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روحانی در اجالس ۸-D؛

ایران عضو فعال گروههای مختلف اقتصادی دنیا است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس جمهور گفت :اولین منطقه تجارت آزاد را به زودی با کشورهای حوزه اوراسیا تشکیل خواهیم داد .حسن روحانی در اجالس سران کشورهای دی  ،۸با بیان
اینکه ایران همواره از تالشهای جمعی کشورهای همسو برای تحقق یک نظام اقتصادی بینالمللی عادالنه و غیرتبعیضآمیز حمایت کرده است ،گفت :هدف غایی
تمام این تالشهای جمعی و مشروع کشورهای در حال توسعه ،دستیابی به رشد اقتصادی ،توسعه متوازن ،رفاه و سعادت مردم ،حفظ ارزشها و فرهنگهای ملی و
کسب جایگاه مناسب در روابط بینالمللی است.وی افزود :با همین رویکرد ،ما از اعضای فعال گروهبندیهای بینالمللی و منطقهای اقتصادی مانند گروه  ،۷۷اتحادیه
کشورهای حاشیه اقیانوس هند ،سازمان همکاری اقتصادی اکو ،سازوکار همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و البته....
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رییس سازمان برنامه و بودجه؛

اختصاص٩٠هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی
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رییس کل بانکمرکزی؛

کاهش نرخ بهره امکان پذیر نیست

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه در سال  ۹۸و با افزایش قیمت بنزین مشکل بازار ارز شروع شد ،گفت:
 :اگر از من پرســیده بودند حتما  FATFرا تایید میکردم ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم
بگیرند ،.عبدالناصر همتی با حضور در کالب هاوس به پرسشهای کارشناسان و فعاالن اقتصادی پاسخ داد و با
مرور به سابقه انتصابش بعنوان رئیس کل بانک مرکزی ،اظهار داشت :تصمیم اینکه من سفیر چین شوم گرفته
شــده بود و  10روز ســفیر چین بودم ولی برای اجالس سفرا به تهران برگشتم و همان روز دوم رییس جمهور
بنده را خواستند و برای شرایط ارزی مشورت خواستند و ایشان پیشنهاد پذیرش مسئولیت بانک مرکزی را به
من دادند.وی گفت :احساس کردم که نیاز است این سکان را به دست بگیرم و می دانستم که چه سختی هایی
دارم ولی خوشحال هستم که سختی  32ماه را تحمل کردم و برای مردم تا حدی که توان دارم خدمت کردم
و می دانم مردم سختی می کشند و تحریم بسیار سخت است و به خاطر اینکه دشمن نتواند اطالعات بگیرید
نمی توانم خیلی توضیج بدهم.
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آغاز ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک

خانه خود را ثبت نکنید یارانهتان قطع میشود
3

٥مصوبه فوری برای تولید؛

ترخیص  ۹۰درصد از نهادههای تولید،
بدون کدرهگیری بانک
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تعطیلی  ۲هفته ای بازار و اصناف تهران

رئیس اتاق اصناف تهران گفت :به روســای اتحادیهها برای تعطیلی بــازار و اصناف از امروز به مدت دو
هفته ،اطالع رسانی شده است .نوده فرهانی گفت :بر این اساس به روسای اتحادیهها اطالع رسانی شده
و امروز هم جلســه دیگری در این زمینه برای رعایت کامل دستور العملها در اتاق اصناف تهران برگزار
میشود.وی افزود :ممنوعیت فعالیت این صنوف به بازار بزرگ تهران محدود نمیشود و در همه مناطق
شــهر اجرایی خواهد شد.وی خاطر نشــان کرد :اگر چه اصناف متضرر میشوند و باید از آنها حمایت
شــود ،,اما مصوبات ستاد مقابله با کرونا باید اجرا شود و برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری چارهای
جز این کار نداریم.
تعطیلی صنوف گروههای شغلی  3 ،2و  4در تهران
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به وضعیت قرمز کرونایی در تهران و ابالغ استاندار ،از تعطیلی فعالیت
صنوف گروههای شغلی  3 ،2و  4به مدت دو هفته و ادامه فعالیت صنوف گروه شغلی  1در تهران خبر داد.
قاسم نوده فراهانی ،در مورد محدودیت صنوف مختلف در تهران افزود :بنابر ابالغ استاندار تهران ،مشاغل
ضروری همچون دستگاههای خدمت رسان ،سوپرمارکتها ،نانواییها ،فروشگاههای زنجیرهای و مشاغلی
که مایحتاج مردم را فراهم میکنند باید فعالیت کنند؛ اما فعالیت پاساژها ،تاالرها ،مراکز آموزشی ،سینماها،
مراکز ورزشــی و حتی برگزاری مراسم مذهبی جزو فعالیتهایی است که در شهرهای قرمز باید متوقف
شوند.رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه فعالیت صنوف گروه شغلی  1در تهران ادامه دارد و بازار
بزرگ تهران و صنوف گروههای  3 ،2و  4به مدت دو هفته از امروز  21فروردین تعطیل هستند ،گفت :از
صنوف گروه شغلی  3 ،2و  4مشمول محدودیتها و تعطیلیها درخواست داریم برای تعطیلی واحد صنفی
خود اقدام و برای دو هفته فعالیتهای خود را متوقف کنند.رئیس اتاق اصناف تهران در پایان تاکید کرد:
بازرسان اتاق اصناف ،سازمان صمت ،وزارت بهداشت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی بر اجرای مصوبات
ابالغی نظارت میکنند و در صورت مشاهده تخلف واحدهای صنفی به مدت دو هفته پلمب خواهد شد.
فهرست مشاغل گروه یک (مجاز به فعالیت در تمامی شهرستانها حتی در شرایط قرمز)
 -1کارخانهها و کارگاههای تولیدی ،مراکز صنعتی و معدنی ،کشاورزی ،شیالت ،کشتارگاه ،انبار و سردخانه
عمومی
 -2مراکز زیر ساختی و حیاتی ،مراکز تامین و توزیع آب ،برق ،گاز ،مدیریت پسماند ،فاضالب و فعالیتهای
تصفیه و تهویه هوا ،پاالیشگاهها و جایگاههای سوخت
 -3حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری شامل ریلی ،هوایی ،جادهای و دریایی
 -4کرایه خودرو بدون راننده ،پارکینگ عمومی
 -5مراکز نظامی ،انتظامی و امنیتی
 -6فروشگاههای مواد غذایی ،زنجیرهای ،سوپرمارکتها ،میوه فروشیها و سبزی فروشیها ،میادین میوه
و تره بار
 -7مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته
 -8مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی (تولید فراوردههای نانوایی)
 -9مراکز بهداشتی ،درمانی ،اورژانس و تامین آمبوالنس دولتی و خصوصی و مشاغل مشابه
 -10داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی و بذر
 -11مراکز تهیه ،تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی آماده و صرفا بیرونبر (شامل تمام گروههای غذایی
سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بستنی و آبمیوه ،خشکبار ،شیرینی و مشاغل مشابه)
-12خدمات اپراتورهای ارتباطی ،خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی
تهای
 -13شــرکتهای خدمات اینترنتی (اعم از تامینکنندگان اینترنت ،فروشگاههای اینترنتی و شرک 
خدماتی مبتنی بر اینترنت)
 -14رسانههای مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه
 -15مراکز نگهداری خدماتی سالمندان ،معلوالن ،جانبازان ،مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاهها
 -16تعمیرگاههای انواع خودرو ،لوازم خانگی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،کامپیوتر ،تاسیساتی ،کلیه خدمات
فنی و کارواش
 -17فروشــگاههای انواع قطعات ،لوازم یدکی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،صیادی ،کشاورزی و تاسیساتی و
سایر ملزومات مورد نیاز تولید
 -18فروشــگاههای انواع مصالح ســاختمانی از قبیل گچ ،سیمان ،سرامیک ،لوله و اتصاالت) ،محصوالت
فوالدی (آهن و آلومینیوم) و پاساژهای تخصصی نظیر الستیک ،قطعات یدکی ،آهن آالت ،کامپیوتر (به
استثناء پوشاک ،کیف ،کفش و موبایل)
ادامه در صفحه پنجم

غریبآبادی:

تنها گزینه روی میز ایران ،لغو عملی همه تحریمها
و راستی آزمایی است

عضو هیئت مذاکرهکننده ایران در مذاکرات وین با بیان اینکه تنها گزینه روی میز ایران ،لغو عملی همه تحریمها و راستی آزمایی است ،گفت :موضوع
گامبهگام بههیچوجه در گفتگوها مطرح هم نشده.به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل خامنهای ،نشست کمیسیون مشترک
برجام با حضور هیئت دیپلماتیک جمهوری اســامی ایران و کشــورهای - ۴+۱شامل روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس و آلمان و با حضور معاون دبیرکل
سرویس اقدامات خارجی اتحادیهی اروپا بهعنوان هماهنگکنندهی این نشست -از روز سهشنبهی هفتهی جاری در وین آغاز شده است .در گفتوگوهای
این نشست ،شروط ایران برای بازگشت طرفین به تعهدات خود در برجام پس از لغو عملی همهی تحریمها از سوی آمریکا و راستیآزمایی طرف ایرانی،
بررسی میشود .جمهوری اسالمی ایران که پس از نقض تعهدات برجامی از سوی سه کشور اروپایی و خروج آمریکا از برجام ،مطابق بندهای  ۲۶و ۳۶
برجام اقدام به کاهش تعهدات خود کرده بود ،در این گفتوگوها تأکید دارد تا لغو عملی همهی تحریمها و انجام راستیآزمایی ،به تعهدات سابق بازنخواهد
گشت .پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر گفتوگو با آقای کاظم غریبآبادی ،سفیر و نمایندهی جمهوری اسالمی ایران در آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و از اعضای هیئت مذاکرهکنندهی جمهوری اسالمی -که در مذاکرات وین حضور دارد -آخرین مواضع و مذاکرات جمهوری اسالمی ایران را بررسی
می کند.
خالصهی حرف و موضع جمهوری اسالمی در قبال بازگشت آمریکا به برجام چیست؟
خالصهی حرف و موضع جمهوری اسالمی ایران در قبال بازگشت آمریکا به برجام این است که این جمهوری اسالمی ایران نبود که تعهداتش تحت برجام
را نقضکرده باشد؛ ایران نهتنها به تمامی تعهداتش تحت برجام پایبند بود ،بلکه این آمریکا بود که تعهداتش را نقضکرد و سیاست خصمانهای را علیه
ملت ایران در پیش گرفت؛ چنانچه آمریکاییها قصد بازگشت به برجام را دارند ،باید تمامی تحریمها را بهصورت عملی لغو کنند بهگونهای که جمهوری
اسالمی ایران بتواند آنها را راستیآزمایی کند .درواقع رفع تحریم روی کاغذ آن هم بهصورت صوری برای ما مطرح نیست ،بلکه مشاهدهی اثرات عملی
رفع تحریمها ،بسیار اساسی و کلیدی است .تنها در این صورت است که جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد به تعهدات خودش تحت برجام بازگردد.
دقیق ًا در چه صورتی به تعهدات برجامی بازمیگردیم؟
جمهوری اسالمی ایران تنها در صورتی آمادگی دارد که به تعهدات برجامیاش بازگردد که اوالً ،آمریکا تمامی تحریمها را بهصورت عملی ،نه از روی کاغذ
بردارد ،ثانیاً ،جمهوری اسالمی ایران لغو تحریمها و آثار لغو تحریمها را راستیآزمایی کند.
منظورمان از رفع تحریم ،کدام تحریمهاست؟ تحریمهایی که ترامپ وضع کرد یا تحریمهایی که در برجام بود؟
تحریمهایی که باید برداشته شود ،کام ً
ال مشخص است .اوالً ،تمامی تحریمهایی که برابر برجام لغو شد ،ولی دولت آمریکا مجددا ً آنها را اعمال کرد ،باید
لغو شود .ثانیاً ،دولت ترامپ برخی تحریمهای جدیدی را عالوه بر تحریمهایی که تحت برجام لغو شده بود ،وضع کرد .این تحریمها هم باید لغو شود .ثالثاً،
تحریمهایی هست که به بهانههای غیرهستهای وضع شد .این تحریمها هم باید بهصورت کامل رفع شود.
این موضوع بهصورت شفاف در گفتوگوها از جمله در کمیسیون مشترک برجام از سوی جمهوری اسالمی ایران اعالمشده که باید تمامی
این تحریمها لغو شــود.اگر رئیسجمهور آمریکا فرمان لغو تحریمها را امضاء کند ،آیا ممکن است در عمل هم لغو شود؟ در چه صورتی
میتوان از لغوشدن تحریمهای نفتی و بانکی مطمئن شد؟
برای ما هم اینگونه نیست که مث ً
ال رئیسجمهور آمریکا برخی فرمانهای اجرایی را برای لغو تحریمها امضاء کند تا این اطمینان برای ما حاصل شود
که تحریمها واقعاً رفع شدهاند .تحریمها نه روی کاغذ ،بلکه باید بهصورت عملی لغو شود .به همین دلیل است که رهبر انقالب نیز بحث راستیآزمایی لغو
تحریمها را مطرح کردند و تبدیل به سیاست جمهوری اسالمی ایران شد و در گفتوگوهای مختلف هم منعکسشده و مورد تأکید قرارگرفته و پیگیری
میشــود.ا ّما مفهوم راستیآزمایی این است که مث ً
ال جمهوری اسالمی باید در حوزهی فروش نفت بتواند قراردادهای نفتیاش را منعقد و نفتش را صادر
کنــد و منابع مالی درآمــدش را از طریق کانالهای بانکی به داخل منتقل کند و یا مصارف دیگری را برای آن در نظر بگیرد .یا در حوزهی بانکی بتواند
تراکنشهای مالیاش را از کانالهای مالی مختلف انجام بدهد .تنها در این صورت اســت که میتوان اطمینان حاصل کرد که لغو تحریمها دارای اثرات
عملی است.
با توجه به اینکه رفع عملی تحریمها زمانبر خواهد بود ،ولی بازگشت به تعهدات برجامی در کوتاهمدت اتفاق میافتد .پس ،همزمانی اقدام
ایران و آمریکا بهمعنی پیشدستی ماست ،ولی ممکن است آمریکا دوباره خلف وعده کند .با توجه به این مسئله چه تدبیری باید در نظر
گرفت که اجازهی خلف وعدهی دوباره به آمریکا ندهیم؟
در مورد اتخاذ برخی تدابیر برای جلوگیری از احتمال خلف وعدهی آمریکا هم همانگونه که سیاســت جمهوری اســامی ایران است ،اوالً ،باید آمریکا
تمامی تحریمها را لغو کند و بعد از راستیآزمایی ،جمهوری اسالمی ایران به تعهدات برجامی خودش بازخواهد گشت .ثانیاً ،اگر آمریکا بخواهد مدتی بعد
از بازگشت به برجام خلف وعدهای هم داشته باشد ،این موضوعی است که اآلن در گفتوگوها طرحشده و در حال بررسی است که باید چه اقداماتی در
حوزهی تعهدات فنی ایران انجام شود و چگونه این تعهدات انجام شود که اگر احتماالً یکی از طرفها خلف وعدهای داشت و یا متعاقباً و بعدا ً به تعهداتش
عمل نکرد ،اینگونه نباشد که فقط جمهوری اسالمی ایران از قبل به تعهداتش عمل کرده باشد .این موضوعی است که کام ً
ال تحت بررسیهای فنی است
و گزینههای مختلفی هم مطرحشده است.
عدهای موضوع اقدام گامبهگام را مطرح کردهاند .آیا در مورد این راهحل هم بحثی شده است؟
موضوع گامبهگام بههیچوجه در گفتوگوها و مذاکرات مدنظر نیست و مطرح هم نشده است .آنچه که از سوی جمهوری اسالمی ایران برای دستورکار
گفتوگوها مطرحشــده و از ســوی کمیسیون مشترک برجام در حال پیگیری است ،بازگشت تمامی طرفها همچنین آمریکا بهصورت کامل و مؤثر به
تعهدات برجامی خودشان است؛ یعنی همان هدف نهایی که در توافق هستهای درجشده مدنظر است ،نه اینکه اقدامات گامبهگام مورد بحث ،بررسی و
تفاهم قرار بگیرد.
ادامه در صفحه دوم

