با دیگر کشــورها هم همکاری کرد البته این موضوع
بســتگی به عاقبت تحریمها دارد.جدی همچنین تصریح کرد:
آذربایجان خودرو و  MVMچند مدل خودرو را با همکاری چین
برای عرضه ارائه کردهاند .به خاطر تحریمها توقفی در این حوزه
رخ داده بود ولی اخیرا تولید خود را افزایش دادهاند.

ممنوعیت واردات قیمت مودم
را  ۴برابر کرد
 ۱۷۰مدل دارد ،امــا تولید کننده داخلی
فقط یک مدل از آن را تولید میکرد .اواخر
سال قبل یک تولیدکننده دیگر اضافه شد،
اما بازهم نمیتوانند نیــاز بازار را به لحاظ
ن کنند.وی با بیان اینکه در حال
حجم تامی 
حاضر ســایتهایی اقدام به فروش مودم
قاچاق میکنند ،تصریح کرد :در مقطعی در
سال گذشته قیمت مودم  ۳۰۰هزار تومانی
به یک میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومان هم
رسید .این در شــرایطی است که استفاده
از مودم به دلیل شــیوع ویروس کرونا و در
نتیجــه دورکاری و کالس آنالین افزایش
داشته است.رئیس اتحادیه صنف فناوران
رایانه در ادامه پیشنهاد کرد :سازمان های
صمت برای حل این مشــکل ســقف نیاز
کشــور را تعیین و به تولید کنندگان نیاز
ماهانه کشور را اعالم کنند .همچنین برای
حمایت از تولید کنندگان میتوانند تعرفه
گمرکی را افزایش دهند تا تولیدکنندگان
سود بیشــتری ببرند ،چرا که تولید مودم
یک تولید هایتک اســت که ریسک باالیی
دارد و همــه بایــد از آن حمایت کنند تا

روزی حتی به توان صادرات دســت پیدا
کنیم.
بازار داغ مودم قاچاق
فرجی در پاسخ ســوالی درباره نیاز کشور
به مودم ،گفت :ســال گذشــته به صورت
میدانی از عمده فروشان آماری جمعآوری
شــد که نشــان میداد در مجموع بازار و
فروشگاههای توزیعی ماهانه  ۱۳۰تا ۱۸۰
هزار عدد تک فروشی دارند .آمار تولید در
دسترس نیست ،اما شواهد نشان میدهد
که به اندازه نیاز تولید انجام نمیشــود .در
حــال حاضر انواع مودمهــای خارجی که
واردات آنهــا ممنوع بوده و در بازار وجود
دارد ،به صورت قاچاق وارد شده است.وی
با بیان اینکه در شرایط فعلی مصرفکننده
متضرر میشــود ،تصریح کرد :برای مثال
یکی از قراردادهــای خرید مودم از داخل
از سال  ۱۳۹۸تاکنون محقق نشده است.
به نظر میرسد برخی مسئوالن یا افرادی
که بنگاه اقتصادی خصوصی دارند در مسیر
شعارهای ســال بی رویه گام بر میدارند.

این در حالی است که منظور مقام معظم
رهبری این نیســت که تولید یک کاال در
داخل  ۴برابر مشابه خارجی آن تمام شود
و باز هم تولید شــود .به طور کلی در همه
کشورها همه کاالها تولید نمیشود و باید
منابع کشــور در نظر گرفته شود .بنابراین
اگر امکان تولید یــک کاالی خاص وجود
ندارد اجباری در آن نیســت.وی همچنین
از ســازمانهای صنعت ،معــدن و تجارت
(صمت) خواســت با همکاری اتحادیهها از
واحدهای تولیدی راستیآزمایی کنند ،چرا
که در مواردی افراد بــرای دریافت مجوز
و دریافــت وام ،یک خط تولیــد را اجاره
میکنند .بنابراین فقط با وجود یک مکان و
خط تولید نمیتوان جواز تولید صادر کرد
و روسای اتحادیهها در این زمینه میتوانند
با پرســشهای فنی راستی آزمایی کنند.
مودم خالصهای از دو کلمهی Modulator/
 Demodulatorبوده که سه حرف ابتدایی هر
کدام را گرفته و کلمه  MoDemرا تشکیل
داده و یک دستگاه سخت افزاری است که
وظیفهاش تبدیل سیگنالهای دیجیتال به
آنالوگ و بالعکس است .مودم کامپیوترها و
روترها را قادر به ارسال و دریافت اطالعات،
از شبکهای مانند اینترنت میکند .استفاده
از مودم کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت
و وب جهانی است.
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گزیده خبر
معاون وزیر صمت:

تولید در  ۱۵۰۰واحد تولیدی متوقف مانده،
از سرگرفته شد
معاون وزیر صمت گفت :در ســال گذشته موفق شــدیم  ۱۵۰۰واحد تولیدی
متوقف را مجــدد به چرخه تولید بازگردانیم.به گــزارش وزارت صمت ،مهدی
صادقی نیارکی در اولین نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع گفت :بخش
صنعتی کشــور در سال گذشته نوسانات بسیاری را پشت سر گذاشت و به رغم
همه تالطمها ،صنعتگران ایســتادگی کرده و شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی
نبودیم و موفق شــدیم  ۱۵۰۰واحد تولیدی متوقــف را مجدد به چرخه تولید
بازگردانیم.معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با مرور شاخصهای صنعتی
کشــور ،به رشد  ۴۰درصدی جوازهای تأســیس در سال گذشته اشاره و خاطر
نشان کرد :تعداد جوازهای تأسیس در سال  ۹۹به بیش از  ۳۶هزار فقره افزایش
یافته اســت و این نشان از ترغیب مردم به سرمایه گذاری در بخش مولد کشور
دارد.وی همچنین از رشد  ۲۳درصدی اشتغال صنعتی در کشور خبرداد و افزود:
در ســال گذشته حدود  ۶هزار و  ۵۰۰واحد صنعتی به بهره برداری رسیده که
این میزان برای بیش از  ۱۲۱هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.وی همچنین از
رشد  ۸۵درصدی واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیان خبرداد و گفت :در سال
گذشــته بیش از  ۴هزار و  ۵۰۰هکتار اراضی صنعتی جهت سرمایه گذاری در
بخش تولیدی به متقاضیان واگذار شده است.صادقی نیارکی در ادامه با اشاره به
رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جاری تصریح کرد :در سالی که از سوی
مقام معظم رهبری به بخش تولید اختصاص یافته است ،جهتگیری همه ارکان
حاکمیت و دستگاههای اجرایی باید به سمت حمایت از فعالین صنعتی و معدنی
کشور با دو رویکرد پشتیبانی و مانع زدایی باشد.معاون امور صنایع وزارت صمت
با تاکید بر لزوم تدوین شاخصهای کمی برای تحقق اقدامات دستگاهها و نهادها
در تحقق منویات مقام معظم رهبری افزود :همه ارکان نظام برای تحقق مطالبات
مقام معظم رهبری باید با اتخاذ سیاستهای حمایتی و کاهش بروکراسی مسیر
را برای صنعتگران هموار کنند.صادقی نیارکی تصریح کرد :در شرایط کنونی برای
تسریع در تسهیل فرآیند توسعه بخش صنعتی کشور ،میتواند کار مطالعاتی و
پژوهشی در سطح کالن کشور صورت گیرد تا با شناسایی قواعد و مقرراتی که
مانع توسعه بخش مولد تلقی میشود ،فضای کسب و کار برای صاحبان صنایع
بهبود یابد.وی حمایت از توسعه ســاخت داخل در صنایع راهبردی را از جمله
سیاستهای حمایتی و پشتیبانی از بخش تولید برشمرد.
آنچه جامهنارنجیها برای سال  1400تدارک دیدهاند

شاهین ،آریا و اطلس؛ سهگانه سایپای نوین
افزایش تولید بهرغم شرایط تحریم و کرونا ،توقف تولید پراید ،آغاز تولید انبوه و
عرضه ســه محصول جدید شاهین ساینا.اس و کوییک.اس ،معرفی خودرو آریا،
اســتقرار نظام جدید کیفیت و ارتقای ســطح کیفی تمامی محصوالت و تداوم
پویش بومیسازی قطعات کاهش حجم تعهدات معوق و ...کارنامه گروه سایپا را
در سال  ۹۹پربار و ماندگار کرد.به گزارش سایپانیوز ،سایپا که با عرضه ساینا.اس
و کوییک.اس ،در آخرین روزهای ســال گذشته ،آیین رسمی تحویل نخستین
دستگاهها از خودرو شاهین به مشتریان را برگزار کرد ،در حال اجرای برنامههای
پیش تولید روی کراساوور آریا اســت که در چند ماه گذشــته رونمایی شده و
عالوه بر این محصول دیگر گروه ســایپا با نام «اطلس» هم قرار است در همین
اوایل ســال جاری رونمایی شود .نارنجیپوشان جادهمخصوص همچنین برنامه
عرضه  ۱۰محصول جدید طی سه سال پیش رو را در دستور کار دارند.نخستین
سری از خودروهای شاهین ،محصول جدید گروه خودروسازی سایپا در آستانه
ســال جدید بهصورت نمادین تحویل تعدادی از مشــتریان شد .در این مراسم
ســوییچ ،اسناد و خودرو  ۳نفر از مشتریان ســایپا تحویل داده شد و همچنین
 ۱۰دستگاه خودرو شــاهین که فاکتور فروش آن همزمان با عید سعید مبعث
صادر شــده بود ،تحویل خریداران شد .در دو روز نخست تحویل شاهین ۳۰۰
دستگاه از این خودرو تحویل مشتریان شد و این روند بهصورت مداوم ادامه دارد.
گروه خودروسازی ســایپا برای افزایش رضایتمندی مشتریان و براساس نظام
جدید کیفیت محصول ،خودرو شاهین را با گارانتی سهساله یا ۶۰هزار کیلومتر
پیمایش تحویل مشتریان میدهد.خودرو شاهین با استفاده از موتور  M15توربو
شــارژ ،گیربکس دستی پنجسرعته و طراحی بدنه با فوالدهای بسیار مستحکم
رقیب جدی خودروهای خارجی همکالس خود بوده و از اســتاندارد آالیندگی
یورو ۵برخوردار است.شاهین همچنین مجهز به فرمان برقی ،سانروف ،استارت
دکمهای ،سیســتم ورود و خروج بدون سوییچ ،سیستم پایش فشار باد تایرها،
سیستم تهویهمطبوع اتوماتیک ،نشانگر دمای بیرون ،سانروف ،مولتیمدیا  ۷اینچ،
سیستمهای  BAS، ABSو  EBDو سیستم هشداردهنده ضدسرقت است.
قائم مقام مجری طرح نورد گرم  2شرکت فوالد مبارکه:

عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم ۲
مختار بخشــیان قائممقام مجری طرح نورد گرم  2شرکت فوالد مبارکه اظهار
کرد :محصوالت فوالدی ازنظر شکلی شــامل دو نوع محصوالت بلند (میلگرد،
تیرآهن و نبشــی) و محصوالت تخت (ورقهای فوالدی) هستند .شرکت فوالد
مبارکه تولیدکننده محصوالت تخت یعنی انواع ورقهای فوالدی است که شامل
ورقهای گرم ،روغنی و پوششدار است .ضخامت ورقهای تولیدی این شرکت
از  1.6تــا  16میلیمتر بوده که در آینده تا  25.4میلیمتر نیز افزایش مییابد.
بخشــیان ادامه داد :از آن زمان تاکنون بهمرور مصرفکنندگان عمدتا به سمت
مصرف فوالدهای سبکتر اما مستحکمتر و عریضتر روی آوردهاند .برای عنوان
مثال وزن خودروها در مصرف انرژی ،آالیندگی زیستمحیطی و بهای تمامشده
آن بسیار مؤثر است .بنابراین وجود ورقهای سبک ،عرض و مستحکم از اهمیت
باالیی در این صنعت برخوردار اســت.قائممقام مجری طرح نورد گرم  2شرکت
فوالد مبارکه اظهار کرد :طرح شهید خرازی طرحی بود که در دهه  80بهمنظور
افزایش ظرفیت و پر کردن این شــکاف تعریف شد .این طرح سه بخش داشته
اســت که بر اســاس آن باید در بخش اول ظرفیت آهنسازی کامل میشد؛ در
بخش دوم باید ظرفیت فوالدســازی و تولید شمش فوالدی کامل میشد و در
بخش سوم بخش نورد کامل میشد که ما بتوانیم شمش را به ورقهای موردنظر
و بهروز تبدیل کنیم.وی درباره تأثیرات اقتصادی این پروژه نیز اظهار کرد :اجرای
این پروژه کشــور را در تولید این نوع فــوالد توانمند میکند و تقریبا نیازهای
کشــور را در این حوزه بهصورت کامل برطرف میکند .اکنون ساالنه دو میلیون
تن ورق فوالدی به کشور وارد میشود که با اجرای این پروژه نهتنها جلوی این
حجم از واردات گرفته میشود بلکه توانایی صادرات نیز به وجود میآید .درواقع
عالوه بر اینکه از خروج ساالنه  900میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری میشود
بلکه با صادرات محصوالت این بخش ،بخشــی از ارز موردنیاز کشور نیز تأمین
میشــود.قائممقام مجری طرح نورد گرم  2شــرکت فوالد مبارکه گفت :عالوه
بــر این از زمانی که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شــود ،حدود یک هزار نفر
بهصورت مســتقیم و  10هزار نفر بهصورت غیرمستقیم در اجرای آن مشارکت
خواهند داشت.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
نرخ حق الوکاله بانک ایران زمین در سال
 ۱۴۰۰تعیین شد
بنابراعالم روابط عمومی بانک ایران زمین :نرخ حق الوکاله دریافتی این بانک از
سپردهگذاران در سال  ،۱۴۰۰حداکثر سه درصد تعیین شده است.حق الوکاله
مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اسالمی و بدون ربا در قبال به
کارگیری منابع سپردهگذاران می توانند از آن ها دریافت کنند.نرخ حق الوکاله
این بانک در سال گذشته نیز حداکثر سه درصد بود.

شعبه مینودشت بانک مهر ایران افتتاح شد
پانزدهمین شعبه بانک قرضالحســنه مهر ایران در استان گلستان و نخستین
شعبه شهرستان مینودشت با حضور عيسي امامي ،عضو هيأت مديره بانک افتتاح
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،در این مراسم که
با حضور مســئوالن محلی شهرستان مينودشت برگزار شد ،امامي ،عضو هيأت
مديره بانک مهر ايران از افزايش روزافزون و پرشتاب عملکرد بانك مهر ايران در
نظام پولي و بانكي كشور و كسب جايگاههاي ارزند ه در اين عرصه خبر داد.عضو
هیأت مدیره بانک مهر ایران با تقدیر از تالشهاي صورت گرفته توسط همکاران
خود جايگاه تحسينبرانگيز بانک در عرصه اقتصادي و شبکه پولي و بانكي جامعه
را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد :بر خالف همه محدوديتها و چالشهايي كه
اين بانك طي  ۱۳سال فعاليت خود بهويژه در سالهاي اخير از جهت مواجهه با
جنگ تمام عيار اقتصادي و شيوع پاندمي كرونا با آنها روبهرو بوده ،خوشبختانه
آمار و ارقام عملكردي آن به روشــني گواه برنامهريزي منســجم و هوشمندانه،
تالش بيوقفه و خستگي ناپذير و از همه مهمتر خط مشي سالم و كام ًال مبتني
بر اصول علمي اســت كه در اين مجموعه دنبال شــده است .ضروري است اين
روند مثبت ،با اتخاذ تدابير مناســب و البته خلق ايدههاي نو و خالقانه از سوي
يكايك كاركنان ،تداوم و شــتابي مضاعف يابد.امامی روند رو به رشد استقبال از
فرهنگ قرضالحسنه در کشور را نقطه روشنی برای آیندگان بيان کرد و افزود
تمام تالش بانک مهر ايران براي بســط فرهنگ فرضالحسنه در کشور است و
براي كمك و دســتگيري از مردم از هيچ اقدام قانوني كوتاهي نخواهيم كرد .به
دنبال توسعه شبكه شعب بانك مهر در كشور و به ويژه استان گلستان هستيم تا
با ياري خداوند متعال تعداد شعب استان را به  ۲۰شعبه افزايش دهيم.

تعویق در برگزاری آزمون استخدامی سال
 1400بانک ملت
برگزاری آزمون اســتخدامی ســال  1400بانک ملت تا اطالع بعدی به تعویق
افتاد.بــه گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این بانک پیرو آگهی منتشــره برای
جذب نیرو و برگزاری آزمون اســتخدامی در سال  ،1400اعالم کرد که با توجه
به شــرایط ایجاد شده ناشی از شــیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز در بخش
های قابل توجهی از کشــور ،آزمون اســتخدامی یادشده در هفته جاری برگزار
نخواهد شــد.بر اساس این اطالعیه ،زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت
بعد ازعادی شدن شرایط ،ازطریق سایت اینترنتی این بانک به اطالع عموم مردم
خواهد رسید.پیش از این قرار بود ،آزمون کتبی استخدامی بانک ملت در تاریخ
 19فروردین ماه سال جاری برگزار شود.

 111میلیون تراکنش در یک روز ،تازه ترین
رکورد بانک ملی ایران
تعداد تراکنش های بانک ملی ایران در آخرین روز کاری ســال گذشــته عدد
جدیــدی را ثبت کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران ،در روز 28
اســفند ماه سال  ،1399عدد بی سابقه  111میلیون تراکنش در بستر خدمات
حضوری و غیرحضوری بانک ملی ایران ثبت شده است.اکنون بیش از  92درصد
تراکنش ها در بانک ملی ایران از طریق روش های غیرحضوری صورت می گیرد.
سامانه های بام ،بله ،نشان بانک ،نشان پرداخت ،خودگردان ،خودپرداز ،شصت،
 Cashlessو  ...خدمــات بانکی غیرحضوری را به مشــتریان بانک ملی ایران
ارائه می دهند.تقویت زیرســاخت های فناوری اطالعات این بانک طی سالهای
گذشــته مورد توجه جدی قرار گرفته و در چهار رویداد «ملی شو» ،تازه ترین
دستاوردهای این حوزه رونمایی شده است.

با رشد شــاخص های بیمهای ،افزایش حق بیمه های
تولیدی و همچنین کاهش خسارات روزهای درخشان
تر و وضعیت مناسب تری در انتظار صنعت بیمه خواهد
بود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
بیمه مرکــزی دکتر غالمرضا ســلیمانی که در جمع
مدیران عامل صنعت بیمه و اعضای هیات عامل نهادناظر ســخن می گفت ،با
اعالم این مطلب افزود :حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به عدد  ۸۲هزار میلیارد
رسیده که در صورت ادامه این روند سهم بیشتری از بازارهای مالی کشور به این
صنعت اختصاص خواهد یافت.رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز رضایت از عملکرد
شرکت ها در ســال  ۱۳۹۹نسبت به ضرورت توجه بیشتر به توسعه بیمه های
زندگی در کشور تاکید کرد و گفت :راه اندازی شرکت های متعدد تخصصی در
حوزه بیمه های زندگی از جمله ابزار مهم برای افزایش ضریب نفوذ این رشــته
آینده نگر و حمایتی یک ضرورت آشکار است.وی اظهار داشت :میزان سرانه حق
بیمه و همچنین پوشــش های متعدد بر آن از رشد خوبی برخوردار بوده اما با
توجه به معیارها و استانداردهای جهانی هنوز ظرفیتهای بسیاری برای توسعه
صنعت بیمه در کشــور وجود دارد.دکتر ســلیمانی در بخش دیگری از سخنان
خود به اهمیت تحقق شــعار سال ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره
کرد و گفت :امنیت بخشــی به فضای تولید در کشــور از ماموریتهای جدی
صنعت بیمه است که خود از مصادیق رفع موانع تولیدی نیز به شمار می روند.
وی در همین راســتا خاطرنشان کرد :تســهیل در امر خدمات رسانی و فراهم
سازی فضای مطلوب برای تولیدکنندگان و همچنین توجه بیشتر به بیمههای
اعتباری  ،موسسات تضمین بیمه ای و رشته های دیگر بیمهای از بسترهای الزم
برای تحقق شعار امسال محسوب می شوند.رئیس شورای عالی بیمه از ضرورت
بازسازی و احیای ظرفیت های بیمه ای در کشور برای مشارکت صنعت در تحقق
شعار سال خبر داد و گفت :کاهش زمان صدور مجوزهای بیمه ای در حوزه طرح
های نوین ،حذف تدریجی امضای طالیی ،کوتاه شدن فاصله بین وقوع حادثه و
پرداخت خسارت ،حمایت از بنگاه های تولیدی و حذف موانع بروکراسی از جمله
راهبردهای نهاد ناظر و صنعت بیمه اســت.غالمرضا سلیمانی از همکاری های
منطقه ای و فرامنطقه ای به عنوان فرصت طالیی برای صنعت بیمه یاد کرد.
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کنترل تورم ،موضوعی تکنیکی یا یک اراده جمعی سیاستگذاری؟