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

اجالس وین زیرتیغ تفاهم ایران و چین
معاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس هیئت سیاســی کشورمان
در نشســت کمیسیون مشــترک برجام عصر روز چهارشنبه ۱۸
فروردین  ۱۴۰۰با «الکساندر شالنبرگ» وزیر خارجه اتریش دیدار
و گفتگو کرد .در این دیدار که در فضایی دوســتانه برگزار شــد،
روابط دو جانبه فیمابین ایران و اتریش مرور و ضمن تاکید بر اراده
دو طرف برای تعمیق همکاریهای فیمابین در حوزههای مختلف،
در خصوص مســائل مورد عالقه طرفین نیز رایزنی هایی صورت
گرفــت  .در این مالقات همچنین آخریــن وضعیت گفتگوهای
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .در این رابطه ،دکتر عباس عراقچی ضمن تشکر از تالشها
و میهمان نوازیهای دولت اتریش ،خصوصا برخورد پلیس اتریش
در مواجهه با منافقین در مقابل هتل محل اجالس با نماینده ایران
مواضع کشــورمان در این خصوص و لزوم رفع کامل تحریمها و
گامهای عملی که دولت آمریکا باید برای بازگشت به برجام بردارد
را تبیین کرد .شــالنبرگ وزیر خارجه اتریش نیز ضمن تاکید بر
آمادگــی دولت اتریش برای ارائه تســهیالت الزم و بذل هرگونه
تالش برای ایجاد فضایی مناسب به منظور برگزاری این گفتگوها
در وین تاکید کرد که  ،برجام و تداوم آن به نفع همه ما[غربی ها]
است .اجالس وین در شرایطی برگزار میشود که کشور های + ۴
 ۱به این امر راضی شده اند که میانجی مناقشه ایران و آمریکا در
تدوین شیوه نگهداری برجام و راه بازگشت هر دو کشور به برجام
بوده باشــند .این موضوع که خروج امریکا در زمان دونالد ترامپ
موجب شکســت  ۸۰درصدی برجام و بی تعهدی اروپا گردید و
اعتماد به پایداری نســبت به تعهدات و قول و قرار ها نسبت به
غرب کامال زیر سئوال رفت موجب گردید ،ایران بارها تاکید داشته
باشــد که تنها راه بازگشت آمریکا به توافق  ،پایبندی کامل (به
تعهدات) و برداشــتن همه تحریمهای اعمال شده ،حتی دوباره
ن ها تغییر یافته بطور موثر و
اعمال شــده و تحریمهایی که نام آ 
کارآمد و راستی آزمایی از رفع اجرایی و عملی انهااست .نتیجه این
نشســت کماکان با طراحی هایی که حاوی دو تاثیر باشد در دو
کار گروه کارشناسی قرار گرفته است .اگر چه آمریکا بطور صریح
و واضح اعالم کرده است که با لغو کلیه تحریم ها مخالف است و
تاکید بر طرح موضوعات فرابرجامی را در دســتور کار خود دارد
و با این روش نشــان میدهد کــه دولت بایدن با وجود ادعاهای
مکرر در خصوص قصد این کشور برای بازگشت به دیپلماسی عمال
حاضر به انجام اقدام عملی در این حوزه نیســت ،الکن میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین،
در توییتی در این باره نوشــت :پیرو تصمیم کمیسیون مشترک
برجام ،دو کارگروه کارشناسی درباره موضوعات مرتبط با برداشته
شدن تحریمها و بازگشت ایران به تعهدات کامل هستهای خود،
در حال کار در وین هستند .آنها در یک پیش بینی سعی خواهند
نمود اوال ،حیثیت از دست رفته غرب را تا حدی باز سازی کنند.
دومــا ،راهی بیابند که دولــت روحانی را از شــرایط مفتضحانه
امروز که نزدیک به  ۸ســال وقت ملت ایران را تلف و تقریبا هیچ
دستاوردی نداشته اســت به نوعی البته با روش ها و دیپلماسی
غربی نجات دهند .در تضاد با این نگاه اما «ند پرایس» سخنگوی
وزارت خارجه آمریکا که در اتاق پشتی مذاکرات پنهان شده و ریز
بــه ریز مذاکرات را رصد میکرد بعــد از اتمام اجالس با انتقاد از
مواضع طرح شده از سوی ایران در نشست و «حداکثری» خواندن
آن اضافه کرد« :ما هیچ پیشــرفت فوری پیشبینی نمیکنیم .ما
میدانیم که بحثهای دشــواری پیش رو خواهد بود ،اما این یک
گام سالم رو به جلو است»« .رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در
امور ایران نیز که به همراه هیئتی به وین ،محل برگزاری نشست
کمیسیون مشــترک برجام ســفر کرده بوده و در اتاق همجوار
موضوعات را زیر نظر داشت  ،طی سخنانی گفت« :اصرار مقامهای
ک جای تحریمها نشــانه جدی نبودن
ایــران برای رفع کامل و ی 
تهران در بازگشــت به برجام اســت ».او تاکید کرده که «:آمریکا
درباره برنامه موشکهای بالستیک ایران نگرانیهایی دارد و وقتی
پرونده هستهای مشخص شــد ،مذاکره درباره فعالیت منطقهای
ایران را آغاز میکند» .این نشست در شرایطی صورت اجرایی به
خود میگیرد که محمد جواد ظریف در آن شرکت نکرده و نشان
میدهد ظاهرا دولت روحانی هنوز دست باال را در مواجهه با غرب
حفظ کرده است .اگر به دلیل انجام و برگزاری نشست توجه کنیم
به این مطلب میرســیم که تفاهم نامــه ایران و چین دلیل ترس
کامــل غرب از رهایی ایران از تحریم ها و بی اعتنایی به برجام را
دامن زده است .البته غرب در یک دوراهی بزرگ که شکست فشار
حد اکثری به ایران را جبران کند و در عین حال امتیاز بقا به نظام
جمهوری اسالمی ندهد  ،حیران و وامانده به دنبال راه حل است.
برخی در این اندیشــه بسر میبرند که انتخابات ریاست جمهوری
پیش رو در ایران موجب شــود غربی ها برای کمک به کاندیدای
مورد عالقه اردوگاه غربگرایان در ایران به اقدامی اثر گزار مبادرت
کنند  ،اما این آرزو بیشتر به حدس و گمان واهی نزدیک تر است
چرا که  ۸سال سیاست کجدار و مریز ملت مقاوم ایران با دولت تا
بیخ دندان مردم ستیز حسن روحانی تنها نتیجه ای که برای غرب
داشت توزیع فقر و و فاقه و در نتیجه بی اعتمادی نزدیک به ۹۰
درصدی مردم نسبت به نگاه غربگرایانه بوده است  ،لذا غربی ها با
نیت براندازی تدریجی پنهان کرده داخل دستکش مخملی بعید
است مشــی خود را در برخورد با ایران تغییر دهند .البته تحت
تاثیر نگرانی از رابطه اقتصادی جدید ایران و چین سعی خواهند
نمود اوال راهی برای تخریب این رابطه بیابند و ثانیا با ارائه پیشنهاد
هایی در حد آب نبات چوبی تبلیغات القایی گسترده ای بمنظور
تامین سوژه بنفع فرهنگ مداران غربی در ایران ایجاد نمایند.
والسالم
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سرلشکر باقری:

همکاری نیروهای مسلّح ایران و تاجیکستان
تأثیر مثبتی در امنیت منطقه خواهد داشت
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت :قطعا همکاری  ۲نیروی مسلح ایران
و تاجیکســتان در ارتقای امنیت و ثبات در منطقه و توســعه نیروهای مسلح
تاجیکستان و اســتفاده از تجارب دو کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت .سپهبد
شیرعلی میرزا وزیر دفاع کشور تاجیکستان ،صبح روز (پنجشنبه  19فروردین)
با حضور در محل ســتاد کل نیروهای مســلح با سردار سرلشکر پاسدار محمد
باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح دیدار و گفتوگو کرد.سرلشکر باقری
پس از این دیدار در جمع خبرنگاران درباره توافقات دیدار با وزیر دفاع جمهوری
تاجیکســتان اظهار داشــت :با آغاز فصل بهار میزبان وزیر دفاع کشور دوست و
همســایه جمهوری تاجیکســتان بودیم؛ که در این سفر پایههای توسعه روابط
نظامی دو کشــور گذاشته شــد.وی افزود :همچنین مقرر شــد تا گروه کاری
مشترکی بین دو نیروهای مسلح  2کشور ایجاد شود و این کارگروه آینده روابط
نظامی و دفاعی دو کشور را ترسیم و برنامه ریزی کند.سرلشکر باقری ادامه داد:
وزیر دفاع تاجیکســتان با هیئت همراه از مجموعههای صنایع دفاعی کشور ما
بازدید داشتند و در نشســت هم در خصوص گروههای کاری مختلف در حوزه
نظامی از جمله همکاریهای آموزشی و  ...مذاکره شد.رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح گفت :قطعا همکاری  2نیروی مسلح ایران و تاجیکستان در ارتقای امنیت
و ثبات در منطقه و توســعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو
کشور تاثیر مثبتی خواهد داشت و این سفر سرآغاز توسعه روابط نظامی و دفاعی
بین دو کشور است.

رایزنی گروسی و عراقچی درباره برجام
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه در توئیتی از
مالقات خود با سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در وی خبر داد.
رافائل گروسی با انتشار پیامی در حساب توئیتری خود به این مالقات اشاره کرد
و نوشت گفتوگوهای مفصلی را پیرامون جلسات کارشناسی برجام و مناسبات
دوجانبه ایران و آژانس داشته است.وی تصریح کرد که آژانس بین المللی انرژی
اتمی به راستی آزماییهای فنی و نظارت در ایران در راستای حمایت از برجام و
موضوعات دیگر ادامه میدهد.وین از سهشنبه گذشته دوباره به کانون رایزنیهای
برجامی تبدیل شــده اســت .دیپلماتهای اعضای برجام در سطوح مختلف در
پایتخت اتریش سرگرم بحث و گفتوگو هستند تا برجام را به نحوی که مزایای
ایران در آن قابل راستی آزمایی باشد ،فعال کنند.اعضای برجام روز سهشنبه در
چارچوب هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام توافق کردند تا دو گروه
کارشناسی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در خصوص جنبههای فنی و جزئیات
مسائل مربوط به لغو تحریم ها مذاکره کرده و نتیجه را به کمیسیون گزارش کنند.
سید عباس عراقچی که هدایت هیات ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام
را برعهده دارد ضمن دیدارهای دوجانبه با اعضای توافق ،دیروز با وزیر امور خارجه
اتریش مالقات و گام های عملی را که دولت آمریکا باید برای بازگشت به برجام
بردارد تبیین کرد.در این مالقات که در فضایی دوستانه برگزار شد ،روابط دوجانبه
مرور و ضمن تاکید بر اراده دو طرف برای تعمیق همکاری های فیمابین در حوزه
های مختلف ،در خصوص مسائل مورد عالقه طرفین رایزنی شد.
غریبآبادی:

تنها گزینه روی میز ایران ،لغو عملی همه
تحریمها و راستی آزمایی است
ادامه از صفحه اول
میدانیم که دشمنی آمریکا با ما خیلی گستردهتر از مسئلهی هستهای
است .همچنین تنها سالح آمریکا علیه ما هم تحریم است .به نظر شما
آمریکا این سالح را زمین خواهد گذاشت؟
ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و هرگونه ترتیباتی با درنظرداشــتن این اصل
صورت میگیرد .ا ّوالً ،آمریکا همواره از ابزار تحریم برای حصول و اهداف سیاست
خارجی خود نهتنها علیه جمهوری اســامی ایران ،بلکه علیه طیف وســیعی از
کشورها -بیش از  ۳۵کشور -استفاده کرده و میکند .طبیعتاً ،این سیاست کام ًال
مغایر با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد است.ثانیاً ،سیاست فشار حداکثری که
در اثر اعمال تحریمها از سوی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفته
شد ،سیاستی کام ًال شکستخورده است .خود آمریکاییها هم بهصراحت اذعان
کردند که این سیاست موفق نبوده است؛ حتی در سطح وسیعتر هم کارشناسان
برجستهی بینالمللی عمدتاً اذعان کردهاند که تحریمها نهتنها علیه ایران ،بلکه
بهصورت کلی تحریمهای یکجانبهی آمریکا علیه بســیاری از کشورها قرین با
ت نبوده و آمریکا ضرورتاً به اهدافش دست پیدا نکرده است.ثالثاً ،ما هم باید
موفقی 
تالشهای وافری را انجام بدهیم تا بتوانیم این ابزار را از دست آمریکا بگیریم .یک
راه مهم آن همان فرمایش رهبر انقالب مبنی بر خنثیســازی تحریمها ،تقویت
ظرفیتهای اقتصادی و اتکای به ظرفیتهای داخلی است .البته ،در حوزهی رفع
تحری م تالشهای دیپلماتیک صورت خواهد گرفت ،ولی در حوزهی خنثیسازی
تحریم هم باید ســرمایهگذاری بسیار عظیمی انجام شود؛ در این صورت آمریکا
دیگر نمیتواند به تحریمها بهعنوان ابزار فشار علیه ایران امیدی داشته باشد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی؛

ظرفیت تولید اورانیوم ایران
افزایش یافته است

کمالوندی گفت :یکی از پیشــرفتهای مهم صنعت هسته ای ،ماشین  IR۹با  ۵۰سو
ظرفیت اســت که یک جهش و حرکت بزرگ است و به زودی رونمایی میشود .بهروز
کمالوندی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تبریک روز ملی فناوری هستهای
افزود :مقرر شد در روز شنبه از این ماشین رونمایی شود و این ماشین تست مکانیکال
را شروع خواهد کرد که تستهای مکانیکی یعنی عمده راه توسط این ماشین طی شده
است.کمالوندی گفت :با توجه به اینکه طراحی این ماشین بطورکامل توسط مهندسین
خودمان طراحی و هزاران ســند برای آن تهیه شده و تمام نرم افزارهای آن هم ایرانی
است این ماشین میتواند در صنعت هستهای مهم باشد.وی افزود :ویژگی مهم ماشین
 IR۹این است که صحه گذاری میشود یعنی برای هر حرکتی سند تهیه خواهد شد.او
گفت :در کشورهای پیشرفته برای غنی سازی از روش سانتریفیوژ استفاده میشود البته
بعضی کشورها مانند آمریکا با ظرفیت  ۳۰۰سو کار میکنند ،ولی اینها تفاوت زیادی
با هم ندارند.کمالوندی افزود :نکته مهم این است که غنی سازی محصوالت مورد نیازی
که بعنوان سوخت در راکتور تحقیقاتی و یا نیروگاهی استفاده میشود تامین میکند،
ولی متاسفانه کشورهای غربی سعی میکنند به نحوی وانمود کنند که گویی جمهوری
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دور دوم مذاکرات وزرای دفاع ایران و تاجیکستان /امضای تفاهم نامه همکاری؛

امیر سرتیپ حاتمی :ریشه تهدید های منطقه ،دخالت های فرامنطقه ای ست

امیــر حاتمی در پایــان دور دوم مذاکــرات وزرای دفاع ایران
و تاجیکســتان در جمــع خبرنگاران گفت :دو کشــور ایران و
تاجیکســتان در تهدید تروریسم هستند ،البته کل منطقه ما با
این تهدید روبروســت و هر دو کشور مخالف این نوع تهدیدات
هستند که عمدتاً ریشه آن در دخالتهای فرامنطقه ای است.
 ،امیر ســرتیپ امیــر حاتمی در پایان دومیــن دوره مذاکرات
دوجانبــه میان وزرای دفاع ایران و جمهوری تاجیکســتان در
جمع خبرنگاران اظهار داشــت :خوشــحالم که در ابتدای سال
 ۱۴۰۰میزبان وزیر محترم دفاع تاجیکســتان و هیئت محترم
همراه ایشــان در تهران بودیم و در سه روزی که هیئت محترم
تاجیــک در تهران بودنــد دو دور مذاکره انجام شــد.وی ادامه
داد :در این ســه روز بازدیدهای مختلفی را متناسب با خواست
هیئت تاجیکستان تدارک دیده بودیم که انجام شد و در نهایت
صورت جلســه این مذاکرات دیروز امضا شد  .وزیر دفاع گفت:
در مذاکراتی که با وزیر محترم دفاع کشــور تاجیکســتان در
این سه روز داشــتیم و همچنین مذاکرات که سرلشکر باقری
رئیس محترم ســتاد کل نیروهای مســلح با طــرف تاجیکی
داشــتند موضوعات مختلف دوجانبه ،منطقهای و بین المللی
مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفت ،همچنین سوابق همکاری
ها میان دو کشــور نیز مرور شــد و البته مشکالت پیش روی
گسترش همکاری ها بررسی و خوشبختانه به تفاهمات خوبی
برای گسترش و استمرار همکاری ها رسیدیم.وی تصریح کرد:
دو کشــور ایران و تاجیکستان مشــترکات تاریخی ،فرهنگی ،
دینی و به ویژه تمدنی و زبانی ویژهای با هم دارند لذا زمینههای
بســیار خوبی برای گســترش همکاری ها در همه حوزه ها به
خصوص در حوزه های امنیتی و دفاعی میان دو کشــور وجود
دارد.وزیر دفاع با اشــاره به روابط خوب میان دو کشور ایران و

تاجیکستان در گذشــته ،اظهار داشت :همکاری های دو جانبه
میان دو کشــور با یک وقفه مواجه شــده بود که امروز تصمیم
گرفتیم یک شروع مجددی را به برای همکاری ها داشته باشیم
به همین دلیل هیئت های کارشناســی تبادل خواهد شد که
این هیئت ها صحبت و تبادل نظر خواهند داشت و زمینههای
همکاری را به طور کامل فراهم خواهند کرد.امیر حاتمی با اشاره

به تهدیدات مشــترک دو کشور اظهار داشت :دو کشور ایران و
تاجیکســتان در تهدید تروریسم هستند ،البته کل منطقه ما با
این تهدید روبروســت و هر دو کشور مخالف این نوع تهدیدات
هستند که عمدتاً ریشه آن در دخالتهای فرامنطقه ای ست.وی
افزود :امیدواریم این شروعی که در آغاز سال  ۱۴۰۰وهمزمان با
آغاز بهار اســت یک شروع بسیار خوب برای دو کشور در جهت

روحانی در اجالس ۸-D؛

ایران عضو فعال گروههای مختلف اقتصادی دنیا است

رییــس جمهور گفت :اولین منطقه تجــارت آزاد را به
زودی با کشورهای حوزه اوراسیا تشکیل خواهیم داد.
حســن روحانی در اجالس ســران کشــورهای دی
 ،۸با بیــان اینکه ایران همــواره از تالشهای جمعی
کشــورهای همســو برای تحقق یک نظــام اقتصادی
بینالمللــی عادالنه و غیرتبعیضآمیــز حمایت کرده
اســت ،گفت :هدف غایی تمام این تالشهای جمعی
و مشــروع کشــورهای در حال توســعه ،دستیابی به
رشد اقتصادی ،توســعه متوازن ،رفاه و سعادت مردم،
حفظ ارزشهــا و فرهنگهای ملی و کســب جایگاه
مناســب در روابط بینالمللی است.وی افزود :با همین
رویکرد ،ما از اعضای فعال گروهبندیهای بینالمللی و
منطقهای اقتصادی مانند گروه  ،۷۷اتحادیه کشورهای
حاشــیه اقیانوس هند ،سازمان همکاری اقتصادی اکو،
ســازوکار همکاری کشورهای ســاحلی دریای خزر و
البته ســازمان دی  ۸هســتیم.رییس جمهور تصریح
کرد :در حوزه همگرایی و تعامالت تجاری نیز در حال
پیریزی بنیانهای منطقهای تجارت آزاد با کشورهای
همسایه هستیم بنابراین به زودی اولین منطقه تجارت
آزاد را با کشورهای حوزه اوراسیا تشکیل خواهیم داد.
روحانی اظهار داشت :سازمان دی  ۸علیرغم گسستگی
جغرافیایی ،از ظرفیتها و موهبتهای بســیار باالیی
در زمینههایــی مانند منابع انســانی و طبیعی ،ذخایر
انرژی ،اقتصادهای مکمل و بخش خصوصی عالقهمند
بهرهمند اســت و در مقابل همه ما با چالشهایی کم و
بیش مشابه بر ســر راه توسعه اقتصادی مواجهیم.وی
متذکر شــد :آخرین آن ،پاندمی کرونا اســت که همه
محاسبات و طراحیهای اقتصادی و توسعهای کشورها
را بر هم زده و جامعه جهانی را با یک نوع عدم قطعیت
در چشــماندازهای پیشرو مواجه کرده اســت.رییس
جمهور تاکید کرد :کشورهای عضو دی  ۸نیز در معرض
انتخابهای مهمی برای همکاری در دوره پســاکرونا
خواهند بود و از این منظر ،این نشست سران میتواند
کشورهای عضو و دبیرخانه سازمان را در مسیر روشنی
قرار دهد.روحانی گفت :عالیجنابان! جمهوریاسالمی
ایران از همان ابتدا تأسیس سازمان همکاری اقتصادی

دی  ۸در تــاش برای ایفــای نقش خود جهت تحقق
اهداف بلند سازمان بوده است و اقداماتی چون تأسیس
دانشــگاه بینالمللــی دی  ۸و ایجاد شــبکه انتقال و
تبادل فناوری دی  ۸انجام شــده که هــر دو حوزه از
لحاظ آموزش و توســعه نیروی انســانی و گســترش
همکاریهای فناورانه در بین  ۸کشــور کلیدی است.
وی تأکید کرد :مؤید اهتمام ما در این راســتا آمادگی
کامل ما جهت عملیاتی کــردن توافقهای حاصله در
دی  ۸در حوزههای فناوری اطالعات ،تسهیل تجارت،
سرمایهگذاری ،کشاورزی ،پتروشیمی ،مسائل بهداشتی،
گردشگری و تسهیل صدور روادید است.رییس جمهور
تصریح کرد :با توجه بــه اهمیت تجارت خارجی برای
توســعه ملی و رفاه مردم کشورهای عضو دی  ،۸مایلم
تأکید کنم که حجم تجارت فعلی فی مابین  ۸کشور با
ظرفیتهای واقعی تجاری آن فاصله زیادی دارد و الزم
است سازوکارهایی برای تسهیل و توسعه تجارت میان
اعضا از جمله از طریق تسهیالت و مکانیزمهای گمرکی
و بانکی و غیربانکی ایجاد کرد.
روحانی اضافه کرد :در این راســتا ابتکارات پیشنهادی
مانند ایجاد اتاق تهاتر و کارت اعتباری دی  ۸میتواند
کمککننده باشــد .یکی از ســرمایههای قابل توجه
کشــورهای دی  ۸در کنــار فرهنگ غنی اســامی و
سرمایه بزرگ انســانی ،بازار گسترده  ۸کشور و دیگر
کشورهای مسلمان جهان است.
وی تأکیــد کرد :بــا اتکا به ایــن بــازار میتوانیم در
حوزههایــی که ســرمایهگذاری عظیم و بــازار بزرگ
میطلبد ،با همکاری یکدیگر ســرمایهگذاری مشترک
داشــته باشــیم .طرح مگاپروژههای بزرگ صنعتی و
تحقیق و توســعه در حوزههای اقتصاد نوین که پیش
از این در این ســازمان مــورد مطالعه و تصمیمگیری
قرار گرفته ،شایســته توجه مجــدد و اقدام جدیتری
اســت.رییس جمهور اظهار داشت :در کنار بلیه کرونا،
یکجانبهگرایی ،تروریســم اقتصادی و نحوه مواجهه با
آن ،از دیگر موضوعاتی اســت که چهره جامعه جهانی
را لکهدار است .این اقدامات نه تنها دولتهای حاکم و
ملتهای مستقل را به طور غیرقانونی و نامشروع هدف

اســامی ایران بدنبال سالح اســت در حالی که پیشرفته ها ،شفافیتها و گزارشهای
آژانس گواه این مسئله است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :نرخ تولید اورانیوم ۲۰
درصد ما االن بسیار باالتر از قبل از برجام است و بر اساس آمار و ارقام  ۳۰درصد بیشتر
از قبــل از برجام ظرفیت تولید  ۲۰درصد داریم.وی ادامه داد :بخش مهم از موضوعاتی
که روز شنبه قرار اســت بصورت نمایشگاهی و ویدیوکنفرانس افتتاح یا رونمایی شود
یک سوم آن در بخش غنی سازی است و حدود  ۱۳۳دستاورد امسال داریم که نسبت
به ســال گذشــته  ۱۸درصد به لحاظ کمی افزایش داشت و به لحاظ کیفی هم از نظر
متخصصان این صنعت در چند سال گذشته جهش داشته ایم و به هیچ وجه وجه صنعت
هستهای امروز با  ۸سال گذشته را نمیتوان مقایسه کرد.
کیفیت آب سنگین ایران رتبه نخست جهانی دارد
سخنگوی ســازمان انژی اتمی گفت :در آب سنگین وضع بســیار خوبی داریم و االن
کیفیت آب سنگین ما در دنیا اول است یعنی آب سنگین در دنیا  ۹۵/۹۹درصد و آب
ســنگین تولید شده در ایران  ۹۹/۹۹درصد است و در حال حاضر صادر میکنیم.بهروز
کمالوندی درباره تست ســرد در نیروگاه اراک افزود :در این مکان دو واحد وجود دارد
اول کارخانه آب ســنگین است که آب سنگین تولید میکند و دوم راکتور آب سنگین
است که مصرف آن آب سنگین است.وی افزود :در زمان مذاکرات غربیها میگفتند که
راکتور آب سنگین نداشته باشید که موضوع پلوترنیوم مطرح بود ،ولی نهایتاً باز طراحی
شد بنابراین اتفاقی که در راکتور میافتد استفاده از آب سنگین است و مانند هر راکتور
دیگر از سوخت هستهای با این تفاوت که این سوخت غنی شده است استفاده میشود
و کار برد اصلی آن رادیو دارو و مســائل تحقیقاتی است یعنی ما حدود  ۱۰تا  ۱۵سال
نیاز به افزایش راکتور دیگر نخواهیم داشت و جوابگوی نیاز داخل وخارج از کشور خواهد

قرار داده ،بلکه تهدیدی جدی علیه دستاوردهای جامعه
جهانی است.روحانی گفت :همچنین جهان اسالم هدف
اقدامات اسالمهراســانه ســازمانیافته است که عالوه
بر هــدف قــرار دادن ارزشها و کرامتهــای متعالی
دین مبین اســام ،آثار منفی اقتصادی و توســعهای
گستردهای برای کشورهای اســامی به همراه داشته
اســت.وی تصریح کرد :در اینجا مایلم با افتخار اعالم
کنــم که اقدامات غیرقانونــی و یکجانبهگرایانه ایاالت
متحده آمریکا بــرای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران
کام ًال ناکام مانده و علیرغم تحمیل فشارهای سنگین
اقتصادی ،با تکیه بر اراده و توان داخلی خود ،توانستهایم
به موفقیتهای چشمگیر و دســتاوردهای بزرگی در
حوزههای مختلف از جمله در زمینه مقابله با کووید –
 ۱۹و آثار و تبعات آن دست یابیم.رییس جمهور تاکید
کرد :شــاهد گویای شکست آمریکا در جنگ اقتصادی
علیه ملت ایران ،این واقعیت درخشــان اســت که در
ســالی که اقتصاد جهانی کاهش رشد  ۳.۵درصدی را
تجربه کرد و بسیاری از کشــورها رشد منهای پنج تا
منهای  ۱۰را داشتند ،اقتصاد ایران علیرغم تحریمها و
کرونا ،به رشد اقتصادی مثبت بیش از دو درصد دست
یافته است.روحانی اظهار داشــت :در چهار سال اخیر
جامعه بینالمللی شاهد تشدید جنگ اقتصادی دولت
آمریکا علیه ایران بوده که این تحریم ظالمانه ،خسارات
فراوانی را بر کشور ما وارد نموده است .توافق هستهای
که آمریکا آن را نقض و برای نابودی آن حداکثر تالش
را کرد ،با درایت جمهوری اسالمی ایران کماکان حفظ
شــده و ایاالت متحده آمریکا موظف است با لغو کلیه
تحریمها و اتخاذ تدابیــر عملی به برجام بازگردد ،چرا
که این تکلیف همان دولتی است که نقض عهد را انجام
داده اســت .جمهوری اســامی ایران نیز اقدام آمریکا
را حتمــاً با اقدام مثبت متقابل پاســخ خواهد داد.وی
گفت :در پایان مجددا ً بر اراده جمهوری اسالمی ایران
و دســتاندرکاران بخشهای دولتی و خصوصی کشور
جهت تعمیق همکاریها در چارچوب ســازمان دی ۸
تأکید نموده و از ســرکار عالی و ســایر همکاران برای
برگزاری این اجالس تشکر و سپاسگزاری میکنم.

بود.وی ادامه داد :قبل از راه اندازی تست گرم ،تست سرد شامل همه راکتورها میشود
که باید تجهیزات آن آماده باشد البته تفاوت آن نسبت به راکتور قبلی این است که از
قسمت سخت شروع کردیم یعنی یکسری تجهیزات که در راکتور قبلی مانند ماشین
سوخت گذار و پمپهای بزرگ خنک کننده و  ...نداشت که در این راکتور آماده است
و تســت سرد در طول نیمه اول سال انجام خواهد شد یعنی حداکثر در یکسال بعد از
آن میتوانیم راکتور را راه اندازی کنیم.وی افزود :در سال گذشته حدود  ۷میلیون دالر
آب سنگین صادر کردیم و امسال هم پیش بینی میشود  ۱۴میلیون دالر آب سنگین
صادرکنیم عالوه بر اینکه پاســخگوی نیاز داخلی هستیم و االن مراکز علمی و فناوری
و دانشــگاهها بدنبال این مواد بخصوص دوترهها هستند .داروهای آینده از جنس دوتره
هســتند.او ادامه داد :مهم این اســت که از االن روی دوترهها کار کنیم و در این زمینه
کارهای بسیار زیادی شده و درحال حاضر حدود  ۱۵۰دوتره تولید میکنیم که یکی از
آنها کیتهای غربالگری نوزادان است که قابلیت این را دارد که حدود  ۱۱۰نوع بیماری
را از بدو تولد تشخیص دهد و این یکی از مواردی است که رونمایی میشود.سخنگوی
سازمان انژی اتمی گفت :یکی از افتتاحها در آب سنگین ،واحد دوم تولید صنعتی دوتره
هاســت که یک جهش محسوب میشود.وی درباره مشارکت خارجیها در باز طراحی
راکتور هم گفت :در ابتدای کار کمک خوبی انجام میشد حتی آمریکاییها هم کمک
میکردند البته کار آنها باز بینی طراحی بود ،چون کار طراحی توســط مهندسان ما
انجام میشــد و زمانی که آمریکا از برجام خارج شــد کمی با کندی روبرو شد و حتی
شرکتهای چینی با احتیاط زیادی با ما کار میکردند ،ولی این پیشرفت بسیار مطلوب
است.کمالوندی ادامه داد :رسیدن به باالی  ۲۵۰هزار سو از برنامه  ۱۵ساله برجامی بود،
ولی اگر به فرض بگوییم برجامی نیست مدت آن خیلی کمتر میشود کما اینکه االن که
در حال نصب ماشینهای پیشرفته هستیم سرعت بسیار زیادی داریم و االن ظرفیت ما

ارتقاء امنیت منطقه باشد و در نهایت رفاه ،آسایش و آرامش دو
ملت ایران و تاجیکســتان را فراهم کند.سپهبد شیرعلی میرزا
وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این نشست خبری مشترک ،طی
ســخنانی با تقدیر از مهمان نوازی طرف ایران ،اظهار داشت :از
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران برای دعوت و انجام این ســفر به سرزمین قدیمی ایران و
مهمان نوازی شان تشکر می کنم.وی ادامه داد :سفر رسمی من
و هیئت همراه از جمهوری تاجیکســتان به ایران در روزهایی
است که ملت های دو کشور نوروز را جشن گرفته اند ،به همین
دلیل با اســتفاده از این فرصت میخواهم عید نوروز را به ملت
ایــران تبریک بگویم.وزیر دفاع تاجیکســتان با اشــاره به روند
مذکرات انجام شــده در سه روز سفر به تهران ،اظهار داشت :در
این ســه روز دیدار و مذاکرات خوبی با وزیر دفاع ایران داشتیم
و از نزدیک با بخشــی از دستاوردها و توانمندی های نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران آشنا شدیم.وی بحث و گفتوگو
در خصوص امنیت منطقه ای و بین المللی و همچنین تهدیدات
مشترک را از جمله محورهای گفتوگو با وزیر دفاع ایران اعالم
و بیان کرد :ما افزایش امنیت و مقابله با گروه های تروریســتی
در منطقه را در گرو گســترش همکاری منطقه ای می دانیم،
همچنین معتقدیم همکاری میان دو کشور می تواند به امنیت
دو کشور کمک کند.وزیر دفاع تاجیکستان گفت :از همتای خود
جناب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران
دعوت کردم که در فرصتی مناسب سفری رسمی به جمهوری
تاجیکستان داشته باشند و امیدواریم ادامه مذاکرات میان هیئت
های تخصصی دو کشور به افزایش همکاری ها در جهت تامین
امنیت دوجانبه و منطقه ای بینجامد.گفتنی است در پایان این
مذاکرات تفاهم نامه همکاری نیز بین طرفین به امضا رسید.
خطیبزاده:

نفتکش کره جنوبی با دستور دادستان
رفع توقیف شد
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت :در پی تکمیل تحقیقات در مورد
تخلف کشــتی کرهای و بنا به درخواست مالک و دولت کره برای آزادی
کشتی ،دســتور آزادی کشتی از ســوی دادســتان صادر شد ،.سعید
خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران با تائید
رفع توقیف نفتکش کره جنوبی گفت :عدم ســوء سابقه ناخدا و کشتی
در زمینه تخلف در منطقه ،زمینه نگاه مثبت دادستان محترم را فراهم
کرد.وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری با سواحل
طوالنی در خلیج فارس و دریای عمان ،بر رعایت کامل مقررات دریایی
از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست تاکید دارد و هرگونه تخلف
در این زمینه را رصد و پیگیری میکند.
موسوی:

 ۷۹هزار و  ۷۳۲نفر تاکنون در انتخابات
روستا ثبتنام کردند
دبیر ستاد انتخابات کشور گزارش تجمیعی از ثبت نام داوطلبان انتخابات
شــوراهای اســامی روســتا تا پایان روز چهارم ثبت نام را ارائه کرد.به
گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشور ،سید اسماعیل موسوی دبیر
ســتاد انتخابات کشور ،اعالم کرد :تا پایان روز چهارم ثبت نام داوطلبان
انتخابات شــوراهای اسالمی روستا ،ثبت نام  ۷۹هزار و  ۷۳۲نفر قطعی
شــده اســت ،که از این تعداد  ۷۴هزار و  ۶۳۵نفر مرد و  ۵۰۹۷نفر زن
هســتند.وی افــزود ۹۴ :درصد ثبت نام کنندگان انتخابات شــوراهای
اسالمی روســتا تا پایان روز چهارم ،مرد و  ۶درصد زن هستند.موسوی
ادامه داد ۹ :درصد ثبت نام کنندگان انتخابات شوراهای اسالمی روستا
دارای ســابقه ایثارگری و  ۲۷درصد سابقه عضویت در شوراها را دارند.
مدیرکل انتخابات وزارت کشــور گفت :بیشــترین گروه سنی ثبت نام
کنندگان تا پایان روز چهارم مربوط به گروه سنی  ۳۶تا  ۴۵سال است.
سخنگوی ســتاد انتخابات کشور با اشاره به روند ثبت نام داوطلبین در
روستاهای سراسر کشــور ،اظهار داشت :تاکنون پنج روستای کشور به
نامهای روســتای چاه میرک در شهرســتان دلگان استان سیستان و
بلوچستان ،روستای اورین در شهرستان بهارستان استان تهران ،روستای
رمیله در شهرســتان آبادان اســتان خوزستان ،روســتای چاه شک در
شهرستان بینالود استان خراسان رضوی و روستای دوویره در شهرستان
بوشــهر استان بوشهر بیشــترین میزان ثبت نام تا روز چهارم انتخابات
شوراها در کشور داشتهاند.