عضو هیات علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران در یادداشــتی بحث کنترل تورم
موضوعی تکنیکی بوده یا یک اراده جمعی سیاستگذاری؟ را بررسی کرد.
اقتصاد ایران پنج دهه است که گرفتار بی ثباتی اقتصاد کالن و ام المصایب اقتصاد کالن
یعنی تورم باال و بی ثبات است .گرچه تورم های باال و دو رقمی ظاهرا تبدیل به موضوعی
عادی و قابل پذیرش شده است ،اما اگر به اصطالح ما اقتصاد خوانده ها هزینه های رفاهی
و زیان اجتماعی این تورم باال و بی ثبات در طول حدود پنج دهه را محاســبه کنیم ،به
طور قطع از بخش بزرگی از شــهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددان و سیاستگذاران و
دستگاه های اجرایی را مات و مبهوت خواهد کرد .موضوع آنجا رنج ما را خواهد افزود که
بدانیم اگر در مقاطعی هم توانسته ایم تورم های دورقمی نبستا پایین و یا تک رقمی را
تجربه کنیم ،با اتکا به واردات گسترده و پایین نگهداشتن تصنعی نرخ ارز و انباشت ریسک
اقتصاد کالن موفق به این کار شــده ایم که به معنی آسیب پذیر کردن بیشتر اقتصاد و
تحلیل بردن توان تولید کاالها و خدمات و لذا آماده کردن آن برای ضربه پذیری بیشتر
در مقابل شوکهای بیرونی بوده است .نکته با اهمیت نیز آن است که همه ناراضی هستیم،
بازهم از شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددانان و صاحبنظران و سیاستگذاران و مقامات
اجرایی .نمونه آن اعتراض مقامات ارشد دولت و نمایندگان مجلس به تورم و عوارض آن
و حتی تصمیم گیری های شــتاب زده برای مقابله با تورم در مقاطعی است .همچنین،
همه ما به گونه ای قصد داریم که دیگران را در ایجاد تورم مقصر بدانیم و مورد انتقاد بی
رحمانه قرار دهیم و به تعبیری گلیم خود را از آب بیرون بکشــیم .به طور طبیعی چون
تورم به بخش بزرگی از شــهروندان و بویژه دهکهای متوسط به پایین آسیب می رساند،
بازنده اصلی و معترض اصلی آنها هســتند و حتی اعتراض آنها به تورم م مطالبه جبران
زیان حاصل از تورم توسط آنها نیز می تواند اسباب تصمیم گیریهایی شود که در ظاهر
قصد جبران زیان آنها را دارد اما در بلندمدت اسباب تداوم همان تورم و همان زیان است
و البته طبیعی اســت که مطالبه جبران تورم از ســوی مردم در بردارنده آنچه باشد که
شکست هماهنگی ( )Coordination Failureنامیده می شود و اسباب تداوم زیان اجتماعی
و این موضوعی شناخته شده در علم اقتصاد است .اقتصاددانان معترض هستند که توصیه
های آنها مورد توجه قرار نمی گیرد که فی نفسه حرف درستی است ،گرچه گاهی اوقات
ممکن اســت توصیه های ما یا حداقل جمعی از ما هم ناکارآمد بوده باشــد یا حتی در
تشــدید تورم و شوکهای تورمی نقش داشته باشد .مصیبت بزرگتر اینکه انواعی از نحله
های فکری در میان اقتصاددانان ایران پدیدار شده است که معادل کل نحله های فکری
تاریخ علم اقتصاد است و به عنوان نمونه جمعی از آنها علت تورم را پیروی از سیاستهای
لیبرال(و نئو لیبرال و برچسب هایی از این قبیل) دولتها می دانند غافل از اینکه بسیاری
از کشورها ظاهرا از همین سیاستهای لیبرال پیروی می کنند و تورم نزدیک به صفر دارند.
همچنین ،جمعی دیگر از اقتصاددانان هم علت تورم را پیروی نکردن از سیاستهای لیبرال
می دانند غافل از اینکه کشــورهای زیادی هم هستند که سیاستهای لیبرال حداقل به
معنی افراطی آن را دنبال نمی کنند و باز هم تورم نزدیک صفر دارند .نمایندگان مجلس
پیوسته با سخنرانی های آتشین و نطق های پیش از انتخابات و پس از انتخابات دولت را
به ناتوانی در کنترل تورم و بی توجهی به معیشــت مردم و اقشار آسیب پذیر متهم می
کنند ،غافل از اینکه اگر پنج دهه تورم باال ادامه داشته باشد حتما اشکالی فراتر از عملکرد
یک دولت اســت وصد البته بخش مهمی از این تورم پایدار متاثر از عملکرد مجلس هم
هســت .دستگاههای دولتی اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی و بویژه دستگاه برنامه ریزی
همگی دست به دست هم داده اند و خرج تراشی می کنند و سعی می کنند چاله ها و
دست اندازها را با خلق مستقیم و غیر مستقیم و غیرغیرمستقیم نقدینگی پر کنند و غالبا
هم چنان از تنظیم دقیق و علمی بودجه صحبت می کنند که ما اقتصاد خوانده ها گاهی
به سواد خود شک می کنیم و البته اگر هم در مورد تورم اظهار نظر کنند یا تقصیر را به
گردن ســودجویان و دالالن و محتکران می اندازند یا اینکــه مقام پولی را برای ناتوانی
کنترل نقدینگی ســرزنش می کنند .مقام پولی یا بانک مرکزی هم که علی االوصول در
اکثریت قریب به اتفاق کشــورهای دنیا وظیفه و مشغله اصلی روزانه اش سیاستگذاری
پولی و نظارت بر نظام بانکی است ،آنچنان باید مشغول تخصیص ارز برای واردات نهاده
تولید مرغ هورمونی و تشکیل جلسه برای رفع نیاز سرمایه در گردش شرکتهای ورشکسته
و ناکارآمد و اطمینان از دادن وام ازدواج توسط بانکها و توصیه به مدارا با بانکهای ناتراز
بشود که فرصتی برای سیاستگذاری پولی پیدا نکند و مدام هم در حال اعتراض باشد که
رشد نقدینگی به بانک مرکزی تحمیل شده است که البته حرف درستی است ولی از درد
مردم در تحمل تورم چیزی نمی کاهد .از مقدمه مختصری که گفته شد ،چه نتیجه ای
قرار است بگیریم؟ آیا کنترل تورم یک موضوع تکنیکی است و ما به تکنیک کنترل تورم
مسلط نشده ایم و دانش آن را نداریم یا اینکه کنترل تورم یک اراده جمعی کل دستگاه
سیاستگذاری است که در فقدان آن اراده ،تکنیک های کنترل تورم کمک چندان زیادی

نمی کنند؟ واضح است که ناتوانی کنترل تورم نمی تواند یک موضوع تکنیکی باشد ،چرا
که علم اقتصاد فعال به اندازه کافی برای کنترل تورم(نه حل تمام مشکالت اقتصاد کالن)
مجهز شده است و ایران کشوری است با تحصیل کرده های توانمند بسیار در علم اقتصاد
چه در داخل و چه در خارج از کشور که تردید نداریم تداوم تورم باال یکی از دل مشغولی
ها و نگرانی های اصلی آنان و اسباب رنج آنان است و کشورهای بسیاری وجود دارند که
از نظر نهادها و دانش اقتصادی کنترل تورم بســیار عقب تر از ما هستند و با این حال با
معضل تورم روبرو نیستند .اصل پیام علم اقتصاد برای کنترل تورم آن است که قیمت پول
یا نرخ ســود باید به گونه ای تنظیم شود که انتظارات تورمی و در نتیجه تورم واقعی را
کنترل نماید که بیان دیگر آن کنترل رشد نقدینگی متناسب با نیاز اقتصاد در بلندمدت
اســت و صد البته برای تضمین توفیق الزم اســت اطمینان حاصل شــود که بانکها و
موسســات اعتباری به انباشت ریسک و ایجاد ریسک سیستمیک در ترازنامه خود نمی
پردازند و در نگاهی جامع تر ،ریسک سیستمیک در بخش مالی اقتصاد در حال انباشت
شدن نیست .غیر از آنچه گفته شد ،هیچ سحر و جادویی برای کنترل تورم نیاز نیست.اگر
کنترل تورم یک موضوع تکنیکی نیست ،چرا تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی برای ما
شده است؟ جواب در همان عباراتی است که در تکنیک کنترل تورم گفته شد و در واقع
بســتر های امکان پذیر کردن تکنیک کنترل تورم را در خود نهفته دارد .اگر کشــوری
بخواهد تورم را کنترل نماید باید اراده جمعی سیاســتگذاری آن کشــور شامل دولت و
مجلس و سایر ارکان سیاستگذاری و اجرایی تن دادن به بکارگیری تکنیک کنترل تورم
باشد .این اراده جمعی سیاســتگذاری باید بپذیرد که نرخ سود متناسب با کنترل تورم
تنظیم شود و تبصره ای هم به آن بار نکند .این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که
اگر بنگاه و شــرکتی عمال ورشکسته اســت و تداوم تزریق منابع بانکی برای سال های
طوالنی نتوانسته است ورشکستگی آن را خاتمه دهد ،باید فعالیت آن خاتمه یابد چرا که
تداوم فعالیت آن به معنی بکارگیری منابع کمیاب اقتصاد برای شرکت و بنگاهی به بهانه
حفظ تولید و اشتغال ،به معنی نابود کردن فرصت تولید و اشتغال به مراتب بیشتری در
اقتصاد است .این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که ناکارآمدی و فقدان رشد بهره
وری اقتصاد علت تورم نیست(که متاسفانه خیلی روی آن تاکید می شود) بلکه علت رکود
و فقدان رشد اقتصادی است و زمانی اسباب تورم می شود که بخواهیم آن ناکارآمدی و
فقدان رشد بهره وری را با خلق نقدینگی درمان کنیم که قطعا ناکارآمدی را درمان نمی
کند اما تداوم تورم را تضمین  ۱۰۰درصدی می کند .به عبارت دیگر ،حتی اگر ما نتوانیم
اندازه کیک اقتصاد را بزرگ کنیم(یعنی رشد اقتصادی نداشته باشیم) ،تا زمانی که می
توانیم معادل اندازه کیک اقتصاد ادعا بر روی آن از طریق خلق نقدینگی ایجاد کنیم ،تورم
اتفاق نمی افتد گرچه جامعه از فقدان رشد و دیدن رشد بقیه دنیا رنج خواهد برد .اما اگر
به جای بزرگ کردن اندازه کیک اقتصاد به دنبال ایجاد ادعای بیشتر بر روی آن کیک از
طریق خلق نقدینگی باشیم ،سند وقوع تورم و تداوم آن را امضا کرده ایم .این اراده جمعی
سیاستگذاری باید بپذیرد که سطح رفاه شهروندان را تولید سرانه و نحوه توزیع آن تعیین
می کند و در رشد تولید سرانه و توزیع آن محدودیتهایی وجود دارد که آن محدودیتها
با خلق نقدینگی قابل برطرف شدن نیست و تالش برای نادیده گرفتن آن محدودیتها به
معنی تداوم اقداماتی اســت که نتیجه آن تداوم رشــد نقدینگی و تورم است .این اراده
جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که نمی توان تصمیماتی گرفت که نتیجه اش تداوم رشد
باالی نقدینگی است یا از گرفتن تصمیماتی پرهیز کرد که نتیجه اش تداوم رشد باالی
نقدینگی اســت و آنگاه امیدوار بود که می توان اقداماتی در پیش گرفت که مانع اثرات
تورمی این رشد باالی نقدینگی به شکل پایدار باشد .این اراده جمعی سیاستگذاری باید
بپذیرد که اگر رشد باالی نقدینگی و تورم باال برای پنج دهه قبل و بعد از انقالب وجود
داشته اســت ،نمی توان آن را به موضوعاتی مانند کاهش درآمدهای نفتی ،خشکسالی،
تحریم و رفتار سودجویانه دالالن و مواردی از این دست نسبت داد ،بلکه معلوم است در
تصمیم گیری جمعی یک مشکل مشترک در همه دوره ها وجود داشته است و آن هم
اجازه دادن به رشد باالی نقدینگی نامتناسب با نیاز و توان جذب اقتصاد است(حتی اگر
دوســتانی هستند که تورم را به سود جویی و مواردی از این دست نسبت می دهند ،در
واقع بدان معنی است که ما با تصمیم گیریها و سیاستگذاریها خلق نقدینگی را در خدمت
آن سودجویان قرار داده ایم که در تحلیل رشد درونزای نقدینگی مبتنی بر رانت جویی
قابل تحلیل است) .این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که انداختن تقصیر تورم به
گردن این نهاد و آن نهاد و این دستگاه و آن دستگاه فقط به معنی تداوم درد تورم برای
اقشار ضعیف و آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده است.پس چکار کنیم که از درد و رنج
ماندگار تورم رها شویم؟ همانطور که اشاره شد شرط الزم آن است که به تکنیک و ابزار
کنترل تورم و اجرایی کردن آن مجهز شویم .اما باید بدانیم که تکنیک کنترل تورم تنها
شرط الزم است و نه کافی .تکنیک کنترل تورم به تنهایی در حد مختصری حول عامل
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قدرت خرید مردم با حرف و جنجال سیاسی تقویت نمی شود

رییس کل بانک مرکزی گفت :قدرت خرید مردم با
حرف و جنجال سیاسی تقویت نمی شود با سرمایه
گذاری گسترده و مولد است که تولید و رفاه افزایش
می یابد.بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی،
«عبدالناصر همتی» در یادداشت اینستاگرامی خود
نوشت :در نخســتین روزهای کاری ســال نو ذکر
چند نکته را ضروری میدانم ،کشــورمان در دوسال
گذشته دوران بسیار سختی را پشت سر گذراند.وی
با بیان اینکه این میزان از انواع تحریمها و فشارها به
درآمــد ارزی و تجارت و مبادالت بانکی بین المللی
میتوانست اقتصاد هر کشوری را متالشی و از پا در
بیاورد ،اظهار داشت :فشار اقتصادی زیادی به طبقه
متوسط و با درآمد پایین جامعه وارد آمد ،استقامت
و مقاومت مردم به خصوص تاب آوری کشــور فوق

العاده بود.همتی افزود :بانک مرکزی به کمک سایر
بخشها از همه توان تخصصی و مدیریتی خود برای
خنثی سازی ،غلبه بر فشار حداکثری و کاهش اثرات
منفی آن بر اقتصاد و مردم بهره برد.رئیس کل بانک
مرکزی خاطرنشــان کرد :قب ً
ال گفتــم ناگفتههایی
وجود دارد که به موقع خود خواهم گفت .ولی انصاف
نیســت افرادی که نتایج عملکردشان در چند دهه
گذشــته برای مردم و صاحب نظران آشکار است و
معضالت ســاختاری اقتصاد نتیجه تصمیمات قبلی
آنهاســت ،عملکرد دو سال بسیار ســخت اخیر را
با شــرایط عادی آن هم بــا درآمد ارزی چندین ده
میلیارد دالری مقایسه و حکم بر ضعف عملکرد صادر
کنند.وی گفت :فضای انتخاباتی و برخی ضعفهای
بخشــی در تمشــیت امور مردم نباید فضای الزم

برای تلخ کردن شــیرینی شکست فشار حداکثری
را فراهم بسازد.همتی افزود :شرایط معیشتی بخش
عمدهای از مردم با وجود همه تالشهای مسئولین
و جبرانهــای انجام گرفته نیازمند توجه جدی غیر
شــعاری است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
قدرت خرید مردم با حرف و جنجال سیاسی تقویت
نمیشود با سرمایه گذاری گسترده و مولد است که
تولید و رفاه افزایش مییابد ،گفت :بهبود انتظارات و
شرایط کسب و کار و کاهش نااطمینانیها از شرایط
اصلی سرمایهگذاری هســتند .هیچکس حق ندارد
در خصوص این موضوع مهم فرصت ســوزی کند.
وی تاکید کرد :سال  ۱۴۰۰را با تأسی به فرمایشات
رهبرمعظم انقــاب با تقویت تولید به فرصتی برای
تقویت قدرت خرید مردم تبدیل کنیم.