نسبت به ظرفیت قبل از برجام حدود  ۲۰درصد درتولید بیشتر شده است.وی گفت :در
حال حاضر حدود  ۱۶۵۰۰سو ظرفیت داریم که به سرعت در حال افزایش است تقریباً
بخش مهمی از موادی را که به خارج از کشور دادیم جبران کردیم یعنی حدود  ۹تن به
خارج از کشور دادیم که حدود  ۵تن را تولید کردیم و به سرعت امکان تولید وجود دارد
و در حال نزدیک شدن به  ۶۰کیلو هستیم.مجلس در یکسال  ۱۲۰کیلو از ما خواسته
در حالی که در حدود  ۴ماه نصف راه را رفته ایم و این در حالیســت که نسبت به قبل
از برجام حدود  ۳۰درصد افزایش داشــته ایم ،چون از ماشینهای پیشرفتهتر استفاده
میشود.ســخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در مجتمع شهید احمدی روشن
نطنز  ۴۸هزار جای ماشین دارد افزود :اگر ماشین یک سو قرار دهیم  ۴۸هزار سو و اگر
ماشین  IR۶قرار دهیم  ۴۸۰هزار سو تولید میشود و ما تا یک میلیون سو هم میتوانیم
بدون تغییر در زیر ساختها محقق کنیم.وی ادامه داد :ما حدود  ۱۵نوع ماشین داریم
مث ًال  IR۹دو ماشین فرعی دارد و اگر کشوری بتواند ماشینی با  ۵بیلوز بسازد به لحاظ
تکنولوژی در ســطح بسیار باالیی است که این کار در کشــور در حال انجام است.وی
تصریح کرد :در ماشین  IR۹غیر از اینکه افتتاح میشود  IR۹Sو  IR۱Bهم داریم.کمالوند
گفت :در بخش غنی سازی نمایشگاهی داریم که حدود  ۴۳مورد نمایش داده میشود و
همچنین قطعات اینورتورهای نسل جدید ،بخشهای الکتریک توسعه یافته ،دما سنج،
فشار سنج و شیرهای کنترلی که تکنولوژی بسیار باالیی دارند که در حال تولید آنها
هستیم.وی درباره ویژگیهای مرکز ملی یون درمانی هم افزود :مرکز ملی یون درمانی
در استان البرز ،پنجمین در دنیا از نوع خود است و در اتریش مرکز یون درمانی روزانه
 ۹۰نفر بیمار ســرطانی را میتواند بــا  ۹۵درصد قطعی درمان کند ،چون روش خاص
بسیار پیشرفته دارد این کار با کمک بانکهای داخلی ،وزارت بهداشت و سازمان انرژی
اتمی ایران و بدون کمک دولت این کار پیگیری شده که منافع آن برای مردم است.
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رییس سازمان برنامه و بودجه؛

اختصاص٩٠هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی

آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه میگوید ،نگرانی بابت
متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشگری ،کشوری و تامین
اجتماعی در ســال جاری وجود نــدارد و منابع الزم برای آن
پیشبینی شــده است؛ در همین راستا نیز قرار است بهزودی
الیحــهای در رابطه با دائمی شــدن متناسبســازی حقوق
بازنشستگان به مجلس ارائه شود .محمدباقر نوبخت ،در الیو
اینستاگرامی خود به گفتوگو پرداخت و بحثهای مختلفی
از جملــه متناسبســازی حقوق بازنشســتگان و همچنین
رتبهبندی حقوق فرهنگیان توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین تصمیمها در رابطه با متناسبســازی حقوق
بازنشستگان
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه متناسب سازی
حقوق بازنشستگان به استناد ماده  ۳۰قانون برنامه ششم توسعه
در دســتور کار قرار گرفته اســت گفت :بر این اساس دولت با
پیش بینی بودجه در ســالهای اخیر در این رابطه اقدام کرد
و ما با دعوت از نمایندگان بازنشستگان توانستیم طبق فرمول
ارائه شده در این مسیر حرکت کنیم اما یک فرمول نمیتوانست
پاسخگوی تمامی ابعاد باشد و از این رو در ادامه متممی برای
آن ارائه شــد که بتواند کاستیها را پوشش دهد.وی ادامه داد:
با پیشبینیهایی که در لوایح بودجه و مصوبات شد ،بسترهای
متناسبســازی در قانون بودجه فراهم شده است و در آخرین
جلسهای که با نمایندگان بازنشستگان داشتیم از ما خواستند
تا موضوع حداکثر فاصله  ۱۰درصدی بین حقوق بازنشستگان
و شاغالن و متناسبسازی حقوق آنها به قانونی دائمی تبدیل
شــود .از این رو قرار شد با تشکیل کارگروهی در زمانی بسیار
کوتــاه پیش نویس الیحــه تدوین و به صــورت دوفوریتی به
مجلس ارائه شود.نوبخت اعالم کرد که در مجموع آنچه که برای
سال  ۱۳۹۹برای بازنشســتگان لشگری و کشوری پیشبینی
کرده بودیم انجام شــد .برای سال جاری نیز هیچ مشکلی در
این رابطه و تامین منابع مالی آن وجود ندارد و برای آینده نیز
به طور حتم الیحهای برای تصویب قانون متناسبسازی حقوق
بازنشستگان پیشبینی و آن را ثبت خواهیم کرد.

گونهای توزیع کند که با رضایتمندی همراه باشــد .از این رو
به وزیر کار ،رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد دادم که با دعوت
از نمایندگان این بخش در مورد توزیع منابع پیشــنهادات را
دریافت و اقدام کند.
رتبهبندی فرهنگیان از ابتدای ســال  ۱۴۰۰محاسبه
میشود
نوبخت در ادامه به جریان رتبهبندی فرهنگیان اشــاره کرد و
گفت که این الیحه نیز از قبل در دستور کار بوده و زمان ارائه
الیحه بودجه ســال جاری نیز پیشبینیهای الزم انجام شده
است .بنابراین نگرانی در این رابطه وجود ندارد و هر آنچه که
الزم باشد ،اجرا خواهد شد.وی یادآور شد که اجرای رتبهبندی
فرهنگیان از ابتدای سال  ۱۴۰۰خواهد بود و اگر با یکی دو ماه
تاخیر نیز اعمال شود ،به طور حتم معوقات از ابتدای فروردین
محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماجرای حواشی بازنشستگان تامین اجتماعی
وی در ادامه اشــارهای به جریان پیش آمده در اواخر سال
گذشته و اعتراض بازنشســتگان تامین اجتماعی داشت و
توضیح داد که بر اســاس قانون بودجــه  ۵۰هزار میلیارد
تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی
شــده بود که  ۳۲هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان
تامین اجتماعی و  ۱۸هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان
لشــگری و کشوری بود که ما در ســازمان برنامه و بودجه
از این مبلغ مربوط به بازنشســتگان لشگری و کشوری به
طور کامل اســتفاده کردیم و تاثیر آن محسوس بود اما در
مورد  ۳۲هزار میلیارد تومان بازنشستگان تامین اجتماعی
مسئوالن مربوطه حدود  ۳۰درصد را اختصاص دادند که در

بر اساس آخرین آمار؛

کاهش تورم نقطهای مسکن
در تهران
نرخ تورم نقطهای در اسفند ماه  ١٣٩٩به عدد  ٨١,٩درصد رسید
که در مقایســه با ماه قبل ( ٩.٥ )٩١,٣واحد درصد کاهش یافته
است .گزارش شاخص قیمت امالک مسکونی شهر تهران– اسفند
ماه  ١٣٩٩از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
شاخص قیمت
عدد شــاخص در اسفند ماه  ١٣٩٩بر اســاس ماه پایه فروردین
 ١٣٩٥به عدد  ٦٨٩,٩رســید که نسبت به ماه قبل  ٣.٢درصد
افزایش داشته است.
کاهش تورم نقطهای
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شــاخص قیمت،
نســبت به ماه مشابه سال قبل میباشــد .نرخ تورم نقطهای در
اسفند ماه  ١٣٩٩به عدد  ٨١,٩درصد رسیده است؛ یعنی بایستی
خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به
اســفند  ٨١.٩ ،١٣٩٨درصد بیشتر پرداخت کنند .تورم نقطهای
این ماه در مقایســه با ماه قبل ( ٩.٥ )٩١,٣واحد درصد کاهش
یافته است.
کاهش تورم ماهانه
منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد شــاخص قیمت ماه
جاری ،نسبت به عدد شاخص ماه قبل میباشد که در اسفند ماه
 ١٣٩٩این اطالع به عدد  ٣,٢درصد رســیده است .تورم ماهانه
اســفند در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ( ٤,٧درصد)١.٥ ،
واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ســاالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص
قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به شاخص دوره
مشابه سال قبل میباشد .نرخ تورم ساالنه دی ماه  ١٣٩٩امالک
مسکونی شهر تهران به عدد  ٧٨,٢درصد رسیده است که نسبت
به همیــن اطالع در ماه قبــل( ٢.٨ ،)٧٥,٤واحد درصد افزایش
نشــان میدهد.مرکز آمار ایران پس از اخذ اطالعات خام مربوط
به خرید و فروش امالک مســکونی از سامانه امالک و مستغالت
با استفاده از روش های تعدیل کیفیت تغییرات رخ داده شده در
بهای واحدهای مبادله شده محاسبه می شود.
تغییرات رخ داده شــده در بهای واحدهای مسکونی مبادله شده
از  2منشــا ایجاد می شوند.الف :در هر ماه واحدهای مسکونی با
کیفیت های مختلف مبادله شــده اند .ممکن اســت در یک ماه
واحدهای عمدتا نوســاز مورد تبادل واقع شده باششند و در ماه
دیگر واحدهای قدیمی .لــذا این تغییرات را نمی توان به عنوان
تغییرات تورم واحدهای مسکونی لحاظ کرد.
ب :تغییرات رخ داده شــده ناشــی از افزایش بهــای یک واحد
مســکونی با کیفیتی مشــابه در دو دوره مورد نظر(تورم واحد
مسکونی)
در مرکز آمار ایران با اســتفاده از روش هدانیک ،تغییرات ناشی
از بخش نخســت (،تغییر کیفیت) شناسایی و حذف می شوند و
آنچه باقی می ماند فقط تغییرات ناشی از ارزش مبادله یک واحد
استاندارد و با حفظ کیفیت می باشد.
بر اساس اطالعات محاسبات در اسفند ماه  ،1399تورم نقطه ای
در بخش مسکن در شهر تهران در این ماه ( )81.9در مقایسه با
این تورم در ماه قبل( )91.3به اندازه  9.4درصد کوچکتر است.

یک کارشــناس اقتصادی گفت :اگر در
ســال  ۱۴۰۰مانع دســتکاری نرخ ارز و
مصوبات مجلس بــرای افزایش نرخ ارز
شویم و ثبات اقتصاد کالن ،کیفیت بازار
کار و محصــول را در اولویت قرار دهیم،
اقتصاد ایران نجات پیدا میکند .فرشاد
مومنی در اولین برنامه موسسه مطالعات
دین و اقتصاد در ســال جدید با موضوع
چشــم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
گفت :عنصــر انتظــارات در رفتارهای
بازیگران اقتصــادی ایران از قدرت نقش
آفرینی بیشتری برخوردار شده است زیرا
از یک دهه به شدت سخت و دشوار عبور
کردهایم .در سال جاری شاهد نامگذاری
این سال به مانع زدایی از تولید هستیم
که امیدواریم مانند ســالهای گذشــته
شــاهد واژگونه خوانی از این نامگذاری
نباشــیم .وی افزود :یکی از بنیادیترین
مســائل در زمینــه واژگونــه خوانی از
مانع زدایی ،توجه بــه دورهای باطل باز
توزیع توسعه نیافتگی ایران است که در
عرصه حکمرانی کشــور رفتارهای مالی
حیاتیترین مسئله است؛ به این صورت
که رفتارهای مالی حکومت سرنوشــت
تولید و کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
در شرایطی که کشور دچار بحران مالی و
کسری بودجه میشود ،بزرگترین قربانی،
تولیــد کننــده و حقوق بگیــران ثبات
هستند .همچینن ،در شرایطی که تولید
در آستانه سقوط قرار دارد ،با دستکاری
قیمتهای کلیــدی در اقتصــاد کالن
همچون نرخ بهــره و ارز و اخذ مالیات
از تولیدکنندگان ،دولت در انجام وظایف
خود دچار مســئولیت گریزی در زمینه
آموزش ،سالمت و  ...میشود.
دالیل افزایش بدهیهای ریالی دولت

نتیجه بازنشستگان این بخش احساس کردند کمتر دریافت
کردند.
 ٩٠هزار میلیارد برای بازنشستگان تامین اجتماعی
رییــس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکــه ما برای حل
مشکل بازنشســتگان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته
 ۶۰۰۰میلیارد تومان در اختیار این سازمان قرار دادیم افزود:
برای ســال جاری به جای  ۳۲هزار میلیــارد تومان  ۹۰هزار
میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین
اجتماعی پیش بینی شــده است.وی گفت :آنچه که برای ما
مهم اســت این خواهد بود که وزارتخانه مربوطه بتواند منابع
پیش بینی شــده برای بازنشســتگان تامین اجتماعی را به

رایزنیها برای متناسبســازی حقوق وزارتخانههای
بهداشت و علوم
رییــس ســازمان برنامه و بودجه اشــارهای هــم به موضوع
متناسبســازی حقوق وزارت علوم داشت و گفت که از سال
گذشــته به درخواست مکرر کادر درمان و اعضای کادر اداری
وزارت بهداشت امکان اســتفاده از فوقالعادههای ویژه فصل
دهم قانون مدیریت خدمات کشــوری فراهم شد اما با توجه
بــه اینکه این پرداخت موجــب تفاوتهایی در پرداختهای
دانشــگاه های وزارت علوم و همچنین علوم پزشکی شده بود
الزم بود که متناسبسازی صورت بگیرد.وی ادامه داد :به هر
حال افرادی که در شرایط یکسانی از جمله تسهیالت و رشته
قرار دارند باید پرداختیهای متناسب داشته باشند .بنابراین در
قانون بودجه پیش بینیهایی جهت رفع این اختالف صورت
گرفته است.نوبخت همچنین اظهار کرد :طی جلسات اخیر با
اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشــت به دنبال
تعیین فرمولی جهت این متناسبســازی هستیم و در رابطه
با آن اقدام خواهد شد.