جزییاتی از نشست مجلس درباره بازار سرمایه

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت :در نشســت با کمیسیون برنامه ،بودجه و محاســبات مجلس دغدغه نمایندگان درباره مسائل کالن
اقتصادی و بازار سرمایه به ویژه تاثیر بودجه  ۱۴۰۰بر بازار سرمایه مطرح شد.به گزارش خبرگزاری خانه ملت ،محمدعلی دهقان دهنوی رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار ،با اشاره به نشست خود با اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد :در این نشست دغدغه
نمایندگان درباره مسائل کالن اقتصادی و بازار سرمایه به ویژه تاثیر بودجه  ۱۴۰۰بر بازار سرمایه مطرح شد که در ادامه نکات منفی و مثبتی را
تشریح کردم.وی ادامه داد :نکات مثبت خوبی در بودجه  ۱۴۰۰وجود دارد ،مانند معافیت مالیات انتقال دارایی به ابزارها و نهادهای مالی که میتواند زمینه بسیار خوبی برای توسعه
نهادها ،ابزارهای مالی و صندوق پروژه ها باشد .همچنین در این بودجه اجازه سرمایهگذاری به بانکها داده شده و این موضوع میتواند قدمی مثبت در جهت رونق بازار سرمایه باشد.
دهقان دهنوی تصریح کرد :همچنین نکات قابل تاملی هم در بحث بودجه سال جاری وجود دارد ،مانند حجم باالی انتشار اوراق که باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخهای
سود باشد تا تاثیر منفی بر بازار نگذارد .افزایشی هم در نرخ خوراک شرکت های تولیدی پیش بینی شده که درخواست دادیم این موضوع به صورت تدریجی اجرایی شود تا آثار
منفی در پی نداشته باشد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :در این نشست ضمن استماع نکات و مالحظات نمایندهها به راهکارهای خوبی برای کمک به بازار سرمایه
و رونق این بازار دست یافتیم ،بخشی از این رونق میتواند به اجرای خوب قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کمک کند و ما حتماً این موضوع را پیگیری میکنیم.

بنیادی تورم ،تفاوت ایجاد می نماید و الغیر .به عبارت دیگر ،اگر به صورت بنیادی قرار
است تورم  ۲۰درصد باشد ،استفاده یا عدم استفاده از تکنیک کنترل تورم در حد اینکه
موقتا و فقط موقتا تورم را تا مرز  ۱۰درصد پایین آورد یا به مرز  ۳۰درصد برســاند ،می
تواند نقش داشته باشد .هرگاه عامل بنیادی تورم ایجاب می کند که تورم  ۲۰درصد باشد،
با هیچ ابزار و تکنیکی نمی توان تورم را به حدود صفر رساند و در آن حدود نگه داشت.
بــه همین ترتیب ،اگر عامل بنیادی تورم ایجاب کند که تورم  ۲۰درصد باشــد ،با هیچ
تکنیک و ابزاری نمی توان تورم را به باالی  ۳۰درصد رساند و مدت زیادی در آن حد نگه
داشت .توجه داشته باشیم که موضوعاتی به صورت مقطعی می توانند نرخ تورم را از عامل
بنیادی دور کنند که مصداق بارز آن انتظارات است و می تواند برای مدتی کوتاه تورمی
بسیار شدیدتر از عامل بنیادی ورای آن ایجاد کند اما اگر عامل بنیادی با آن همراه نشود،
فقط مدت کوتاهی این امکان وجود دارد که انتظارات سبب تورم بسیار متفاوت از مقدار
بنیادی آن شود .و تداوم تورم بر اثر انتظارات مستلزم آن است که رشد باالی نقدینگی با
آن همراه شود و اصطالحا عامل انتظارات را برای ایجاد عامل بنیادی تجهیز نماید.شرط
کافی کنترل پایدار تورم چیســت که قرار اســت ما با یک اراده جمعی باید آن شرط را
بــرآورده نماییم؟ هرگاه در نظام تصمیم گیری و سیاســتگذاری کشــور اعم از دولت و
مجلس(و در مواردی حتی دستگاه قضایی) تصمیماتی اتخاذ کنیم که رشد نقدینگی فراتر
از نیاز اقتصاد را اجتناب ناپذیر نماید ،شرط کنترل پایدار تورم را نقض کرده ایم .جلوه بارز
این نقض در کسری بودجه آشکار و پنهان دولت خود را نمایان می سازد .اگر در تدوین
و تصویب بودجه تصمیماتی می گیریم که به طور پیوسته (نه مقطعی و کوتاه مدت) منجر
به کســری بودجه شود و این کسری بودجه در مقایسه با سایز اقتصاد قابل توجه باشد،
دستور خلق نقدینگی را صادر کرده ایم حتی اگر دولت کسری بودجه خود را پولی نکند.
به عبارت دیگر ،نفس متوسط کسری بودجه متناسب با سایز اقتصاد با اهمیت است که
اگر باال باشد ،توصیه به پولی نکردن آن توصیه ای خالی از فایده است .اما کسری بودجه
آشکار دولت تنها بخشی از دستور خلق نقدینگی مرتبط با تصمیم گیری و سیاستگذاری
ما اســت .هرگونه تکلیفی به شکل الزام بانکها و موسسات اعتباری برای تخصیص منابع
بانکی و همچنین هرگونه تکلیفی به شکل قیمت گذاری تصنعی گسترده برای کاالها و
خدمات به معنی صادرکردن دستور خلق نقدینگی است ،گرچه این دستور هیچ صراحتی
ندارد .اما رشــد نقدینگی نامتناســب با نیاز اقتصاد فقط به کســری بودجه مستقیم و
غیرمســتقیم دولت محدود نمی شــود .هرگاه بانکها و موسسات اعتباری در حال خلق
نقدینگی برای تصاحب دارایی هایی هستند(چه به شکل وام و تسهیالت و چه به شکل
خرید دارایی و ســرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی) که آن دارایی بازدهی
حقیقی اندک و احیانا منفی دارد ،ما در حال صادر کردن دستور خلق نقدینگی نامتناسب
با نیاز اقتصاد هســتیم ،حتی هنگامی که آن بانکها و موسسات اعتباری کامال خصوصی
هستند .مورد اخیر در بیش از یک دهه اخیر به هیچ وجه کمتر از کسری بودجه دولت
در خلق نقدینگی و تورم زیانبار نبوده است بلکه زیان اجتماعی آن بسیار چشمگیر بوده
است .هرگاه توانستیم از صادرکردن این دستورات خلق نقدینگی خودداری کنیم ،آنگاه
اراده جمعی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم را کسب کرده ایم .در آن صورت است که
پیش شــرط مدیریت تورم برای مقام پولی را هم فراهم کرده ایم تا نه تنها در بلندمدت
کنترل تورم حاصل شود ،بلکه در کوتاه مدت نیز تورم تحت کنترل درآید و از بی ثباتی
آن جلوگیری شود .اگر نتوانیم این اراده جمعی را پیدا کنیم که از صادرکردن دستور خلق
نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد پرهیز کنیم ،آنگاه به سادگی و با مکانیسم خلق درونزای
ناشــی از بازی سیاستگذاری و تصمیم گیری ،امکان تداوم پنج دهه دیگر تورم باال و بی
ثبات را خواهیم داشت مستقل از اینکه مقام پولی به عنوان مسئول مستقیم کنترل تورم
چه اندازه به تکنیک کنترل تورم مسلط باشد و چه اندازه تالش کند که مانع تورم شود.
در چنین شــرایطی ،نوشتن مدرن ترین قوانین پولی و بانکی هم کمکی نخواهد کرد و
تاکید روی تغییر قوانین و مقررات و تاکید روی استقالل بانک مرکزی و تاکید روی پولی
نشــدن کســری بودجه هم حرفهای تکراری بی خاصیتی خواهند بود که فقط اسباب
سخنرانی های پر حرارت و نوشتن مقاالت پژوهشی شکیل و وزین برای ما اقتصادخوانده
ها است و الغیر .این ها آنچه است که با دقت در مکانیسم خلق نقدینگی و تورم در طول
حدود پنج دهه عاید یک تحلیل گر حوزه اقتصاد کالن می شــود  .امید است که ما این
اراده جمعی را پیدا کنیم که دستور خلق نقدینگی نامتناسب با نیاز اقتصاد صادر نکنیم
که صادر کردن چنین دستوری هم ارز با صادر کردن دستور رنج و مشقت دهکهای پایین
و آسیب پذیر و صادر کردن دستور رشد پایین اقتصادی و بیکاری باال است(در حالی که
در بسیاری از موارد با قصد و نیت خیر هم انجام می شود) و تداوم دستور خلق نقدینگی
حتی به معنی صادر کردن دستور تخریب همدیگر توسط دستگاهها و تشکیالت درگیر
در سیاستگذاری اقتصاد کالن است.

پیشبینی روند بورس در ماههای آینده
آغاز سال جدید هم چراغ بورس را سبز نکرد و شاخص کل بورس که در کانال
یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد وارد سال جدید شده بود ،در هفت روز فعالیت
خود در ایــن روز دوباره به کانال یک میلیون و  ۲۰۰هزار واحد عقبگرد کرد؛
اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه دلیل آن را ابهامات موجود در حوزه های
اقتصادی و سیاسی می داند و بر این باور است که باید منتظر انتخابات ریاست
جمهوری و نگرش دولت جدید به بازار ســرمایه بود.روزبه شــریعتی ،با بیان
اینکه بازار سرمایه همچنان از ابهامات مختلفی رنج میبرد ،توضیح داد :عوامل
و ابهامات تاثیرگذاری مانند آینده سیاســت خارجی ،توافقات ایران و آمریکا،
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری ،مرحله گذاری که شکل میگیرد تا دولت
جدید روی کار بیاید و نگرش دولت جدید به بازار و  ...روی بازار سرمایه سایه
انداخته است.وی با تاکید بر اینکه اگر میزان صادرات نفت یک میلیون بشکه
بماند ،احتماال با کســری بودجه حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان مواجه خواهد
بود ،گفت :جبران این کســری بودجه قطعا از طریق انتشار اوراق خواهد بود و
حجم چاپ اوراق تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان باعث افزاش نرخ بهره و آســیب
به بازار سرمایه میشود.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در حال حاضر
بین سرمایه گذاران بورسی چنددستگی وجود دارد ،توضیح داد :برخی سرمایه
گذاران مردمی هســتند که به شدت آسیب دیده اند و بسیاری از آنان سرمایه
خود را میخواهند .قشر دیگر سرمایه گذاران قدیمی بازار هستند که ذهنیت
خوش بینانه ای دارند و توافقات سیاسی زودهنگام و ورود حجم قابل توجهی
ارز به داخل کشور را پیش بینی میکنند .قشر دیگری هم هستند که با توجه
به ابهامات مذکور ،ترجیح میدهند محتاط عمل کنند.شــریعتی با اشــاره به
دامنه نوسان نامتقارن گفت :شورای عالی بورس و سازمان بورس با هدف اینکه
هیجانات منفی به بازار اسیب بیشتری نزند دامنه نوسان دو درصدی را تعیین
کردند که این موضوع نقدشــوندگی را فدا کرده است.وی ادامه داد :باید صبر
کرد و منتظر ماند .البته اتفاق اقتصادی خاصی رخ نمیدهد و بیشتر جو روانی
اســت .البته بازارهای موازی کار خود را میکننــد ،دالر در محدوده  ۲۵هزار
تومان اســت اما بازار مسکن نرخ دالر را باالی  ۳۰هزار تومان میبیند و حجم
معامالت مسکن نیز افزایش یافته است.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر
اینکه بازار سرمایه در این روزها گران نیست ،اظهار کرد :مگر اینکه قرار است
اتفاق خارق العاده ای در قیمت دالر یا نرخ سود سپرده رخ دهد .مثال نرخ سود
ســپرده به  ۳۰درصد برســد .اما باید گفت با دالر  ۲۵هزار تومانی و نرخ سود
سپرده  ۲۰درصد ،بازار سرمایه بازار جذابی است.
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در جلسه توجیهی واشنگتن درباره برجام مطرح شد؛

گزیده خبر

پیش بینی آمریکا از لغو تحریمها

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که لغو هیچ
تحریم خاصی را پیش بینی نمیکنیم و در نشست وین فقط
درباره تســهیل برخی تحریمها بحث و بررســی خواهد شد.
«جلینا پورتر» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک
جلســه توجیهی درباره برجام به خبرنگاران گفت ،واشنگتن
لغــو هیچ تحریم خاصی را پیش بینــی نمیکند و در طول
جلســه روز سه شنبه در وین فقط گامهای تسهیل تحریمها
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .روز جمعه  ۱۳فروردین ماه
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران
کل ایران و گروه  ۴+۱با حضور نماینده اتحادیه اروپا به صورت
مجازی برگزار و طرفین توافق کردند که سهشنبه این هفته
 ۱۷فروردیــن ماه این مذاکرات را به صــورت رو در رو ادامه
دهند.پس از آن اخباری مطرح شد که قرار است آمریکاییها
نیز در وین حضور یابند و شــب گذشــته نیز اعالم شد که
«رابــرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران ریاســت هیأت
آمریکایــی را در وین برعهده دارد و مذاکراتی را با طرفهای
دیگر برجامی به غیر از ایران صورت خواهد داد.
مالی :ایران به برجام بازگردد تمامی تحریمهای اعمالی
ترامپ برداشته میشود
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبهای مدعی شــد
در صورتی که ایران به برجام بازگردد بیش از  500تحریمی
کــه دولت ترامپ پس از خروج از برجــام علیه ایران اعمال
کرد ،برداشــته خواهد شد« .رابرت مالی» نماینده آمریکا در
امور ایران روز یکشــنبه در مصاحبــهای گفت هدف آمریکا
از حضور در نشســت وین اتریش این اســت که آمریکا چه
گامهایی میتواند برای بازگشت به پایبندی به توافق هستهای
اتخاذ کند و همچنین ایران چه گامهایی باید برای بازگشت
به پایبندی به برجام بردارد .برای سالهاست که آمریکا چنین

تعامل غیرمســتقیمی با ایران داشــته است.وی که با شبکه
خبری پیبیاس مصاحبه میکــرد در ادامه این مصاحبه به
سیاست فشــار حداکثری ترامپ علیه ایران پرداخت و گفت
که در نتیجه این سیاست ،برنامه هستهای ایران توسعه بیشتر
یافــت و رفتار ایران در منطقه نیز تهاجمیتر شــد .بنابراین
هدف این است که نقشه راهی برای بازگشت به پایبندی به
برجام از ســوی دو طرف را مشخص کنیم.نماینده آمریکا در
امور ایران نشســت وین را نخستین گام توصیف کرد و گفت

مذاکرات دشوار الوروف در هند

در ســفر وزیر امور خارجه روسیه به هند که از دیروز آغاز شده است پیشرفت
های مهمی در روابط دو کشــور رخ خواهد داد؛ با این حال به گفته تحلیلگران
ماموریت «سرگئی الوروف» حکایت از «مذاکراتی دشوار» دارد چرا که روابط دو
طرف با تعداد فزاینده ای از خطرات روبرو است.الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه
دیروز دوشنبه به هند سفر می کند که اولین نقطه سفر وی به آسیای جنوبی،
از جمله سفر به پاکستان خواهد بود .مذاکرات در دهلی نو زمینه را برای اجالس
روســیه و هند فراهم می کند که سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو
شد.اگر چه «باال ونکاتش وارما» ،سفیر هند در فدراسیون روسیه به رسانه های
مسکو گفت که با این سفر «پیشرفت های مهمی در روابط دو کشور رخ خواهد
داد» ،با این حال به گفته تحلیلگران ماموریت ســرگئی الوروف نوید مذاکراتی
راحت را نمی دهد؛روابط بین دو کشور با تعداد فزاینده ای از خطرات روبرو است
که اصلی ترین آنها داشتن اختالفات رور افزون با چین است .در حالی که مسکو
به دلیل نابودی روابط با واشــنگتن به نزدیک شدن به پکن ادامه می دهد ،هند
با افزایش اختالفات با چین نزدیک شــدن به ایاالت متحده را آغاز کرده است.
مذاکرات سرگئی الوروف در دهلی نو ادامه تماس ها و مذاکرات با دیپلمات های
هندی است که آخرین انها ماه گذشته میالدی در مسکو با «وردهان سرینگال»
وزیر مشاور در امور خارجه هند آغاز شد.در آستانه سفر سرگئی الوروف ،منابع
آگاه گزارش دادند که یکی از موفقیت ها می تواند مجوز رســمی اســتفاده از
واکســن ویروس کرونا ویروس اســپوتنیک وی در هند باشــد .هفته گذشته،
شرکتی هندی شروع به بررسی برنامه ای برای استفاده محدود از اسپوتنیک وی
در این کشور کرد.پیش از این ،صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه با شرکت
های دارویی پیشرو هند برای تولید بیش از  ۶۰۰میلیون دوز واکسن روسی در
این کشور توافق کرد .هند همکاری با روسیه در مبارزه با شیوع ویروس کرونا را
به عنوان ابزاری جدید برای دیپلماسی می داند.زمینه دیگر همکاری دوجانبه که
در آن دستیابی به موفقیت برنامه ریزی شده ،انرژی است .نتارونا کاپور» ،معاون
وزیر نفت و گاز طبیعی هند در هنگام بازدید از پایتخت روسیه در ماه مارس ،
مرکز انرژی هند را در مســکو افتتاح کرد که شامل شرکت های نفتی و گازی
پیشرو این کشور ( )OVL، IOCL، Gail، EIL، OILبود.سفیر وارما که به گفته وی
قطب شمال و شرق دور در حال تبدیل شدن به مناطق اولویت دار هند هستند،
توضیح داد« :بازار انرژی هند در حال نوسازی است و فرصت های خوبی را برای
شــرکای ما مثل روسیه در سرمایه گذاری سودمند متقابل در زمینه نفت ،گاز،
گاز مایع و فرآوری نفت و گاز فراهم می کند.پاول سوروکین ،معاون وزیر انرژی
فدراســیون روسیه نیز گفت :پتانسیل بزرگی برای ایجاد سرمایه گذاری متقابل
و پروژه های مشــترک در توســعه زمینه های جدید و بخش های جدید مانند
 LNGو تولید نفت در مناطق جدید وجود دارد .با این حال ،همکاری راهبردی
ممتاز بین مســکو و دهلی نو با تعداد فزاینده ای از خطرات روبرو است .ایاالت
متحده تا همین اواخر هند را تهدید به تحریم در صورت دســتیابی به ســامانه
های موشــکی ضد هوایی  ۴۰۰-Sروسی کرده بود .اولین سفر لوید آستین وزیر
دفاع جدید ایاالت متحده به دهلی نو که دو هفته قبل از ورود سرگئی الوروف
انجام شد ،نشان داد که هند توانایی ضربه زدن به مسئله همکاری نظامی-فنی
با روســیه را دارد.در پایتخت هند ،لوید آستین موضوع برخورد ایاالت متحده با
هند در صورت دریافت سیســتم های  ۴۰۰-Sرا رد نکرد .تمایل دولت آمریکا
برای برداشــتن گامهای جدی در روابط با هند به این دلیل اســت که روابط با
دهلی نو برای تحقق هدف اصلی خود  -ایجاد کمربند مهار چین در منطقه هند
و اقیانوسیه  -اهمیت بیشتری پیدا می کند.در این شرایط ،توازن بین دهلی نو و
پکن که روابط آنها بیشتر و بیشتر دچار چالش می شود برای مسکو بسیار دشوار
خواهد بود .در ماه های اخیر ،سرگئی الوروف مجبور شده است حداقل دو بار در
مورد این موضوع صحبت کند.الوروف دسامبر سال گذشته در جلسه شورای امور
بین الملل روسیه گفت« :بدون شک ،غرب در تالش است تا مدل تک قطبی نظم
جهانی را احیا کند .کشورهایی مانند چین و روسیه به سختی تابع وی خواهند
بود .اما قطب واضحی مانند هند در معرض سیاستهای بسیار پیچیده و تهاجمی
غرب قرار دارد که ســعی دارد آن را به بازیهای ضدچینی بکشاند ،استراتژیهای
هند و اقیانوس آرام را ترویج می دهد و سعی می کند روابط و شراکت استراتژیک
و ممتاز ما با هندی ها را ضعیف کند« .
آنوراگ سریواستاوا سخنگوی وزارت امور خارجه هند در مورد اظهارات سرگئی
الوروف گفت« :روابط هند با هر کشــور منوط به روابط آن با کشــورهای ثالث
نیســت .ما امیدواریم که همه شرکای ما این موضوع را درک کنند و با درک و
احترام با آن رفتار کنند« .

که مسیر سختی در پیش است.رابرت مالی گفت« :از طریق
شرکای اروپایی به دنبال مشخص کردن گامهایی هستیم که
برای بازگشــت ایران و آمریکا به برجام مشخص شود .دولت
بایدن گفته است که آماده بازگشت دوجانبه به برجام است».
رابرت مالی گفت که ایــران در حال حاضر  10برابر اورانیوم
غنی ســازی شده در مقایسه با ســال  2017و زمانی که در
برجام بوده ،دارد و واشــنگتن میداند که برای بازگشــت به
برجام باید تحریمهایی که اعمال شــده را لغو کند.خبرنگار

خیز آل سعود برای سازش علنی با رژیم
صهیونیستی

پیبیاس از رابرت مالی پرســید کــه دولت بایدن با بیش از
 500تحریمی که در دوران ترامپ علیه ایران اعمال شده چه
خواهد کرد ،که وی پاســخ داد« :ایران باید از مزایای توافق
هستهای بهرهمند شود در صورتی که تهران تمامی گامهایی
که برخالف برجام بوده را بازگرداند ،دولت بایدن باید تمامی
ایــن تحریمها را که بر خالف توافق هســتند ،لغو کند».وی
بازگشت به توافق هستهای سال  2015توسط ایران و آمریکا
پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ایران را ممکن دانست
اما گفت که برای واشــنگتن بازگشــت صحیح به این توافق
مهم است.
روز گذشته شبکه خبری سیانان دیروز به نقل از یک مقام
ارشد آمریکایی خبر داد که راب مالی» هدایت تیم آمریکا در
نشست کمیسیون مشترک برجام که قرار است روز سهشنبه
در وین اتریش برگزار شود را بر عهده خواهد داشت .نشست
کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روز
جمعه  ۱۳فروردین  ۱۴۰۰برابر با  ۲آوریل  ۲۰۲۱به صورت
مجازی و به ریاســت «انریکه مورا» معاون دبیرکل سرویس
اقــدام خارجی از طرف «جوزپ بورل» مســئول سیاســت
خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان چین ،فرانســه،
آلمان ،روســیه ،بریتانیا و ایران در ســطح معاونان و مدیران
سیاسی وزرای امور خارجه برگزار شد« .محمد جواد ظریف»
وزیر خارجه ایران بعد از پایان نشســت مجازی کمیســیون
مشترک برجام در گزارشی توییتری درباره این نشست نوشت:
«در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام ،ایران ،اتحادیه
اروپا ،سه کشــور اروپایی به اضافه  ۲کشور (چین و روسیه)
موافقت کردند که مذاکرات حضوری را سه شنبه هفته آینده
در وین از سر بگیرند .هدف :سریعاً نهاییکردن رفع تحریمها
و اقدامات هستهای ،از طریق طراحی مسیر رفع تمام تحریمها
و پس از آن توقف تدابیر جبرانی از سوی ایران».