چند شرط برای نجات اقتصاد
در ۱۴۰۰
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :بحران
مالیات ســتانی ،افت تولید ،دســتکاری
قیمتهــا و گریــز دولــت از وظایف و
مســئولیتهای خود موجــب افزایش
بدهیهای ریالی میشــود .تا زمانی که
حضور چرخههای غیــر مولد و انحطاط
آور در اقتصاد حل نشــود ،ایران دائما در
خطر ناپایداری و تحت الحمایه قرار گفتن
و بهم ریختگیهای داخلی قرار میگیرد.
در این زمینه سپس باید رفتارهای مالی
دولت و حکومت تنظیم شــود .چشــم
انــداز اقتصاد ایران بیــش از هر چیز به
این وابســته است که درباره ساختارهای
نهــادی کژکارکــرد میخواهیم چه کار
کنیــم و آیا اهتمام جــدی برای حذف
هزینههای غیر ضرور مشاهده میکنیم
یــا نه؟ مومنی در ادامه گفت :در بودجه
ســال جاری هیچ سندی از اینکه دولت
رفتار هزینه خود را بهنجار کند و انضباط
مالی را پیش گیرد ،مشــاهده نمیکنیم.
در طول ســالیان گذشته به نام تولید به
توســعه پشــت کردهایم؛ به این صورت
که در ســالهای  ۱۳۷۰تا  ۱۳۹۵سهم
صنایع رانتی معدنی در صنایع معدنی به
 ۷۰درصد رســیده که یکی از نشانههای
بســیار خطرناک تبدیل تولید به محلی
برای کسب رانت است.
چرا ایران از توســعه یافتگی عقب
میماند؟
وی افــزود :علت اینکه ایران نمیتواند از
دورهای باطل توسعه نیافتگی خارج شود،

این است که سهم صنایع و کشاورزی از
کل ســرمایه گذاریها بسیار پایین بوده
و مصرف گرایی واردات محور افراطی در
ایران اتفاق افتاده است .همچنین ،به طور
همزمان بخش مالی و پولی اقتصاد هم از
ســال  ۱۳۸۵با جدی شدن تحریمها در
توسعه نیافتگی کشور سهیم بوده و سهم
کشاورزی ،صنعت و صادرات از کل مانده
تسهیالت اعتباری نصف شده ،در حالیکه
سهم مالیات از بخشهای ذکر شده چهار
برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی
کشــور است .این کارشــناس اقتصادی
ادامه داد :از سال  ۱۳۹۶به بعد هر سالی
که رشد اقتصادی ایران منفی بوده است،
ســقوط و رشد منفی صنعت کارخانهای
ایران از نطر منفی بــودن نزدیک به دو
برابر شده اســت .در سال  ۱۳۹۶به طور
متوســط حدود  ۵۰درصد ظرفیتهای
تولیدی ایــران به دلیل بحــران تقاضا
بالاستفاده ماند.
حضور بخش غیر رسمی اقتصاد به
بخش رسمی با مانع زدایی و تسهیل
تولید
مومنی با بیان اینکه با تســهیل تولید و
مانع زدایی از آن بخش غیررسمی اقتصاد
به حضور در بخش رسمی تمایل مییابد،
گفت :دلیل اینکه ضریب خوداتکایی در
تولید صنعتی ایران به شدت کاهش پیدا
کرده ،تبدیل شدن تولید به محلی برای
کسب رانت اســت .در سالهای ۱۳۹۲
و  ۱۳۹۳بیــش از  ۶۵۰۰واحد تولیدی

تعطیل شــدند و بیش از  ۱۰هزار مجوز
بهرهبرداری جدید صادر شــده که نشان
از تخصیص ارز و ریال برای رانت است.
وی با اشــاره به گــزارش رقابت پذیری
جهانــی در ســالهای  ۲۰۱۹و ۲۰۲۰
گفت :براساس این گزارش بدترین رتبه
ایران به ترتیب در اندازه بازار ،کیفیت کار،
ثبات اقتصاد کالن ،کیفیت بازار محصول
و پویایی کسبوکار است که برای تقویت
تولید و مانع زدایی ،باید در جهت ارتقای
کیفیت بازار کار ،ثبات اقتصاد کالن ،عدم
دستکاری نرخ ارز و بهره تالش شود .در
شاخص نوآوری جهانی نیز هر شاخصی
کــه جنبه رانت محــوری و اتکا به ارز و
ریال داشته باشد ،ایران رتبه خوبی دارد.
فشار دســتکاری نرخ ارز به نیروی
کار کشور
ایــن تحلیلگــر اقتصادی افــزود :طبق
گــزارش مرکز پژوهشهــای مجلس با
کاهش قدرت چانه زنــی نیروی کار در
ایران ،ایــن افراد به حقوقهای بســیار
پایین تن میدهند .در  ۳۰سال گذشته
سیاســت تضعیــف ارزش پــول ملی و
شــوکهای پیاپی به نرخ ارز ،ایران را به
فالکت کشانده است و دستکاری نرخ ارز
یک فشــار ظالمانه به نیروی کار کشور
تحمیــل میکند.مومنی بــا بیان اینکه
حداقل دستمزد نیروی کار برحسب دالر
در ســالهای  ۱۳۹۸ ،۱۳۹۳و ۱۳۹۹
به ترتیــب  ۷۶،۱۹۵و زیر  ۷۰دالر بوده
است ،تاکید کرد :اگر در سال  ۱۴۰۰مانع
از دســتکاری نرخ ارز و مصوبات مجلس
برای افزایش نرخ ارز شویم و ثبات اقتصاد
کالن ،کیفیــت بازار کار و محصول را در
اولویت قرار دهیــم ،اقتصاد ایران نجات
پیدا میکند.

سرنوشت جدید در انتظار سهام عدالتیها
انتخابات شــرکتهای ســرمایهگذاری استانی ســهام عدالت حدود یک ماه دیگر به صورت الکترونیکی آغاز خواهد شد و مشــموالن باید برای شرکت در این انتخابات
حتما ســجامی شــوند .از سوی دیگر افرادی که متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکتها هستند باید تا  ۲۸فروردین ماه نسبت به ثبت تام در سامانه «ستان» اقدام
کنند .بر اســاس آخرین تصمیمات و مصوبات شــورای عالی بورس و اوراق بهادار ،برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکتهای سرمایهگذاری استان
ها با دســتور انتخاب اعضای هیئت مدیره به صورت الکترونیکی در نیمه اول اردیبهشــت ســال جاری تا نیمه اول خرداد ماه در تمامی استانها برگزار خواهد شد و آن
دســته از سهامداران غیر مســتقیم سهام عدالت که به روش غیرمستقیم مدیریت دارایی باقی مانده و دارای سهام در یکی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند
باید جهت شــرکت در این انتخابات نســبت به ثبت نام در سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) به آدرس  sejam.irاقدام کنند.بر اساس اطالعیه شماره یک سازمان
بورس و اوراق بهادار ،در اجرای تبصره  ۵ماده(  )۶آیین نامه مربوطه ،این مجامع صرفاً به صورت الکترونیکی برگزار شده و از طریق سامانه الکترونیکی یکسانی برگزار
می شــود که مشــخصات و آدرس آن متعاقبا اعالم خواهد شددر این راستا و بر اســاس اطالعیه شماره  ۲سازمان بورس و اوراق بهادار ،آن دسته از متقاضیان عضویت
در هیئت مدیره شــرکت ســرمایه گذاری سهام عدالت استان ها که قصد دارند به عنوان نامزد عضویت در هیئت مدیره این شرکت ها ثبت نام کنند ،با توجه به تمدید
مهلت ثبت نام نامزد های هیئت مدیره شــرکتهای ســرمایهگذاری اســتانی سهام عدالت تا  ۲۸فروردین ماه ســال جاری باید با مراجعه به «سامانه ستان» به آدرس
 setan.seo.irنسبت به ثبت نام در مهلت تعیین شده اقدام کنند.داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مورد تایید مراجع ذیصالح تحصیلی ،تجربه کافی،
بارگذاری و ارســال بی نقص و کامل تمامی مدارک در ســامانه مزبور بارگذاری (بدیهی اســت به درخواســت های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد) شرایط ثبت نام
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره شــرکت های ســرمایه گذار است .ضمناً نحوه امتیاز دهی به واجدین شرایط در اجرای دستور العمل تایید صالحیت حرفهای خواهد
بود که در سایت سازمان به آدرس  seo.irبارگذاری شده است.
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گزیده خبر
آغاز ثبت اطالعات ملکی در سامانه امالک

خانه خود را ثبت نکنید یارانهتان
قطع میشود
بر اساس اصالحیه ماده  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ۵آذرماه
 ۱۳۹۹مجلس ،مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه ،افتتاح حساب
بانکی ،پالک خودرو ،انشعابات خانگی ،گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات،
ثبت اطالعات ملکی در ســامانه امالک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد
بود که عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است .ثبت اطالعات ملکی
و ســکونتی خانوارها در سامانه امالک و اسکان به نشانی  amlak.mrud.irاز
پنجشــنبه  ۱۹فروردین آغاز شده است .طبق این قانون «کلیه سرپرستان
خانوار اعم از شهری و روستایی ،مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای
مسکونی مکلف هستند که اطالعات محل سکونت (اقامتگاه) و امالک تحت
مالکیت خود (با مالکیتهای رســمی ،وکالتی ،تعاونی شهری و روستایی)
را ظــرف مدت دو مــاه از تاریخ  ۱۹فروردین  ۱۴۰۰در ســامانه امالک و
اســکان درج کنند».در بند  ۷از تبصره  ۸این قانون ،موضوع مهمی وجود
دارد که هموطنان الزم اســت به آن توجه کننــد .طبق این بند «پس از
پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره ( )۱این ماده ،دستگاههای اجرایی
مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حســاب باکی و صدور دســته چک،
خدمات ناشــی از اعمال سیاستهای حمایتی ،یارانه ای و کمک معیشتی،
تعویض پالک خودرو ،فروش انشعاب آب ،برق ،تلفن و گاز طبیعی ،ارسال
اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی ،گذرنامه ،مدارک خودرو ،اخطاریه،
ابالغیه ،ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت ،استحقاق دریافت خوابگاه
دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح
نشــانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه امالک و
اسکان کشور ارایه کنند .همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم
االجرا شــدن این تبصره ،کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب
و فاضالب ،برق ،گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اســاس اطالعات
مندرج در سامانه امالک و اسکان کشور ،مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و
به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند».به عبارت ساده تر ،مفهوم این بند از
قانون این است که در صورت عدم ثبت اطالعات ملکی خود از یارانه ،پالک
خودرو ،خدمات بانکی ،انشعابات خانگی ،گذرنامه و  ...محروم خواهید شد.
در واقع کسی که اطالعات ملکی خود را ثبت می کند یک کد یکتا دریافت
خواهد کرد که مبنــای ارایه خدمات دولتی ،این کد یکتا خواهد بود.البته
ثبت نام در این سامانه به معنای جریمه مالیاتی نخواهد بود .شما می توانید
یک اقامتگاه اصلی و یک اقامتگاه فرعی غیر از شهر محل اقامت خود داشته
باشید که مشمول مالیات نخواهند شد.همچنین خانه های واقع در روستاها
و شــهرهای دارای جمعیت کمتر از  ۱۰۰هــزار نفر در صورت خالی بودن
مشــمول مالیات نمی شود .البته واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر
 ۱۰۰نفر جمعیت و روستاها که مالک و بهره بردار آنها هریک جداگانه در
سامانه ملی امالک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی
و مشــمول جریمه ای معادل  ۲۰درصد مالیات سال اول این قانون خواهد
شد.واحدهای نوساز نیز پس از  ۱۲ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس
از  ۱۸ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ســاختمانی مشمول مالیات
موضوع این ماده می شوند.
جریمه ای که برای خانه های خالی در نظر گرفته شده چقدر است؟
بر اساس قانون هر واحد مسکونی واقع در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر که
به اســتناد سامانه امالک و اسکان بیش از  ۱۲۰روز ساکن نداشته باشد در
سال اول مشمول شش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم  ۱۲برابر و سال سوم
 ۱۸برابر مالیات متعلقه می شود.مالیات متعلقه در واقع مالیاتی است که به
خانــه های اجاره ای تعلق می گیرد .طبق قانون واحدهای باالی  ۱۵۰متر
در تهران و باالی  ۲۰۰متر در شهرستانها که اجاره داده می شوند مشمول
مالیات هســتند .بدین صورت که تا  ۳میلیون تومان درآمد اجاره مشمول
 ۱۵درصد ،بین  ۳تا  ۱۰میلیون مشمول  ۲۰درصد ،بین  ۱۰تا  ۲۵میلیون
شامل  ۲۵درصد ،بین  ۲۵تا  ۱۰۰میلیون تومان مشمول  ۳۰درصد و باالتر
از  ۱۰۰میلیون تومان شامل  ۳۵درصد مالیات خواهد شد.حاال این رقمها با
ضرایب شش برابر در سال اول مشمول خانه های خالی می شود .البته این
بدان معنا نیســت که قرار است از همه واحدهای اجاره ای مالیات دریافت
شــود بلکه ضرایب مالیاتی مربوط به خانه های اجاره ای باالی  ۱۵۰متر و
باالی  ۲۰۰متر مبنایی برای محاسبه مالیات خانه های خالی قرار می گیرد.
یعنی کماکان واحدهای اجاره ای کمتر از  ۱۵۰متر در تهران و باالی ۲۰۰
متر در شهرستانها از پرداخت مالیات معاف هستند.همچنین در اصالحیه
موادی از قانون مالیاتهای مســتقیم ،معافیتهای مشــروط برای واحدهای
مسکونی موقوفه ،دانشــجویان ،طالب ،دانش آموزان ،شاغالن و مبتالیان
به بیماری های خاص در صورت اقامت در شــهری غیر از اقامتگاه اصلی و
فرعی در نظر گرفته شده است .واحدهای مسکونی محل اشتغال صاحبان
صنوف و مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی در صورت درج در سامانه از
مالیات معاف هستند .متن کامل قانون را می توانید در «قانون اصالح موادی
از قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب پنجم آذرماه  ۱۳۹۹مشاهده کنید.
وزیر تعاون خبر داد؛

آغاز صدور کارت اعتباری با پشتوانه سهام
عدالت و یارانه
وزیــر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حســاب کاربری توئیتر خود از صدور
کارت اعتباری با توثیق سهام عدالت یا یارانه بدون نیاز به مراجعه به بانک
خبر داد« .محمد شریعتمداری» شامگاه دیشب در حساب کاربری توئیتر
خود متنی را منتشــر کرد.در این متن آمده است« :به ابتکار وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و برای نخستین بار تامین مالی خرد مبتنی بر زنجیره
تولیــد از طریق صدور کارت اعتبــاری خرید با هدف افزایش قدرت خرید
مردم و با توثیق ســهام عدالت یا یارانه ،بدون نیاز به مراجعه به بانک آغاز
شد»این توییت وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با هشتگ یک گام جلوتر
منتشــر شده است.به پشتوانه سهام عدالت کارت اعتباری در اختیار مردم
قرار میگیرد که تمــام مراحل آن بدون نیاز به مراجعه به بانک به صورت
الکترونیکی انجام می شود.این کارت برای سهام عدالت یک میلیونی اعتبار
 ۱۴میلیون تومانی دارد و سهامداران  ۵۰۰هزار تومانی می توانند از اعتبار
هفت میلیون تومانی بهره مند شوند.روز گذشته حسن روحانی رییس دولت
دوازدهم در ایــن خصوص گفت :این یک اقدام رفاهی برای مردم و کمک
به تولید است .ما هزینههای تولید را هم با این اقدام کم میکنیم بنابراین
این اقدام برای مردم توضیح داده شود.وی با بیان اینکه پشتوانه این کارت،
اعتباری خواهد بود ،گفت :البته مورادی مثل یارانه و اوراق دیگر هم میتواند
پشتوانه باشــد اما یکی از پشتوانهها که بیش از  ۴۰میلیون نفر به راحتی
میتوانند از آن استفاده کنند ،سهام عدالت است.
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گزیده خبر
صادرات گاز ایران به ترکیه در جریان است
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز اعالم کرد که صادرات گاز ایران به ترکیه
در جریان اســت و روزانه  ۳۰میلیون مترمکعب گاز به این کشور صادر میشود.
محمدرضا جوالیی در واکنش به انتشار گزارشهایی مبنی بر توقف صادرات گاز
ایران به ترکیه با رد این ادعا ،گفت :صادرات گاز به ترکیه پارسال ( ۱۲فروردینماه
 )۱۳۹۹بهدلیل انفجار خط لوله گاز در مرز بازرگان و در خاک ترکیه حدود ســه
ماه متوقف شد و از آن پس با انجام تعمیرات خط لوله از سوی این کشور ،جریان
گاز از ســرگرفته شد و تاکنون خللی در صادرات گاز ایران به این کشور گزارش
نشــده است.وی تصریح کرد :صادرات گاز از آن پس به جز در دورهای چند روزه
برای تکمیل تعمیرات در جریان بوده و ایران اکنون روزانه  ۳۰میلیون مترمکعب
گاز طبیعی به ترکیه صادر میکند.