نقش کنگره در محدودسازی دولت بایدن در مسیر لغو تحریمها

یک رســانه چینی در تحلیلی با اشاره به نقش کنگره
آمریکا در محدودســازی اختیــارات تحریمی رییس
جمهور آمریــکا ،به چالش های دولــت جو بایدن در
مســیر لغو تحریم های ایران برای احیای توافق هسته
ای پرداخت .شبکه سی .جی .تی .ان چین در تحلیلی
درباره پیش برد دیپلماسی در روابط تهران-واشنگتن
در راســتای احیای توافق هسته ای با مورد توجه قرار
دادن برگزاری نشست این هفته وین با حضور اعضای
کمیسیون مشترک برجام و آمریکا نوشت :مسئله این
اســت که آیا این دو دشمن بزرگ(آمریکا و ایران) می
توانند از طریق میانجی ها درباره یک نقشــه راه برای
همگام سازی اقدامات مورد نیاز برای احیای این توافق
بین المللی مذاکره کنند یا نه .این موضوع شــامل لغو
تمام تحریم های آمریکا است که از سال ( ۲۰۱۸پس از
خروج دولت دونالد ترامپ از توافق هسته ای) بر ایران
اعمال شــدند ،همچنین در برگیرنده کاهش فعالیت
هسته ای صلح آمیز ایران تا حد تعیین شده در برجام
اســت.این شبکه ادامه داد :این که ایران حاضر است با
وجــود پابرجا بودن تحریم های اقتصادی و محدودیت
هــای بانکی آمریــکا در مذاکرات وین شــرکت کند،
خودش یک مزیت اســت .سوال این است که آیا دولت
بایــدن هم در مواجهه با فشــارهای داخلی ،به ویژه از
سوی کنگره بازگشت به توافق اصلی را خواهد پذیرفت
یا درخواســت توافقی سفت و سخت تر را خواهد کرد
که برای تهران قابل قبول نخواهد بود که به طور مثال
می تواند شــامل پایان دادن به برنامه موشکی ایران و
فعالیت های منطقه ای اش باشد.در ادامه این گزارش

آمده است :این فقط یک بخش از مشکل است .به کار
بســتن تحریم ها یک ابزار مهم در سیاســت خارجی
آمریکا است و لغو تمام تحریم های ایران اگر هم تحقق
یابد ،زمان خواهد برد .این تحریم ها توسط دفتر کنترل
دارایی های خارجی( )OFACوزارت خزانه داری آمریکا
اجرایی می شــوند که تحریم ها علیه ایران را کنترل
و اجرایی می کند .هدف تبیین شــده اوفک که تحت
نظارت کنگره اســت ،به کار بستن بلوکه کردن دارایی
هــا و محدودیت های تجاری بــرای مقابله با ایران در
منطقه در راستای اهداف امنیت منطقه و بین المللی
است.تحلیل منتشر شده در س .جی .تی .ان همچنین
مطــرح می کند :دولت بایدن همچنین می تواند فقط
بــه طور موقت معافیت از تحریم ها یا لغو تحریم ها را
اعمال کند اما هنوز باید بــرای انجام دادن این ،مجوز
کنگره را داشــته باشــد که به وضوح اعالم کرده است
تحریم های مرتبط بــه فعالیت های منطقه ای ایران،
حقوق بشر و برنامه موشکی آن پابرجا خواهند ماند .در
نتیجه ،اگر بایدن و دولتش بخواهند در مذاکرات هفته
بعد وین به دنبال لغو تحریم ها باشــند ،کارشان آسان
نخواهد بود .بایدن برای بازگشــت به توافق هسته ای
ســال  ۲۰۱۵ابراز تمایل کرده است اما با وجود کنگره
و عوامل دیگر ،مســیری چالش برانگیز خواهد داشت.
همچنین در این گزارش آمده است :در این میان ،ایران
هم شرایط دلخواهش را برای بازگشت به برجام مطرح
کرده است که شامل لغو فوری «تمام تحریم های اعمال
شــده» است .از این رو ،در حالی که هیچ چیزی وجود
ندارد که به لحاظ فنی مانع لغو تمام تحریم ها از جانب

کییف  ۱۱سازمان روسی را تحریم کرد

والدیمیر زلنســکی رئیس جمهوری اوکراین دستور تحریم  ۱۱سازمان و شرکت روسی ازجمله
ســازمان همکاری های خارجی روســیه تحت نظارت وزارت خارجه این کشــور را صادر کرد.
خبرگزاری ریانووستی اعالم کرد :زلنسکی تصمیم شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین را به اجرا
گذاشــت که بر اساس آن  ۱۱سازمان و شرکت روسی تحریم شدند.ازجمله سازمان ها و شرکت
های تحریم شده ،ســازمان همکاریهای خارجی روسیه (مسئول گسترش همکاریهای فرهنگی
روســیه با کشورهای دیگر) ،شرکت حمل و نقل ولگا دنپر ،کارخانه های تعمیر هواپیمای شماره
 ۳۲۲و شــماره  ،۵۱۴مرکز تعمیر کشتی دال زاوود ،شرکت ماشــین سازی سومورماش۲-ام و
شرکت اسنابکوم هستند .بر اساس دستور زلنسکی ،همه اموال و دارایی های این مراکز توقیف
و هر گونه معامله و همکاری با این مراکز و حمل و نقل توسط امکانات این شرکت ها ممنوع می
شود ویچسالو والودین رئیس دومای روسیه در کانال تلگرامی خود ،تحریم های اوکراین در مورد
مراکز روسی را نمونه بارز نقض اصول و قوانین بین المللی ورفتار غیرمنطقی خواند.وی خاطرنشان
کرد :تحریم سازمان های دولتی که به همکاریهای انسانی بین المللی می پردازند ،اقدام بی سابقه
ای اســت.در روزهای اخیر تنش ها بین روسیه و اوکراین شدت گرفته است و مقامهای روسی و
اوکراینی یکدیگر را به تشدید مناقشه در شرق اوکراین متهم کردند.به گزارش رسانه های روسی،
روز گذشته بر اثر حمله پهبادی ارتش اوکراین به یک منطقه مسکونی در نزدیکی شهر دونتسک
در شرق اوکراین یک کودک  ۵ساله کشته و یک نفر دیگر مجروح شد.آمریکا و ناتو بر حمایت از
اوکراین در برابر روسیه تاکید کرده اند.کاخ سفید روز جمعه در بیانیهای اعالم کرد جو بایدن در
گفتوگوی تلفنی با والدیمیر زلنسکی بر حمایت ناگسستنی آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی
اوکراین در مواجهه با تهاجم مداوم روســیه در دانباس و کریمه تاکید کرد.این بیانیه میافزاید :او
ک در حمایت از طرح رئیس جمهوری زلنسکی برای
بر تعهد دولتش به احیای شراکت استراتژی 
مقابله با فساد و اجرای برنامه اصالحات مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک مشترکمان به منظور ارائه
عدالت ،امنیت و رفاه برای مردم اوکراین تاکید کرد .آمریکا حامی اصلی دولت اوکراین است و بارها
بر حمایت از این کشور در برابر روسیه تاکید کرده است .در همین راستا یک کشتی باری آمریکا
روز ششم فروردین ماه جاری با  ۳۵۰تن تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی برای نیروهای مسلح
اوکراین ،در شــهر بندری «اودیســه» پهلو گرفت.در جریان جنگ داخلی در شرق اوکراین بین
نیروهای این کشور و جدایی طلبان روس تبار ،که یک سال پیش با آتش بس بین دو طرف متوقف
شد ،در مجموع نزدیک به  ۱۴هزار نفر اکثرا غیرنظامی جان خود را ازدست دادند.
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بایدن شــود ،هنوز موانعی سیاسی وجود دارند که اول
باید آن هــا را با کنگره و در داخل آمریکا حل و فصل
کرد .این به معنای آن است که آمریکا همیشه می تواند
اگر کنگره بگوید یا تحت فشار گروه های البی گر ضد
ایرانی باشــد ،تحریم هایی علیه ایران اعمال کند .این
یک پدیده جدید نیست .تصویب قانون بازبینی توافق
هســته ای ایران نقش کنگره را در محدود کردن توان
دولــت آمریکا در به کار گرفتن اختیارات تحریمی اش
علیه ایران ،احراز کرده است .کنگره همیشه پذیرای این
نقش بوده اســت و حاال می توانــد پیامی را که دولت
بایدن در زمینه لغو تحریم ها به ایران فرســتاده است،
پیچیــده کند .همچنین می توانــد اگر بایدن بخواهد
سیاســت تحریم ها را تغییر دهد ،این مصوبه را به یک
فرمان اجرایی تبدیل کند .در حال حاضر ،بدون توجه
به هرگونه پیشرفت در مذاکرات وین ،در کنگره آمریکا
دربــاره کاربردی بودن تحریم های اقتصادی در زمینه
جلوگیری از منابع مالی مورد نیاز ایران برای حمایت از
برنامه موشکی اش یا تداوم فعالیت های منطقه ای اش،
اتفاق نظر وجود دارد.در بخش آخر این تحلیل ،با ذکر
این مثال که کنگره در واقع مانند «فیلی در تاریکی» در
بحبوحه احیای برجام است ،مطرح شد :از طرف دیگر،
یک رویکرد هماهنگ تر نسبت به کنگره می تواند به
دولت بایدن در فرســتادن سیگنال ها به ایران در وین
کمک کند .تمام این ها نشان می دهند ،کنگره ای که
تحریک شده تا موضع تندتری بگیرد ،می تواند تالش
ها برای رســیدن به توافقی جدید در وین را که به نفع
صلح منطقه و امنیت جهانی است ،دچار پیچیدگی کند.
ریاض:

به ما اطمینان دادند ،مسأله موشکی
ایران در مذاکرات گنجانده خواهد شد

وزیر خارجه ســعودی بــا تکرار ادعاهای این کشــور علیه ایران
مدعی شد ،به ریاض اطمینان داده شده است که برنامه موشکی
و رفتارهــای منطقهای ایران در توافــق جدید با تهران گنجانده
خواهد شد«.فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی در مصاحبه
با شبکه فرانس  24مدعی شد ،به ریاض اطمینان داده شده است
که هرگونه توافق جدید با ایران درخواستهای بیشتری در زمینه
برنامه موشکی این کشور و همچنین حمایت تهران از گروههای
نظامی در منطقه را شــامل خواهد شــد .وی گفته ،ما مطمئن
هستیم که جامعه بینالمللی سخت کار خواهد کرد تا اطمینان
حاصل کند که نقصهای توافق هستهای به مرور مرتفع خواهد شد
و بی ثباتی منطقهای ناشــی از فعالیتهای ایران برطرف میشود.
وزیر خارجه سعودی در ادامه تاکید کرد ،هیچ کانال غیرمستقیمی
بین ریاض و تهران وجود ندارد اما عربستان سعودی آماده است
در صورت تغییر رفتارهای ایران وارد مذاکره شــود.وزیر خارجه
عربستان سعودی روز شنبه در گفتوگو با شبکه آمریکایی «سی
ان ان» هم خواستار مشارکت در مذاکرات هستهای ایران شد و
ت گفتوگو میان عربستان سعودی و ایران و احتمال
آن را فرص 
توسعه روابط بین آنها تا سطح مشارکت خواند.در مورد یمن نیز
فیصل بن فرحان به فرانس  24گفــت ،علیرغم حمله نیروهای
حوثی(انصاراهلل) به نیروهای مورد حمایت عربســتان ســعودی،
پیشــنهاد آتش بس همچنان روی میز قــرار دارد .وزیر خارجه
ســعودیها درباره عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز
گفت :هرگونه عادی ســازی روابط میان ریاض و تل آویو بعد از
توافق صلح میان فلسطین و اسرائیل ممکن خواهد شد.

پس از امضای توافق ســازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی در ۲۵
شهریور ماه سال گذشته ( ،)۱۳۹۹عطش رژیم آل سعود نیز برای سازش با این
رژیم و رابطه علنی با تل آویو بیشــتر شده ،به حدی که بارها مقامات این رژیم
از ابراز عالقه خود برای برقراری رابطه با اشــغالگران فلســطین سخن گفتهاند.
در آخرین مورد ابراز عالقه مقامات ســعودی برای برقراری رابطه و ســازش با
رژیم کودککش صهیونیستی« ،فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان
اعالم کرده که «عادیســازی روابط با اسرائیل به نفع منطقه خواهد بود».وزیر
امور خارجه عربســتان ســعودی در گفتوگو با شبکه «سیانان» بدون اشاره
به جنایات مداوم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و نامشروع بودن این رژیم
مدعی شــده که «عادیسازی روابط با اســرائیل از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی و
امنیتی به نفع منطقه خواهد بود».وی اعتراف کرد که ریاض به اسرائیل به شرط
تشــکیل یک دولت مستقل فلسطینی که پایتخت آن قدس شرقی باشد ،وعده
عادیسازی روابط داده اســت.آذر ماه سال گذشته بود که «بنیامین نتانیاهو»
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با سفر محرمانه به عربستان و دیدار با «محمد
بن ســلمان» ولیعهد سعودی ،نشان داد که سعودیها آماده سازش با این رژیم
هستند.از زمان انعقاد قرارداد سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی
در  ۲۵شــهریور سال گذشته در کاخ ســفید که تاریخ ننگینی برای عربهای
سازشکار منطقه بشمار میرود ،معلوم شد که ولیعهد سعودی به دستور «دونالد
ترامپ» رییس جمهوری ســابق آمریکا ،پشت قضیه این سازش قرار دارد و این
قرار داد عمال زمینه ساز و جاده صاف کن دیگر کشورهای عربی به ویژه عربستان
برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیســتی است.در روز مراسم امضای توافقنامه
ســازش یا همان توافقنامه خیانت در کاخ سفید بود که ترامپ رییس جمهوری
سابق آمریکا طی سخنانی با استقبال از توافق سازش میان تل آویو با ابوظبی و
منامه اعالم کرد که عربستان نیز «در وقت مناسب» روابطش را با اسراییل عادی
خواهد کرد؛ هرچند سعودیها تالشهای خود را در این راستا از قبل شروع کرده
بودند و با کمک رسانههای عربی – آمریکایی – صهیونیستی ،زمنیهسازی در این
موضوع را رقم زده بودند ،اما اخبار منتشــره حکایت از رابطه غیرعلنی عربستان
و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با تل آویو در سالهای اخیر دارد.
یکی از مشــکالت بن سلمان که رویای پادشاهی عربستان را در سر میپروراند،
مخالفت پدرش و برخی از اعضای هیات حاکمه عربســتان در برقراری رابطه با
رژیم صهیونیستی است ،مشکلی که با مرگ «ملک سلمان» و پادشاه شدن بن
سلمان حل خواهد شد؛ البته مخالفت شاه ســعودی در برقراری رابطه با رژیم
صهیونیســتی هم بر اســاس اعتقادات قلبی و در مسیر حمایت از فلسطینیان
نیست ،بلکه به دلیل هم پیمان بودن سران عرب کهنسال در این موضوع است.
پایگاه خبری-تحلیلی «رأی الیوم» شنبه گذشته با انتشار یادداشتی از «حماد
صبح» نویسنده فلسطینی پیشبینی کرد که عادیسازی رسمی روابط ریاض و
تلآویو نزدیک است.این وبگاه نوشت« :رژیم سعودی تشنهلب ،در حال چرخش
به دور برکه عادیســازی رسمی روابط و ســازش با رژیم اسرائیل است که این
چرخش قراین بسیاری داشــته که هر از گاهی همراه با شرایط مناسب پدیدار
شده است».این نویسنده فلسطینی در مقاله خود به اظهارات «بندر بن سلطان»
رئیس سابق سازمان اطالعات سعودی در اکتبر سال  ۲۰۲۰اشاره کرده که گفته
بود« ،زمان آن فرا رســیده که عربستان ســعودی ابتدا به منافع خاص خود به
عادیسازی روابط با اسرائیل نگاهی بیفکند».در این یادداشت همچنین گریزی
ت شــناختن مالکیت عربستان سعودی بر
زده شــده به اقدام مصر در به رسمی 
جزیرههای «تیران» و «صنافیر» برای ایجاد ارتباط جغرافیایی مســتقیم میان
عربســتان و فلسطین اشغالی و همچنین پروژه شــهر «نئوم» در شمال غرب
عربستان که شرکتهای صهیونیستی هماکنون در حال فعالیت در آن هستند تا
این شــهر در آینده به مرکز تالقی فراگیر اقتصاد ،تجارت و گردشگری دو طرف
تبدیل شــود.در ادامه یاداشت نویسنده فلسطینی آمده است که اظهارات اخیر
بن فرحان خود گواهی اســت بر کج شدن مســیر ریاض به سمت عادیسازی
رسمی و علنی روابط با تلآویو و نشانه آن دقیقا آنجا مشخص است که فرحان
مدعی شد« ،عادیسازی جایگاه اســرائیل در منطقه خاورمیانه فواید عظیمی
برای تمام منطقه خواهد داشــت و از نظر اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی بســیار
سودمند خواهد بود».رأی الیوم همچنین نوشته است که قاعدتا امارات و بحرین
نمیتوانســتند روابط خود با اسرائیل را اینگونه فراگیر عادیسازی کنند ،مگر با
موافقت رژیم سعودی که اظهارات «الی کوهن» رئیس موساد در تاریخ هفدم ماه
مارس گذشته خود مهمترین مهر تأیید بر نزدیک بودن عادیسازی روابط رژیم
سعودی با اسرائیل است.رئیس موساد پیشبینی کرده بود که عربستان سعودی
یکی از ســه کشور عربی حاشــیه خلیج فارس باشد که به عادیسازی روابط با
اســرائیل نزدیک میشود و در عین حال ،وعده «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیســتی درباره نزدیک بودن زمان افتتاح خط پروازی میان تلآویو
و «مکه» نیز خود تأییدی بر این امر اســت.در ادامه این یادداشــت آمده است
که «محمد بن ســلمان» در حال حاضر کنترل رژیم سعودی را به دست دارد؛
ولیعهد ســعودی در سال  ۲۰۱۸در سفر به آمریکا ،طی سخنانی در جمع البی
صهیونیســیم گفته بود که «اگر کشورش صد مشکل داشت ،فلسطین مشکل
شماره صد بود» یا به عبارتی دیگر ،بیارزش بودن آرمان فلسطین.این نویسنده
فلســطینی در پایان این یادداشت با اشــاره به موارد مذکور و «انحطاط عربی»
معتقد اســت که سازش و عادیســازی روابط میان دو طرف در آینده نزدیک
غافلگیرکننده نخواهد بود.کارشناســان مسایل منطقه معتقدند که عادیسازی
روابط علنی عربستان با رژیم صهیونیستی مسالهای است که مقامات دو رژیم به
جد دنبال آن هســتند ،رابطهای که سال هاست برقرار بوده و فقط علنی نبوده
است.به اعتقاد این کارشناسان ،بن سلمان همانند سران بحرین و امارات با نادیده
گرفتن حقوق فلسطینیان و مسلمانان به دنبال سازش با رژیم صهیونیستی به
هر قیمتی اســت و آل سعود برای این که خود را از تیغ انتقادها دور کند ،ابتدا
این دو کشور کوچک عربی حاشیه خلیج فارس را جلو انداخت تا سپر عربستان
شــوند و اعتراضات مسلمانان جهان تا زمان سازش ریاض – تل آویو کم رنگ و
عادی شود.

نگرانی اتحادیه اروپا از تحرکات نیروهای
روسیه در مرز اوکراین

رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از تحرکات نیروهای روسیه
گفت ،این نهاد به حمایت «بیتردید» از دولت اوکراین متعهد اســت.به گزارش
خبرگزاری فرانســه ،جوزپ بورل ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از
تمــاس با دمیترو کولبا ،وزیر خارجه اوکراین گفت :با نگرانی بســیار تحریکات
نظامی روسیه اطراف اوکراین را دنبال میکنیم .حمایت اتحادیه اروپا از حاکمیت
ملی و انســجام ارضی اوکراین بیتردید و قاطع اســت .جوزپ بورل گفت که
مذاکرات بیشتری در این خصوص با این دیپلمات ارشد کییف و وزیران خارجه
 ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست اواخر این ماه انجام خواهد شد.اوکراین
به تازگی روسیه را به استقرار هزاران پرسنل نظامی در مرزهای شمالی و شرقی
خود و همچنین در شبه جزیره کریمه که سال  ۲۰۱۴ضمیمه مسکو شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
سید مرتضی آوینی
سید مرتضی آوینی کارگردان فیلم مستند و روزنامهنگار
حوزهٔ فرهنگی اهل ایران بود .مجموعه فیلمهای مستند
تلویزیونــی او دربارهٔ جنگ ایران و عــراق با نام روایت
ِ
فتح شناختهشدهاســت .به گفته بســیاری از آشنایان و
نزدیکان آوینی ،او در جوانی متح ّول شد و زندگی او در
آغاز دهه  ۱۳۴۰با ســالهای انقالب فرق بسیار داشت.
گذشته او ،کمتر در رســانههای ایران مورد بررسی قرار
گرفتهاست .ابراهیم حاتمی کیا در یادداشتی در شهروند
امروز مینویســد «آیا کســی مرتضای قبــل از انقالب
را میشناســد .آنانی که در آن دوران با او حشرونشــر
داشــتهاند از مرتضای تثبیت شــده بعد از شــهادتش
راضیاند؟»؛ و دخترش کوثر معتقد اســت برای برخی
«آوینی خوب ،آوینی مردهاســت ».آوینی بعدها با اندیشــههای روحاهلل خمینی آشنا شد و در سالیان
بعد به یک انقالبی بدل شــد و مســیر زندگی خود را تغییر داد .خو ِد آوینی دربارهٔ جوانیش میگوید:
 ...تصور نکنید که من با زندگی به ســبک و سیاق متظاهران به روشنفکری ناآشنا هستم .خیر .من از
یک «راه طی شــده» با شما حرف میزنم .من هم سالهای سال در یکی از دانشکدههای هنری درس
خواندهام .به شــبهای شعر و گالریهای نقاشــی رفتهام .موسیقی کالسیک گوش دادهام ،ساعتها از
وقتم را به مباحثات بیهوده دربارهٔ چیزهایی که نمیدانســتم گذراندهام .من هم سالها با جلوهفروشی
و تظاهر به دانایی بسیار زیستهام ،ریش پروفسوری و سبیل نیچهای گذاشتهام و کتاب «انسان موجود
تکساحتی» هربرت مارکوزه را ـ بیآنکه آن زمان خوانده باشماش ـ طوری دست گرفتهام که دیگران
جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند :عجب! فالنی چه کتابهایی میخواند ،معلوم است که خیلی
میفهمد… اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشاندهاست.