تولید نفت خام ایران افزایش می یابد
معاون برنامهریزی وزیر نفت مهمترین برنامههای وزارت نفت برای ســال ۱۴۰۰
را برشــمرد و گفت :یکی از اقدامهای متناسب با شعار امسال افزایش تولید نفت
خام اســت .هوشنگ فالحتیان در یک گفت و گوی رادیویی با بیان اینکه طبق
برنامهریزیهای انجامشــده و بر اساس بودجه  ۱۴۰۰تولید روزانه نفت باید برای
تأمین نیازهای داخلی و صادرات قابل قبول در بازارهای جهانی افزایش یابد ،تصریح
کرد :همسو با این مهم ،شــرکتهای هدف زیرمجموع ه شرکت ملی نفت ایران
برنامهریزیهایی را بهمنظور تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها بهعهده گرفتهاند.
وی با اشــاره به اینکه بیش از  ۱۰۰هزار چاه نفت کمبازده یا بیبازده در کشــور
وجود دارد که با حمایت شرکتهای دانشبنیان و دانشگاههای مربوطه در حال
رفع مشکالت آن هستیم ،افزود :رفع موانع پیشروی پیمانکاران و سرمایهگذاران
در مفاد قراردادها نیز در دســتور کار قرار گرفته است.معاون وزیر نفت سهم گاز
طبیعی در سبد سوخت انرژی کشور را بیش از  ۷۰درصد دانست و گفت :تولید
گاز کشــور با گذشتن از یک میلیارد مترمکعب ،پارسال رکوردی تازه ثبت کرد،
همه تالشها برای حفظ این مقدار تولید بهمنظور رشد و توسعه اقتصادی کشور
در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.فالحتیان از تولید زودهنگام از میدان
خشت ،تکمیل بندر خدماتی تنبک ،افزایش صادرات محصوالت ،ادامه پروژههای
جمعآوری گازهای مشعل ،تسریع در فرآیند وضع سرمایهگذاری ،توسعه ساخت
داخل در حوزه پتروشــیمی با اتکا بر شرکتهای دانشبنیان ،احداث و راهاندازی
پارک علمی و فناوری و نیز کاهش بوروکراسی اداری بهعنوان بعضی از اقدامهای
وزارت نفت برای تحقق شعار «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» نام برد.
وزیر نفت:

حل اصولی مشکالت سیستان وبلوچستان در
گرو توسعه گاز شهری است
ایسنا/سیســتان و بلوچســتان وزیر نفت گفت :شرکت گاز ،اســتانداری و سایر
مســووالن شبکه گاز شهری را توسعه داده تا مشکل به صورت اصولی حل شود
چون معتقدم زیر  ۲ســال زاهدان و مناطق شهری سیستان میتواند زیرپوشش
گاز قرار گیرد.بیژن نامدار زنگنه  ۱۹فروردین ماه در نشســت پیگیری طرحهای
گازرســانی در سیستان و بلوچستان اظهارداشــت :منطقه سیستان (شهرهای
شمالی سیستان وبلوچســتان) با همت مدیران آرام آرام راه توسعه خود را پیدا
کرده و از یک ســنگالخ و اســارت در هیرمند خود را رها کــرده و در این بین
دانشگاهها ،نیروهای تحصیلکرده و فکرهای تولید شده زیربناهای بسیار خوبی
برای این منطقه شــده است.وی افزود :توسعه به زیرساخت نیاز دارد و آنچه که
عامل این توسعه بوده عقل و انسان توسعهیافته است و باید در سیستان به غیر از
کارهایی که برای آب می شود این جا را بر پایه چیزهای فراتر از آن بسازیم.وزیر
نفت با اشــاره به اینکه شرکت ملی ،انتقال و استانی گاز زحمات زیادی کشیدند
تصریح کرد :برای اتمام پروژهها حداکثر زمانتان آخر تیر اســت و سعی کنید تا
آخر خرداد پروژهها را تمام کنید زیرا در شهریور و مهر نه ما هستیم و نه شما و
باید کار برای مردم انجام شود و دوباره در دور تصمیمها نیافتد.وی با بیان اینکه
شرکت گاز کار بزرگی در سیستان و بلوچستان کرده و  ۲۰هزار میلیارد تومان
در این حوزه سرمایهگذاری شده و باید با همت کار را تمام کنیم خاطرنشان کرد:
طرح رزاق ابتکار ســپاه پاسداران قرارگاه قدس است و به نظر من با نیت خیلی
خوب ،واقعبینانه و معقوالنه کار کردند و از این رو باید کمکشــان کرده و در این
راستا تا کنون حدود  ۶۰میلیون لیتر موادسوختی برای این طرح تخصیص داده
شده است.زنگنه با اشاره به اینکه مطالعه خط انتقال گاز چابهار -کنارک و خاش-
سراوان حتماً دنبال میشود و بعد از ماه مبارک رمضان سفر به مناطق جنوبی و
مرکز سیستان و بلوچستان برای همین موضوع انجام خواهد شد ،تاکید کرد :سال
گذشته  ۲۲۱میلیون لیتر گازمایع و نفت سفید درزابل توزیع شده که تقریباً ۳۰
درصد نسبت به سال  ۹۸بیشتر بود به طور کل توزیع نفت سفید در کل کشور
 ۴.۷میلیون لیتر در روز است که  ۲.۲میلیون آن در این استان توزیع شده است.
وی با اشــاره به اینکه تقریباً پنج میلیون نفر در کشــور گاز طبیعی ندارند و ۹۵
درصد از جمعیت کل کشور به این گاز دسترسی دارند گفت :این پنج میلیون نفر
شامل یک میلیون و  ۲۰۰هزار خانوار میشود که ماهی سه کپسول یعنی در ماه
 ۳۶هزار تن و روزی  ۱۲۰۰تن میشده و اما در این بین  ۵۵۰۰تن توزیع کردیم.
سخنگوی صنعت برق؛

مراکز استخراج رمز ارز ،نیروگاه تجدیدپذیر
احداث کنند
ســخنگوی صنعت برق گفت :مراکز استخراج رمز ارز برای تامین برق مورد نیاز
خود نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند کــه وزارت نیرو نیز مازاد تولید آنها را به
صورت تضمینی خریداری خواهد کرد« ،.مصطفی رجبی مشهدی» افزود :یکی
از اقداماتی که دارندگان مراکز اســتخراج رمز ارز میتوانند انجام دهند این است
که انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تامین کنند.وی ادامه
داد :مراکز استخراج رمزارز برای این کار میتوانند نسبت به احداث نیروگاه های
مختلف انرژی های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه بادی ،خورشیدی و برق آبی کوچک
اقدام کنند.معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق
ایران گفت :البته برق تولیدی از طریق انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به وزش باد
یا نور خورشید کم و یا زیادمیشود بر همین اساس وزارت نیرو پذیرفته آن میزان
نوسانها را جبران کند.رجبی مشهدی افزود:عالوه برآن وزارت نیرو ساعتهایی
که این نیروگاه ها برق بیشتری تولیدکنند را به نرخ تجدیدپذیر از آنها خریداری
کند.وی ادامه داد :بنابراین اگر کسی فکر سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیرها را
داشته باشد وزارت نیرو می تواند هم پشتیبانی کند از جهت آن نوسانهای تولید
برقی که انرژی های تجدیدپذیــر دارند و همچنین اگر تولیدی مازاد بر مصرف
داشته باشند به نرخ تجدیدپذیر خریداری کند.سخنگوی صنعت برق خاطرنشان
کــرد :فکر میکنیم با این راهکار به نوعی این مراکز میتوانند به نوعی درآمد و
نقدینگی متناسب را از رمز ارزها کسب کنند و عالوه بر آن مازاد برق تولیدی را
وزارت نیرو به صورت تضمینی به فروش برسانند.
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مقام ارشد دولت هند مطرح کرد؛

شرط هند برای خرید نفت از ایران

یک مقام هندی که نخواســت نامش فاش شود ،اعالم کرد که هر زمان تحریمهای آمریکا علیه ایران برداشته شود ،دهلی نو واردات نفت
از تهران را از ســر میگیرد .یک رســانه هندی به نقل از مقام ارشد دولت این کشور خبر داد که دهلی نو برای از سرگیری خرید نفت از
تهران به محض برداشــته شدن تحریمهای واشنگتن آماده است.روزنامه هندی «اکونومیک تایمز» گزارش داد ،به محض برداشته شدن
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،دهلی نو واردات نفت از تهران را از سر خواهد گرفت؛ این موضوع (احیای خرید نفت از ایران) به هند برای
متنوعسازی فروشندگان نفتی کمک میکند.یک مقام ارشد دولت هند که نخواست نامش فاش شود ،منبع این گزارش روزنامه اکونومیک
تایمز است.هند در اواسط سال  ۲۰۱۹به دنبال اقدام غیرقانونی دولت وقت آمریکا به ریاست جمهوری دونالد ترامپ در خروج از برجام و
اعمال تحریمها ،خرید نفت از ایران را متوقف کرد.مقام ارشد هندی به اکونومیک تایمز گفت« :به محض اینکه تحریمها برداشته شوند،
ما میتوانیم به ســمت احیای واردات نفت از ایران برویم».بنا بر گفته این مقام دولت هند« ،پاالیشــگاههای هندی کار مقدماتی را آغاز
کردهاند و میتوانند به محض برداشته شدن تحریمهای (ایران) ،به سرعت وارد توافقات شوند»وی افزود« :ما در حال حاضر الگویی برای
شرایط تجاری داریم و میتوانیم در لحظه هموار شدن (مسیر) ایران برای صدور نفت ،به سرعت قراردادهایی را منعقد کنیم».طبق گزارش
اکونومیک تایمز ،بعد از قطع صدور نفت ایران به هند ،رتبه اول تا پنجم فروش نفت به هند در سالهای  ۲۰۲۰و  ،۲۰۲۱در اختیار عراق،
عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،نیجریه و ایاالت متحده آمریکا قرار داشته است .تا قبل از اقدام دهلی نو در توقف خرید نفت تهران
تحت فشارهای واشنگتن ،هند دومین مشتری نفت ایران بود و  ۸۵درصد از نیازهای نفتی خود را از ایران وارد میکرد.

مدیرعامل توانیر:

تعرفه «بحرانی پیک مصرف برق» شامل مشترکان عادی نمیشود
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت :پیشنهاد
اختصاص تعرفه بحرانی پیک برای مشــترکان بزرگ پرمصرف است و شامل مردم عادی
نمیشود«.محمد حســن متولی زاده» افزود :همواره سیاستهای تشویقی برای ترغیب
مشترکان به مصرف بهینه دنبال میشده و هدف نیز این بوده که مشترکان وقتی همکاری
می کنند از پاداش این همکاری بهره مند شوند.وی ادامه داد :اما تعداد اندکی از مشترکان
هستند که به هر دلیل عالقمند نیستند در این زمینه (مصرف بهینه) همکاری کنند ،بر
این اساس یک پیشنهاد برای این گروه از مشترکان به هیات دولت داده شده است مبنی
براینکه در زمان بحرانی پیک مصرف ،تعرفه باالتری برای آنان اعمال شود.مدیرعامل توانیر
خاطرنشــان ساخت :البته تعداد این مشترکان بسیار کم است و به طور عمده مشترکان
دیماندی (صنایع بزرگ) هســتند.متولی زاده با تاکید براینکه مردم عادی مشــمول این تعرفه نمی شوند ،ادامه داد :مشترکان دیماندی اگر با سیاست
های تشویقی همکاری نکردند به طور قطع باید بخشی از هزینههایی که به مردم تحمیل میکنند را جبران کنند و تعرفه بحرانی پیک اگر مصوب شود
یکی از راه های جبران خسارت خواهد بود.وی افزود :توصیه می کنیم مشترکان پرمصرف همکاری کنند تا نیاز به اعمال سیاستهای بازدارنده نباشد.
کاهش بارشها و اثر آن روی تامین برق
مدیرعامل توانیر در باره کاهش بارشها و اثرآن بر روی تامین برق گفت :امســال بارش ها کم بوده و نگرانی از تامین تولید برق از نیروگاههای برق آبی
وجود دارد.متولی زاده ادامه داد :اما انتظار میرود با پشتیبانی اصحاب رسانه بتوان با اطالع رسانی درست همکاری مردم را در باره رعایت الگوی مصرف
جلب کرد.وی افزود :همچنین امید است با جلب مشارکت صنایع و کشاورزان و کنترل بار اداره ها بتوان امسال را نیز مانند سال گذشته به خوبی پشت
سر بگذاریم.

وزیر انرژی عربستان تاکید کرد

تصمیم برای افزایش تولید نفت محتاطانه بود
وزیر انرژی عربســتان سعودی ابراز اطمینان کرد توافق اوپک پالس برای افزایش
تولید در سه ماه آینده ،تصمیم درستی بوده است ،.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان
در مصاحبــه ای در ریــاض گفت این تصمیم خوبی اســت و هنوز موردی نمی
بینــم که ما ،من یا همکارانم را در اوپک پالس نگران کند.صحبتهای وزیر انرژی
عربســتان ســعودی یک هفته پس از تصمیم اوپک و متحدانش برای افزودن دو
میلیون بشــکه در روز به عرضه نفت در فاصله ماه مه تا ژوییه ،مطرح شد .از آن
زمان قیمت نفت برنت با وجود مشکالت ناشی از پاندمی کووید  ۱۹شامل کمبود
واکسن در هند ،باالی  ۶۰دالر در هر بشکه مانده است.بر اساس گزارش بلومبرگ،
شــاهزاده عبدالعزیز گفت :اوپک پالس هنگامی کــه برای افزایش تولید تصمیم
گرفت ،فوق العــاده محتاطانه عمل کرد .این گروه هر ماه به برگزاری دیدار برای
ارزیابی بازار ادامه می دهد و اگر اوضاع تغییر دهد ،تصمیمات الزم به سرعت گرفته
می شوند .این توافق شــامل مکانیزمی است که اجازه می دهد تولید با توجه به
تحوالت ،افزایش پیدا کرده ،فریز شود یا کاهش پیدا کند.پیش از نشست وزیران
اوپک و متحدانشــان ،منابع آگاه اعالم کرده بودند عربستان سعودی در بحبوحه
موج جدید قرنطینههای کرونایی ،آماده حمایت از تمدید محدودیت عرضه فعلی
اوپک و متحدانــش در ماه ژوئن و ادامه کاهش تولید داوطلبانه خود اســت .اما
جنیفر گرانهولم ،وزیر انرژی جدید آمریکا پیش از این نشست با همتای سعودی
خود ،درباره سیاست تولید نفت تماس تلفنی گرفت و اعالم کرد قیمت انرژی باید
معقول نگه داشــته شود و این ســیگنال را مخابره کرد که این گروه باید افزایش
تولید را بررسی کند.با این حال وزیر انرژی عربستان سعودی پس از دیدار وزیران
اوپــک پالس به خبرنگاران گفته بود :تصمیم روز پنج شــنبه اوپک پالس تحت
تاثیر مذاکرات با مقامات آمریکایی یا سایر کشورهای مصرف کننده نبوده است.

قیمت نفت سقوط کرد
قیمــت نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی پس از آماری که رشــد
چشــمگیر ذخایر بنزین آمریکا را نشان داد و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن
تقاضا در بزرگتریــن مصرف کننده جهان را برانگیخــت ،کاهش یافت ،.بهای
معامالت نفت برنت  ۳۶سنت معادل  ۰.۶درصد کاهش یافت و به  ۶۲دالر و ۸۰
سنت در هر بشکه رسید .بهای نفت آمریکا  ۳۸سنت معادل  ۰.۶درصد کاهش
یافت و به  ۵۹دالر و  ۳۹سنت در هر بشکه رسید.آمار وزارت انرژی آمریکا نشان
داد اگرچه ذخایر نفت در آمریکا بسیار بیشتر از میزان مورد پیشبینی تحلیلگران
کاهش پیدا کرده اما ذخایر بنزین رشــد چشــمگیری داشته است .ذخایر نفت
هفته گذشته  ۳.۵میلیون بشکه کاهش یافت و به  ۵۰۲میلیون بشکه رسید در
حالی که با افزایش تولید پاالیشگاهها در آستانه فصل تعطیالت تابستانی ،ذخایر
بنزین چهار میلیون بشکه افزایش یافت و به بیش از  ۲۳۰میلیون بشکه رسید.
باب یاوگر ،مدیر معامالت انرژی در میزوهو سکیوریتیز اظهار کرد :پاالیشگاهها
ممکن اســت بخواهند نرخ تولید را اندکی کاهش دهند تا مانع از لبریز شــدن
ذخایر شــوند.به گفته معاملهگران ،همزمان میزان عرضه نفت در سراسر جهان
رشــد کرده و تولید روسیه در نخستین روزهای آوریل ،از میانگین سطح مارس
باالتر رفت.موضوع دیگری که مورد توجه بازار نفت است ،احتمال رفع تحریمهای
آمریکاست که به عرضه جهانی اضافه میکند .آمریکا و سایر قدرتهای جهانی
مذاکرات برای احیای برجام را آغاز کردهاند که ممکن است به رفع تحریمها علیه
صادرات نفت ایران منتهی شــود.بر اســاس گزارش رویترز ،صندوق بینالمللی
پول هفته جاری پیشبینی کرد هزینه گســترده دولتها برای مبارزه با تبعات
پاندمی کووید  ،۱۹نرخ رشــد اقتصاد جهانی را امسال به شش درصد میرساند
که از دهه  ۱۹۷۰تاکنون بیسابقه خواهد بود .رشد اقتصادی باالتر ،تقاضا برای
نفت و فرآوردههای نفتی را تقویت کرده و به کاهش سطح ذخایر کمک میکند.

قیمت نفت سقوط کرد
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی پس از آماری که رشد چشمگیر ذخایر بنزین
آمریکا را نشان داد و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضا در بزرگترین مصرف کننده جهان
را برانگیخت ،کاهش یافت ،.بهای معامالت نفت برنت  ۳۶سنت معادل  ۰.۶درصد کاهش یافت
و به  ۶۲دالر و  ۸۰ســنت در هر بشکه رســید .بهای نفت آمریکا  ۳۸سنت معادل  ۰.۶درصد
کاهش یافت و به  ۵۹دالر و  ۳۹ســنت در هر بشــکه رسید.آمار وزارت انرژی آمریکا نشان داد
اگرچه ذخایر نفت در آمریکا بســیار بیشــتر از میزان مورد پیشبینی تحلیلگران کاهش پیدا
کرده اما ذخایر بنزین رشــد چشمگیری داشته اســت .ذخایر نفت هفته گذشته  ۳.۵میلیون
بشکه کاهش یافت و به  ۵۰۲میلیون بشکه رسید در حالی که با افزایش تولید پاالیشگاهها در
آســتانه فصل تعطیالت تابستانی ،ذخایر بنزین چهار میلیون بشکه افزایش یافت و به بیش از
 ۲۳۰میلیون بشکه رســید.باب یاوگر ،مدیر معامالت انرژی در میزوهو سکیوریتیز اظهار کرد:
پاالیشگاهها ممکن است بخواهند نرخ تولید را اندکی کاهش دهند تا مانع از لبریز شدن ذخایر
شوند.به گفته معاملهگران ،همزمان میزان عرضه نفت در سراسر جهان رشد کرده و تولید روسیه
در نخستین روزهای آوریل ،از میانگین سطح مارس باالتر رفت.موضوع دیگری که مورد توجه
بازار نفت است ،احتمال رفع تحریمهای آمریکاست که به عرضه جهانی اضافه میکند .آمریکا
و ســایر قدرتهای جهانی مذاکرات برای احیای برجام را آغاز کردهاند که ممکن است به رفع
تحریمها علیه صادرات نفت ایران منتهی شود.بر اساس گزارش رویترز ،صندوق بینالمللی پول
هفته جاری پیشبینی کرد هزینه گســترده دولتها برای مبارزه با تبعات پاندمی کووید ،۱۹
نرخ رشــد اقتصاد جهانی را امسال به شش درصد میرساند که از دهه  ۱۹۷۰تاکنون بیسابقه
خواهد بود .رشد اقتصادی باالتر ،تقاضا برای نفت و فرآوردههای نفتی را تقویت کرده و به کاهش
سطح ذخایر کمک میکند.
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معاون وزیر صمت:

گزیده خبر

نگاه سیاه و سفید به تجارت نداریم

رییس ســازمان توسعه تجارت اظهار داشت :ما باید برنامه خود
را برای هر کشــوری که میتوانیم با آن توسعه روابط اقتصادی
و تجاری داشــته باشــیم بر اســاس اصول جمهوری اسالمی
ایران طراحی کنیم .بنابراین اینکه بگوییم یک ســند همکاری؛
نگاه ما رابه ســمتی برده که دیگر بــه ارتباط اقتصادی با دیگر
کشــورها توجه نمیکنیم ،نگاه درستی نیست.حمید زادبوم در
مورد سند همکاری  ۲۵ســاله ایران و چین اظهار کرد :چنین
ی باید بلندمدت باشــد البته جزییات آن در
برنامههای همکار 
کوتاهمدت مشــخص میشــود .االن چین با  ۴۷کشور جهان
ی دارد و با برخی از کشــورها از قبل
چنیــن برنامههای همکار 
هم برنامههای مشــابهی داشــته اســت و درازمدت بودن این
برنامه مزیت آن محســوب میشــود.وی افزود :از آنجا که این
ســند برنامه اقدام نبــوده و یک برنامه همکاری جامع اســت،
تنها کلیات را مطرح کرده و بلندمدت بودن آن مشــکل ایجاد
نمیکند .اما زمانی که پروژههــا را در حوزههای مختلف مانند
نفت ،صنعت ،معادن و تجارت تعریف میکنیم ،با پشتیبانی این
برنامه در کوتاهمدت یا میانمدت اجرا میشود .رییس سازمان
توســعه تجارت با بیان اینکه یکی از اهداف این ســند ،جذب
ســرمایهگذاری خارجی است ،اظهار داشــت :در برنامه توسعه
کشــورها جذب ســرمایهگذاری خارجی یک نقطه عطف مهم
محسوب میشود؛ چراکه همیشه ســرمایههای داخلی کفایت
توسعه را نمیکند .در برنامهریزی شخصی تجار و شرکتها هم
این موضوع دیده میشود بطوریکه برنامهریزی آنها تنها بر اساس
ســرمایه و دارایی خودشان نیســت بلکه تالش میکنند که از
منابع دیگر تامین مالی کرده و به پتانسیل خود اضافه کنند تا
بتوانند برنامههای خود را پیش ببرند .لذا برای برنامههای توسعه
باید به فکر جذب سرمایههای خارجی بود .زادبوم تصریح کرد:
بنابراین یکی از مســائلی که در این ســند در میانمدت به آن

توجه شده ،جلب سرمایههای خارجی برای سرمایهگذاریهای
بزرگ در پروژههای مانند پاالیشگاهی ،پتروشیمی ،مناطق آزاد،
انرژیهای پاک ،خطوط مترو ،صنایع معدنی و  ...اســت .چون
موضــوع پروژهها بلندمدت و میانمدت طراحی شــده ،یکی از
مســائل مهم در پروژههای میانمدت هم بحث سرمایهگذاری
اســت .معاون وزیر صمت در پاسخ به برخی تحلیلها مبنی بر
گردش به شــرق تجارت کشــور گفت :اینکه در نظام اقتصاد و

واکنش گمرک به ابالغیه اجرای کامل
بودجه  ۱۴۰۰از سوی وزارت صمت
گمرک ایران در خصوص ابالغیــه وزارت صنعت درباره اجرای کامل
بودجــه  ۱۴۰۰اعالم موضع کرد ،.ارونقی معــاون فنی گمرک ایران
به ابالغیــه وزارت صنعت در خصوص اجــرای کامل بندهای بودجه
در خصــوص تجارت خارجی واکنش نشــان داد.وی در مکاتبه ای با
عباســپور اعالم کرده است ،بازگشت به نامۀ شمارۀ 26425 60/مورخ
171/1400/ -که در پایان وقت اداری تاریخ 181/ 1400/در دبیرخانۀ
این حوزۀ معاونت ثبت و ارجاع گردیده است – موضوع ابالغ تصویر نامۀ
شمارۀ  158188مورخ 2812/ 1399/رئیس محترم جمهور منضم به
قانون بودجۀ ســال  ، 1400اعالم می دارد:وفق مفاد جزء ( )1بند (و)
تبصرۀ ( )7قانون بودجۀ سال  1400کل کشور ،نرخ ارز محاسبه ارزش
گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات
مصرفی پزشکی در سال  1400در همه موارد از جمله محاسبه حقوق
ورودی ،براســاس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزی نرخ سامانه
مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده ( )14قانون
امور گمرکی اعالم شــده است.همچنین مطابق مفاد جزء ( )2بند (و)
تبصرۀ ( )7قانون مذکور ،در ســال  1400نرخ چهاردرصد (4درصد)
حقوق گمرکی مذکور در صــدر بند (د) ماده ( )1قانون امور گمرکی
برای کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی
و همچنین نهادههای کشــاورزی و دامی به یــک درصد (1درصد) و
برای ســایر کاالها به دو درصد (2درصــد) ارزش گمرکی کاال تقلیل
یافته اســت .البته در مفاد جزء ( )3بند (و) تبصرۀ  7قانون مارالذکر،
تصریح گردیده اســت که در ســال  1400مبلغ ریالی حقوق ورودی
کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده
های کشاورزی و دامی نسبت به سال  1399نباید افزایش یابد.با توجه
به اینکه وفق ابالغیۀ آن دفتر ،درحال حاضر باید برای محاسبۀ حقوق
ورودی ،مأخذ حقوق گمرکــی مندرج در قانون بودجۀ  ،1400مأخذ
سودبازرگانی سال  1399و مبنای محاسبۀ سامانۀ مبادلۀ الکترونیکی
( )ETSبانــک مرکزی  ،مالک عمل قرارگیرد ،درصورت محاســبه به
ایــن روال  ،حقوق ورودی و مالیات برارزش افزودۀ مربوط به کاالهای
غیراساسی ،خصوصاً در مورد نهاده های تولید (مواد اولیه ،مواد واسطه
ای ،تجهیــزات ،اجزاء و قطعات ،لوازم یدکی و ماشــین آالت خطوط
تولید) به شــدت افزایش خواهد یافت؛همچنین ،علیرغم اینکه وفق
مفاد تبصرۀ  1مادۀ  6قانون امــور گمرکی  « ،افزایش حقوق ورودی
شامل کاالهای موجود در اماکن گمرکی نیست» ؛ و نیز ،باستناد مادۀ
 11آیین نامــۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،کاالهایی که
ســود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین نامۀ اجرایی قانون
اخیرالذکر یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش
تغییر می یابد ،در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده
با رعایت مقررات قبل از افزایش ســود بازرگانی قابل ترخیص است،
وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کاالهای موجود در
گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نمی باشد.

صادرات ایران به افغانستان  ۴برابر
صادرات به اتحادیه اروپا شد
بررســی آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در  ۱۱ماه اول سال ۹۹
صادرات ایران به افغانستان  ۴برابر صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا
بوده اســت .آمارهای گمرک ایران نشان میدهد که در  11ماهه سال
 1399صادرات ایران به افغانستان در حدود  2میلیارد دالر بوده است
و این در حالی است که مجموع صادرات به کشورهای مختلف اتحادیه
اروپا در حدود  529میلیارد تومان محاسبه شده است .این بدین معنا
است که مجموع صادرات کشورمان به افغانستان  4برابر اتحادیه اروپا
است که این موضوع بیانگر پتانسیل باالی کشورهای همسایه به عنوان
بازارهای هدف برای محصوالت ایرانی است .الذم به ذکر است ،کشور
ما در شــرایطی قرار دارد که یک بازار واردات یک تریلیون دالری در
کشورهای همســایه وجود دارد که این مسئله ظرفیت ویژهای برای
صادرات ،فراهم میکند که متاسفانه بابیتوجهی دولت تنها  2.3درصد
از کل واردات این کشورها را ایران تامین میکند.

معاون فنی گمــرک ایران اعالم کرد که
مطابق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت در راســتای پشــتیبانی از تولید،
 ۹۰درصــد از نهاده هــای تولید ،بدون
کدرهگیری بانک ترخیص می شود.
مهــرداد جمال ارونقی مصوبات ســتاد
هماهنگی اقتصادی دولت را تشریح کرد.
واردات با ارز متقاضی
وی گفت :مطابق ایــن تصمیمات ،وارد
کننــده می توانــد از محــل ارز خود یا
اشخاص دیگر ،با ثبت اطالعات مربوط به
گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده
ارز در ســامانه جامع تجارت نســبت به
خرید ارز ،منوط به تعهد طرفین معامله
بر اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله
اقدام کند.
صدور مجوز ورود موقت توســط
گمرک
معــاون امور گمرکی گمرک ایران افزود:

تجارت بینالملل نگاهمان به شــرق یا غرب باشد ،شاید چندان
ی شده نباشد .ما میتوانیم با کشورهای مختلف چنین
کارشناس 
برنامه همکاری داشــته باشــیم ،البته ممکن است کشوری در
مقاطع زمانی احســاس کند که از یک سری منابع و همکاری
با برخی از کشورها جامانده ،بنابراین سعی میکند که نگاه خود
را به طرف آن معطوف کنند اما این بدان معنا نیست که با این
اقدام از طرف دیگر غافل باشــد.وی در ادامه بیان کرد :بنابراین

ترخیص  ۹۰درصد از نهادههای
تولید ،بدون کدرهگیری بانک
واردات مواد اولیه به صورت ورود موقت
برای پردازش ،صرفــاً پس از انجام ثبت
آماری در ســامانه جامع تجارت و صدور
مجوز نهایی توســط گمــرک جمهوری
اســامی ایران مجــاز اســت و پروانه
صادراتــی از ایــن محل حــق واگذاری
بابت واردات نــدارد و صادر کننده صرفاً
به میزان مابهالتفاوت واردات و صادرات،
متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی
کشور است.این مقام مسئول در گمرک
ایران با اشاره به اینکه مصوب شد گمرک
ایران ،پروانههای صادراتی صادر شده از
سرزمین اصلی به مناطق آزاد یا ویژه که
برای مصرف در منطقه استفاده میشوند

رتبه ایران در آزادی
اقتصادی چند است؟
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی
وضعیــت آزادی اقتصــادی در میان کشــورهای مختلف
پرداخته که نشان از رتبه نامطلوب ایران در این حوزه دارد.
شاخص آزادی اقتصادی ،رابطه میان شرایط آزاد اقتصاد در
مسیر تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورها را نشان
می دهد که میتواند منجر به جوامعی سالمتر همراه توسعه
انسانی و کاهش فقر شود.در بررسی جهانی این شاخص۱۲ ،
عامل در چهار گروه اصلی بررسی میشوند و نتیجه و برآیند
کار ،امتیاز کشورها و ســپس رتبه جهانی آنها را مشخص
میکند.در میــان عوامل تعیین کننده در این شــاخص،
حاکمیت قانون ،اندازه دولت ،کارایی تنظیم گری و بازارهای
باز چهار دســته اصلی را تشکیل میدهند و در زیرشاخهها

را از گــزارش آمــاری صادرات کشــور
حذف کند و دارندگان این پروانهها حق
واگــذاری آن را ندارند .افزود :در صورت
صادرات کاال از سرزمین اصلی به مناطق
یاد شده و از آنجا به خارج از کشور ،صادر
کننده متعهد به بازگشــت ارز حاصله به
چرخه اقتصادی کشور است.
ترخیص  ۹۰درصــدی نهاده های
تولید بدون کد رهگیری بانک
ارونقی گفت :مهمتریــن تصمیم اتخاذ
شده مرتبط با گمرک که در سال جاری
مشکل واحدهای تولیدی را مرتفع خواهد
کرد این اســت که گمرک مجاز است بر

مســائلی مانند هزینههای دولت ،سالمت مالی ،اثربخشی
قضایی ،آزادی کســب و کار ،نیروی کار و پول و همچنین
آزادی تجارت قرار دارند.آخرین بررسیها نشان میدهد که
در سال  ،۲۰۲۱امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران حدود
 ۴۷بوده و به این ترتیب در ســال جاری میالدی ،ایران با
افت دو درجهای ،در میان کشــورهای جهان در رتبه ۱۶۸
قرار گرفته است.آنچه که شرایط را پیچیدهتر میکند ،این
اســت که در میان  ۱۴کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی،
اقتصــاد ایران از نظر این شــاخص در رده آخر قرار گرفته
است.اقتصاد ایران از سال  ،۱۹۹۶همواره از میانگین آزادی
اقتصادی جهان پایینتر بوده و هرچند در دوره برجام روند
صعودی آغاز شد اما در نهایت در سال ۲۰۲۰بار دیگر منفی
شــد و به نظر میرسد که این روند در سال جاری میالدی
نیز ادامه خواهد داشــت.در میان کشورهای منطقه از نظر
آزادی اقتصادی ،عجیبترین رتبه را گرجســتان به دست
آورده است .این کشور در منطقه اروپای شرقی با به دست
آوردن امتیاز  ،۷۷دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان بوده است.

تغییر مسیر بازار خودرو در پی اظهارات رئیس شورای رقابت

افزایش قیمت گذراست

باید نگاه متعادلی به توســعه همکاریهای اقتصادی و تجاری
خود با دنیا داشته باشــیم .باید توجه داشت اگر تحلیلمان بر
اساس غرب یا شرق باشد ،نگاه به آفریقا را چطور میبینیم؟ آیا
این نگاه به غرب است یا شرق؟ درحالی که عطف توجه ما باید
به آفریقا و کشــورهای همسایه هم باشد .زادبوم همچین افزود:
ما باید برنامه خود را برای هر کشوری که میتوانیم با آن توسعه
روابط اقتصادی و تجاری داشته باشیم بر اساس اصول جمهوری
اســامی ایران طراحی کنیم .بنابراین اینکه بگوییم یک سند
همکاری؛ نگاه ما رابه ســمتی برده که دیگر به ارتباط اقتصادی
با دیگر کشــورها توجه نمیکنیم ،نگاه درستی نیست .معاون
وزیر صمت خاطرنشان کرد :ما باید توجه خود را به کشورهایی
کــه میتوانیم با آنها روابط تجاری خود را توســعه دهیم مانند
آفریقــا ،آمریکای التین ،آمریکای جنوبی و بعضی کشــورهای
خاورمیانه و همسایه معطوف کنیم .بنابراین نباید نگاه افراطی و
سیاه و سفیدی داشت.وی در پاسخ به سوالی پیرامون ادعاهای
مطرح شــده درباره امضای توافقنامه مشــابه با روسیه گفت:
االن جمهوری اسالمی ایران به پیشــبرد مذاکرات موافقتنامه
تجارت آزاد با اوراســیا توجه ویژه دارد و باید در نظر داشت که
کشور اصلی این حوزه روسیه بود که نشانگر توجه به همکاری
با کشــورهای اوراسیا و باالخص روســیه است .اما اینکه برنامه
همکاری با این کشور نوشته شود بیاطالع هستم.زادبوم اضافه
کرد :بنابراین نگاه متعادل به همکاریهای اقتصادی و بینالمللی
میتواند جو متعادلتری را برای همکاریهای اقتصادی ایران با
همه کشــورها در پی داشته باشد .وی افزود :به نظرم به استثنا
رژیم اشــغالگر قدس و کسانی که ما را تحت تحریم قرار دادند
اگر ایران بتواند با دیگر کشورها همکاریهای اقتصادی و تجاری
خود را گسترش دهد تا جایی که به نفع اقتصاد کشور باشد ،این
موضوع جزو برنامههای سیاستگذاران خواهد بود.