پیشنهاد

افسونفسایافعیشهوترا

ویپندبایدتزدنایعارف

فرهنگ

رهاشده در طبیعت

اینرددمندخاطرشیاد را
افساربندم کربسودارا
ردباغدرهحنظلوخرمارا

چه قدر طول میکشد تا دور
ماه قدم بزنیم؟

ورزشی

از دیدگاه ما در زمین ،ماه کوچک بهنظر میرسد .اما اگر بخواهید با
یک سفینه فضایی سفر کنید ،لباس فضایی بپوشید و یک پیادهروی
بر ســطح ماه داشته باشــید ،فکر میکنید این پیادهروی چه مدت
طول بکشد؟ این پاســخ به عوامل بیشماری از جمله سرعت شما
در پیادهروی و نقشــهیابی بســتگی دارد .در واقع چنین سفری به
دور ماه میتواند بیش از یک ســال طول بکشد .طبق گفته ناسا ،در
مجموع  ۱۲انســان بر روی سطح ماه قدم گذاشتهاند که همه آنان
در ســالهای  ۱۹۶۹تا  ۱۹۷۲بخشی از ماموریتهای آپولو بودهاند.
نتایج نشان داده اســت که پیادهروی (یا به عبارت دقیقتر ،پرش)
در جاذبه کم ماه که یک ششــم گرانش زمین است ،بسیار چالش
برانگیز خواهد بود.

استقالل  -السد در بین  ۵بازی پلیآف لیگ قهرمانان
ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از دیدار استقالل  -السد به عنوان یکی از  ۵بازی خاطره انگیزه پلیآف لیگ قهرمانان یاد کرد .فضل
 ۲۰۲۱لیگ قهرمانان آسیا به زودی با برگزاری بازیهای مرحله پلیآف آغاز می شود تا چهره تیم های باقی مانده برای حضور در مرحله
گروهی لیگ قهرمانان مشــخص شــود .در این بین فوالد ایران در دیداری مهم در ریاض عربستان به مصاف العین امارات خواهد رفت.
به همین خاطر سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرور دیدارهای خاطره انگیزه لیگ قهرمانان در مرحله پلیآف پرداخت .یکی از این
دیدارها مصاف اســتقالل و الســد در تهران در سال  ۲۰۱۷است که با تساوی بدون گل به ضربات پنالتی کشیده شد و نماینده ایران ۴
بر  ۳به برتری رسید و راهی مرحله گروهی شد .کمتر از  ۷۵هزار نفر در ورزشگاه آزادی بودند تا مصاف تیم ژاوی با استقالل را ببینند.
اســتقالل در پنالتی بهتر از حریف خود عمل کرد و به نتیجه دلخواه رســید .خســرو حیدری پنالتی برتری استقالل را در آن دیدار به
ثمر رساند و باعث صعود آبی ها شد .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین به دیدار الریان و سایپا در سال  ۲۰۱۹در پلی آف لیگ
قهرمانان پرداخت که تیم قطری توانست  ۳بر یک به برتری برسدو راهی مرحله گروهی شود .در آن زمان هدایت تیم سایپا را علی دایی
بر عهده داشت و اسطوره فوتبال ایران در آن دیدار شاهد حذف تیمش بود.

تخت گاز

تکلیف مسافران ترکیه چه میشود؟
وزیر بهداشت در نامهای خواسته مرزهای هوایی و زمینی
ترکیه بسته شــود .مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و
سخنگوی ســازمان هواپیمایی اما اجرای این موضوع را
به بررسیهای بیشتر و تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا
منوط دانستهاند .با این حال رییس انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرتی نظر دیگری درباره مسدود شدن مسیر
ترکیه دارد .حرمتاهلل رفیعی میگوید :به نظر میرســد
وزارت بهداشت نمیتواند شــرایط را کنترل و مدیریت
کنــد و توپ را به زمین دیگری میاندازد و ســفر را به
عنوان گزک دست گرفته است .اگر این وزارتخانه نگران
انتقال بیشــتر بیماری از خارج کشــور اســت ،چرا به
پروازهای شــلوغ داخلی توجه نمیکند؛ تعداد پروازها و
مسافران کیش به هیچوجه با ترکیه قابل مقایسه نیست .او با اشاره به کاهش سفر و پروازهای ترکیه،
اظهــار میکند :در حالت عادی بین ایران و ترکیه هفتگی  ۲۰۰فروند هواپیما مجوز پرواز دارند که در
تعطیالت نوروز امسال ،برخالف سالهای گذشته نه تنها مجوز اضافهای برای پروازهای این مسیر صادر
نشــد که تعداد پروازهای بین ایران و ترکیه از حدود  ۲۸به  ۵پرواز در روز رسید .چطور فکر میکنند
حجم ســفر در مسیر ترکیه زیاد شده اســت!؟ رفیعی میگوید :بهتر است برای متقاعد کردن مردم از
آمارهای درســت اســتفاده کنید .یک گزارش و آمار دقیق ارائه دهید که یک بیمار مبتال به ویروس
جهشیافته و یا کووید  ۱۹در بین مسافران ترکیه بوده است .وزارت بهداشت این آمارهایی را که میدهد
در کجا ثبت کرده است؟ آیا دوائر نظارتی به آن دسترسی دارند؟ ما که به عنوان آژانسدار به سامانهای
که آمار افراد مبتال در آن ثبت شده باشد دسترسی نداریم .او اضافه میکند :چرا وقتی از مسافر خروجی
و ورودی تست منفی میخواهند و یا قانون قرنطینه را برقرار کردهاند.

اینتندسیرگنبدخضرارا
نوشیروانورهمزودارارا
ازجایکندهصخرهٔصمارا

از هر دری خبری

خانواده ایرانی
کتاب «خانواده ایرانی» نوشته سیدرضا صالحی امیری
و زهرا خدایی منتشــر شــد .جلد نخست این کتاب
در  ۳۳۲صفحــه و با قیمت  ۶۰هــزار تومان و جلد
دوم آن در  ۳۸۶صفحــه و با بهای  ۷۰هزار تومان در
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی وارد بازار نشر شده
است .جلد ســوم نیز به زودی به چاپ خواهد رسید.
در معرفی ناشــر از این کتاب آمده است :مولفان در
جلــد اول مبانی و مفاهیــم ،الگوها و مکاتب و تغییر
و تحوالت نظام خانواده ،در جلد دوم آسیبشناســی
اجتماعی خانواده ایرانی و در جلد ســوم آیندهپژوهی
خانــواده ایرانــی ،راهبردها و بهرهگیــری از نظرات
نخبگان به منظور دستیابی به الگوی مطلوب خانواده
مستحکم و پایدار را مورد بررسی قرار دادهاند .در جلد اول این کتاب تالش شده است به این سوال
اساســی پاسخ داده شود که ســاختار نهاد خانواده در ایران دچار چه تغییراتی شده و تحول نهاد
خانواده تحت تأثیر چه عوامل ،زمینهها و شــرایطی بوده است و چه آسیبهایی به ویژه در چهار
دهه اخیر ،خانواده ایرانی را تهدید میکند .انتخاب چهار دهه اخیر از آن جهت صورت گرفته است
که در این دوران ،جامعه ایرانی با فشردگی و حجم باالی تغییرات اجتماعی -اقتصادی روبهرو بوده
و تحوالت خانواده ایرانی در این دوران بســیار قابل تامل است .افزایش سطح تحصیالت و آگاهی
زنان و افزایش مشارکت آنها در بازار کار ،افزایش خانوادههای تکوالدی ،تغییر الگوی فرزندآوری،
کاهش تعداد فرزندان و  ...از جمله تغییرات مهمی اســت که جامعه ایرانی خصوصاً در چهار دهه
اخیر آن را تجربه کرده است .جلد اول این کتاب با در نظر گرفتن اولویت خانواده و اهمیت حیاتی
آن برای جامعه در دو فصل تدوین شده است.

گنجینه

آمار فروش فولکسواگن در سهماهه اول سال ۲۰۲۱
خودروســازان در حال اعالم آمار فروش سهماهه اول سال  ۲۰۲۱هستند و فولکسواگن هم یکی از مهمترین آنها میباشد .برای اولین بار
شاسیبلند تمام الکتریکی فولکسواگن  4.IDروانه بازار شده است .اگرچه فروش این خودرو هنوز باال نیست اما در نظر داشته باشید که حتی
از حضور  4.IDدر بازار یک ماه هم نمیگذرد .تا به اینجای سال تعداد  ۴۷۴دستگاه  4.IDبه فروش رفته که استارت خیلی بدی هم نیست.
با گذشت زمان آمار فروش این خودرو بهتر خواهد شد اما حتی اگر این روند بهتر هم نشود انتظار میرود فولکسواگن  ۵۶۸۸دستگاه از این
خودرو را در یک سال به فروش برساند .در مقابل باید گفت فورد در دسامبر  ۲۰۲۰تنها  ۳دستگاه موستانگ مک ای به فروش رسانده بود و
در ژانویه نیز آمار فروش  ۲۳۸دستگاهی را ثبت کرد؛ اما فروش این خودرو در ماه فوریه بسیار بهتر شد و به  ۳۷۳۹دستگاه رسید .فولکسواگن
جدای از عرضه  4.IDدستاوردهای زیادی را برای جشن گرفتن تا به اینجای سال  ۲۰۲۱دارد .این شرکت از سال  ۲۰۱۳تاکنون بهترین عملکرد
در سهماهه اول سال را ثبت کرده و فروش شاسی بلندهایش  ۵۵درصد افزایش یافته است .سهماهه اول امسال برای خانواده اطلس و تیگوان
بسیار خوب بوده و این دو رشد فروش  ۹۸و  ۲۳درصدی را ثبت کردهاند .اطلسفروش  ۱۹۲۱۸دستگاهی داشته درحالیکه برادر کوچکتر
یعنی اطلس کراس فروش  ۱۱۳۰۲دستگاهی و افزایش فروش  ۹۰۱درصدی را بر جای گذاشته است.

درمان سرطان با سلولهای
خونی گرم
یکــی از بزرگترین چالشهای درمان ســرطان ،رســاندن دارو به
تومورهاست .بسیاری از داروهایی که در پتری دیش امیدوارکننده
بهنظر میرسند در نهایت به دلیل اینکه نمیتوانند به تومور دست
یابند ،بدون اینکه آســیبهای جانبی زیادی ایجــاد کنند ،از بین
میرونــد .در حال حاضر ،محققان چینی روش درمانی جدید برای
سرطان ایجاد کردهاند که ممکن است در ردیابی تومورها بهتر عمل
کند .در این روش از ســلولهای خونی اصالح شــده که در معرض
نور گرم میشــوند ،استفاده شده اســت .درمان جدید سرطان ،دو
روش درمانی موجود ایمونوتراپی و فوتوترمالتراپی را به یک روش
ترکیبی تبدیل کرده اســت .موشهایی که تحت این درمان جدید
سرطان قرار گرفتند ،همگی در پایان مطالعه زنده بودند.

این بیماری مرموز خرسها
را مهربان میکند!
یک بیماری عصبی مرموز در خرسهای ســیاه جوان کالیفرنیایی باعث
میشــود رفتاری شبیه به سگهای خانگی داشــته باشند و با انسانها
دوستانه رفتار کنند .اگرچه این اختالل به نظر بامزه میرسد اما این رفتار
غیرطبیعی شانس زنده ماندن آنها در حیات وحش را به طرز چشمگیری
کاهش میدهد .به نظر میرسد این خرسها که حدودا یک ساله هستند
از نوعی التهاب مغز رنج میبرند .این التهاب توسط ویروس ،باکتری ،قارچ
ل ایجاد میشود و همچنین میتواند ناشی از پاسخ خودایمنی باشد.
و انگ 
اما دامپزشــکان دقیقا نمیدانند علت ایجاد این مشکل چیست و با چه
سرعتی در حال گسترش در میان حیوانات است .عالئم این بیماری شامل
تورم ســر ،بیحالی ،لرزش عضالت ،تشنج ،حرکت دایرهوار ،کاهش وزن
قابل توجه و به طور عجیبی نترسیدن از انسانها است.