٥مصوبه فوری برای تولید؛
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اساس تعرفه های اعالمی از سوی وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت مــورد تأیید
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی ،بدون
کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص ۹۰
درصد کاالهای اظهار شــده نماید .این
اقدام منوط به دریافت تعهد از متقاضی
مبنی بر ارائه کد رهگیری ،حداکثر دو ماه
پس از ترخیص درصدی کاال می باشد.
رفع تعهد پروانه های صادراتی سال
۹۷
معاون گمرک ایران یادآور شد :براساس
این تصمیمــات ،وارد کننــده میتواند
ارز مــورد نیــاز خــود را از محــل ارز
صادرکنندگان (خود یــا غیر) به میزان
کوتاژ صادراتی به شــکل واردات در برابر
صــادرات تامین کند .ایــن روش برای
پروانه های صادراتی ســال  ۱۳۹۷و بعد
از آن و منوط به ثبت اظهار صادر کننده
مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به
پروانه صادراتی امکانپذیر است.

پــس از آن امارات متحده عربی با حدود  ۷۷امتیاز در رده
 ۱۴جهانی قــرار گرفته و قطر و ارمنســتان به ترتیب در
جایگاه  ۳۱و  ۳۲ایســتادهاند.در این آمار شرایط کشورهای
عراق ،یمن و ســوریه بررسی نشــده اما با این وجود تعداد
زیادی از اقتصادهای بســته جهان متعلق به همین منطقه
هستند .بر اساس آمارها ،افغانستان در رده  ،۱۴۶پاکستان
 ،۱۵۲لبنان  ۱۵۴و تاجیکستان در رده  ۱۶۷قرار گرفتهاند و
پس از تمامی آنها ،ایران در جای  ۱۶۸جهانی ایستاده است.

رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ضمن تاکید براینکه
تغییر مســیر قیمت خودرو در روزهای پایانی هفت ه (از روز سهشنبه) تحت تاثیر
تصمیم شــورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو برای ســه ماهه ابتدایی سال
جاری و اعمال نرخ تورم بخشی ،اتفاق افتاده است ،این افزایش قیمت را مقطعی
و گذرا و ناشی ازجو روانی این خبر دانست .در حالی که بازار خودرو سال جاری
را با نوسان افزایشی کاذب توسط صاحبان خودرو در سایتها با فروش آغاز شد
و برخــی را به این تصور رســاند که باالخره بازار خودرو پــس از حدود پنج ماه
ســیر نزولی؛ تاب نیاورده و مجدد سیر صعودی را آغاز کرده است .این در حالی
اســت که در همان روزها که شنیده میشــد طی  ۱۰روز نخست سال جدید،
قیمت خودروهای داخلی روند افزایشی قابل توجهی داشته است ،رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران بر تعطیلی بازار خودرو و عدم انجام
معامالت رســمی در تعطیالت نوروز تاکید کرد و باال و پایین شــدن قیمت را
از جانب صاحبان خودرو دانســته که در ســایتهای فروش تعیین میشود.آغاز
رســمی فعالیت بازار خودرو از ابتدای هفته جاری بوده است و طی چند روز اول
هم آرام با نوســانات محدود پیش رفت؛ بدین ترتیب که روز دوشــنبه تغییری
چندانی با قیمتهای پیش از سال نداشت.اما پس از اظهارنظر رضا شیوا  -رئیس
شــورای رقابت -مبنی بر اینکه این ســازمان منتظر تورم بخشی از سوی بانک
مرکزی اســت تا در جهت افزایش قیمت خودرو برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۰
تصمیمگیری و با اعمال تورم بخشی ،قیمت خودرو درب کارخانه را (پس از آنکه
آخرین افزایش قیمت مربوط به ســه ماهه سوم ســال  ۱۳۹۹بوده و در سه ماه
آخر ســال به دلیل پایین بودن نرخ تورم ،شــورا موافقت با افزایش قیمت نکرده
بــود) اصالح و در حقیقت افزایش دهند.براین اســاس زمانیکه از رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشــندگان خودرو تهران خواستیم تا وضعیت بازار خودرو را
در اولین هفته رســمی فعالیت این بازار تشریح کند ،وی بازار را تا پیش از اعالم
خبر تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در فصل بهار ،آرام و تغییر
مسیر قیمتی این بازار را در پی صحبتهای رئیس شورای رقابت عنوان کرد.سعید
موتمنی اظهار کرد :روز یکشنبه بازار با کاهش قیمتها نسبت به پیش از سال
جدیــد آغاز به کار کرد اما از روز سهشــنبه به بعد با افزایش دو تا چهار میلیون
تومان همراه بوده اســت .این تغییر مسیر قیمت خودرو در اثر جو روانی ناشی از
صحبتهای افزایش قیمت مصوب کارخانهای بوده است .البته که باید بدانیم این
تاثیر ،کوتاهمدت خواهد بود.رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو
تهران ادامه داد :باتوجه به اینکه اثر روانی داشت ،دارندگان خودرو به امید افزایش
قیمت که بتوانند خودرو خود را با قیمت باالتر بفروشند ،عالوه براینکه قیمتها
را بــاال بردند ،در حالی که پیشتر (در زمان نــزول قیمتها) به دنبال خردیدار
بودند ،اکنون تا حدودی عقبنشــینی کردهاند .از روز شــنبه تا دوشنبه ،قیمت
تمامی محصوالت حدود دو الی شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمتها در
ســال  ۱۳۹۹کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سهشنبه دیدیم که قیمتها مجدد پس
از چندین ماه ،روند افزایشــی یافت.وی افزود :بطور مثال پژو  ۲۰۶تیپ  ۲که تا
 ۱۹۹میلیون تومان پایین آمده بود ،مجدد تا  ۲۰۵میلیون تومان هم پیش رفت
یا ســمند که در اوج  ۲۰۰میلیون تومان بود تا  ۱۹۰میلیون تومان کاهش یافته
بود اما مجدد به  ۱۹۴میلیون تومان رسید .در محصوالت سایپا نیز پراید ۱۳۱
که به  ۱۰۶میلیون تومان رسیده بود مجدد در محدوده  ۱۰۹میلیون تومان قرار
گرفت.موتمنی تصریح کرد :البته که الزم به ذکر است ،هفته اول از سال سپری
شــده و هنوز عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته است و از سوی دیگر افرادی
که خودرو در اختیــار دارند ،پس از اخبار افزایش قیمت کارخانهای محصوالت،
تحــت اثر روانی کوتاهمدت وارده به بــازار ،از عرضه امتناع کردند .در هر صورت
بازار آرام اســت و تقاضای کاذب که همه خریدار باشــند و فروشنده کم باشد،
نیست؛ چراکه دیگر تقاضای کاذب از آبان ماه سال گذشته فروکش کرده و اصوال
تقاضای کاذب به دنبال نوسانات قابل توجه نرخ ارز شکل میگیرد.رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد :بنابراین تا زمانی که دیگر
نوســان شدید ارز نداشته باشیم ،با عرضه مناسب خودروسازان به بازار ،قیمتها
در بازار کنترل شــده خواهد بود و بازار آرام پیش خواهد رفت .اکنون جو روانی
کوتاهاثری در بازار شکل گرفته که به زودی خواهد خوابید و در درازمدت ،با توجه
به کنترل نرخ ارز و جلوگیری از نوسان شدید آن ،با عرضه متناسب به بازارو بیش
از تقاضا ،قیمتها افزایش نخواهد یافت .بطور مثال کوئیک که در ایام شب عید،
بســیار بیشتر از نیاز بازار تزریق شد ،قیمت آن در بازار به  ۳۰میلیون تومان زیر
قیمت کارخانه هم رسید .این مقام صنفی تصریح کرد :بررسی و مقایسه قیمت
کارخانهای خودروها نشان میدهد که قیمتها نسبت به تورم سال گذشته ،بیشتر
هم افزایش پیدا کرده اســت .اینکه شــورای رقابت اعالم میکند نسبت به تورم
قیمتها افزایش متناسبی نداشته و اکنون شش ماه که قیمت مصوب محصوالت
افزایش نیافته اســت ،آمار گویای مواردی دیگر است .مقایسه سه ماهه اول سال
 ۱۳۹۹با قیمتهای فعلی بهعالوه افزایش نرخ تورم ،نشان میدهد که در قیمت
کارخانهای محصوالت بسیال بیشتر میزان تورم ،لحاظ شده است .موتمنی افزود:
مسئوالن و نهادهای نظارتی بایستی بررسی کنند که آیا این تصمیم برای افزایش
قیمت مصوب در شرایط بازار فعلی ،منطقی خواهد بود یا نه؟ بررسیهای ما که
نشان میدهد قیمتها بیش از تورم مشمول افزایش قیمت شدهاند .سال گذشته
تورم  ۳۶درصد بود اما بیشــتر از اینها قیمتهای مشــمول افزایش یافت.طبق
اعالم رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشدگان خودرو تهران ،آخرین قیمت
پرتیراژها در بازار بدین صوت اســت که:در محصوالت گروه سایپا :پراید  ۱۳۱در
محــدوده  ۱۰۹میلیون تومان ،پراید  ۱۱۱حدود  ۱۲۶میلیون تومان ،پراید وانت
(  )۱۵۱حــدود  ۱۱۴میلیون تومان ،تیبا  ۱۲۳میلیون تومان ،تیبا  ۲حدود ۱۳۳
میلیون تومان ،ساینا  ۱۴۱میلیون تومان و کوئیک حدود میلیون تومان است.
در محصوالت ایرانخودرو نیز :پژو  ۲۰۶تیپ  ۲حدود  ۲۰۵میلیون تومان و تیپ
 ۵آن  ۲۵۰میلیون تومان ،ســمند  LXحدود  ۱۹۴میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵در
محدوده  ۱۸۴میلیون تومان ،دنــا  ۲۶۶میلیون تومان و دناپالس  ۳۱۲میلیون
تومان قیمت دارند.

تعطیلی  ۲هفته ای بازار و اصناف تهران
ادامه از صفحه اول
 -19کارگاههای صنعتی و ساختمانی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)
 -20چاپخانه ،لیتوگراف ،تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط ،دفاتر آگهی تبلیغاتی،
فروشندگان کاغد و مقوا
 -21خشکشوییها
 -22مراکز فروش عینکهای طبی
 -23فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی و مواد اولیه باغبانی و کشاورزی
 -24فروشگاههای لوازم ایمنی و آتشنشانی
-25سینما خودرو /تئاتر خودرو
 -26مراکز اقامتی (شامل هتل ،متل ،مهمانپذیر ،پانسیون و مشاغل مشابه)
 -27فروشگاههای مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی
 -28فعالیت تیمهای ملی و لیگهای وابسته در رشتههای مختلف
 -29غذا و ملزومات حیوانات خانگی ،ملزومات و تجهیزات دامپزشکی
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گزیده خبر
نرخ رسمی یورو افزایش و پوند
کاهش یافت
بانک مرکزی نرخ رســمی  ۴۶ارز را برای امروز اعالم کرد که بر اســاس آن
نرخ  ۳۲ارز کاهش و  ۸ارز افزایش یافت .نرخ  ۶ارز نیز ثابت ماند ،.بر اساس
اعالم بانک مرکزی هر دالر آمریکا بدون تغییر نسبت به روز قبل به مبلغ ۴۲
هزار ریال قیمت خورد .همچنین هر پوند انگلیس به قیمت  ۵۷هزار و ۷۸۰
ریال و هر یورو نیز به قیمت  ۴۹هزار و  ۸۶۱ریال اعالم شــد.افزون بر این،
هر فرانک ســوئیس  ۴۵هزار و  ۱۹۶ریال ،کرون سوئد  ۴هزار و  ۸۷۰ریال،
کــرون نروژ  ۴هزار و  ۹۵۸ریال ،کرون دانمارک  ۶هزار و  ۷۰۴ریال ،روپیه
هند  ۵۶۵ریال ،درهم امارات متحده عربی  ۱۱هزار و  ۴۳۷ریال ،دینار کویت
 ۱۳۹هزار و  ۱۱۰ریال ،یکصد روپیه پاکستان  ۲۷هزار و  ۴۶۶ریال ،یکصد
گ کنگ  ۵هزار و  ۳۹۶ریال ،ریال
یــن ژاپن  ۳۸هزار و  ۲۷۱ریال ،دالر هن 
عمان  ۱۰۹هزار و  ۲۳۲ریال و دالر کانادا  ۳۳هزار و  ۳۰۵ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر ،نرخ دالر نیوزیلند  ۲۹هزار و  ۴۷۶ریال ،راند آفریقای جنوبی
 ۲هزار و  ۸۸۵ریال ،لیر ترکیه  ۵هزار و  ۱۴۴ریال ،روبل روسیه  ۵۴۶ریال،
ریال قطر  ۱۱هزار و  ۵۳۹ریال ،یکصد دینار عراق  ۲هزار و  ۸۷۸ریال ،لیر
ســوریه  ۳۴ریال ،دالر استرالیا  ۳۲هزار و  ۷ریال ،ریال سعودی  ۱۱هزار و
 ۲۰۰ریال ،دینار بحرین  ۱۱۱هزار و  ۷۰۱ریال ،دالر ســنگاپور  ۳۱هزار و
 ۳۲۹ریال ،یکصد تاکای بنگالدش  ۴۹هزار و  ۵۷۴ریال ،ده روپیه سریالنکا
 ۲هــزار و  ۹۳ریال ،کیات میانمار  ۳۰ریال و یکصد روپیه نپال  ۳۵هزار و
 ۱۲۹ریال تعیین شــد.همچنین ،نرخ یکصد درام ارمنستان  ۷هزار و ۸۵۹
ریال ،دینار لیبی  ۹هزار و  ۲۶۰ریال ،یوان چین  ۶هزار و  ۴۱۵ریال ،یکصد
بات تایلند  ۱۳۳هزار و  ۵۱۹ریال ،رینگیت مالزی  ۱۰هزار و  ۱۴۸ریال ،یک
هزار وون کره جنوبی  ۳۷هزار و  ۶۰۰ریال ،دینار اردن  ۵۹هزار و  ۲۳۸ریال،
یکصد تنگه قزاقستان  ۹هزار و ۷۱۷ریال ،الری گرجستان  ۱۲هزار و ۲۹۲
ریال ،یک هزار روپیه اندونزی  ۲هزار و  ۸۸۴ریال ،افغانی افغانســتان ۵۳۸
ریــال ،روبل جدید بالروس  ۱۵هزار و  ۷۳۵ریال ،منات آذربایجان  ۲۴هزار
و  ،۷۲۱یکصد پزوی فیلیپین  ۸۶هزار و  ۴۲۸ریال ،ســومونی تاجیکستان
 ۳هــزار و  ۶۹۱ریال و منات جدید ترکمنســتان  ۱۱هــزار و  ۹۸۸ریال
ارزشگذاری شد.

ارزش بازار ارزهای مجازی با اپل برابر شد
ارزش بازار ارزهای مجازی به رقم  2000میلیارد دالر رســیده که با ارزش
شــرکت اپل برابری میکند.به گزارش راشــا تودی ،ارزش مجموع ارزهای
مجازی موجود در جهان اخیرا و برای نخستین بار در تاریخ به حدود 2000
میلیارد دالر رســیده است ،دلیل رشد این بازار افزایش قابل توجه به قیمت
بیت کوین در بازار جهانی طی هفتهها و ماههای گذشته بوده است.در حالی
کــه ارزش کل بازار ارزهای مجازی امروز به رقم  1.93تریلیون دالر کاهش
یافتــه ،اما روز دوشــنبه از  2000میلیارد دالر عبور کــرده بود .این بدان
معناست که هماکنون ارزش بازار ارزهای مجازی با ارزش شرکت اپل آمریکا
که یکی از گرانترین شرکتهای جهان به شمار میرود برابری میکند .برای
اینکه مقایسه بهتری در این زمینه داشته باشیم باید گفت که ارزش شرکت
اپل هم اکنون برابر مجموع ارزش دو شرکت گوگل و تسال است و تسال هم
در حال حاضر گرانترین شرکت خودروسازی در جهان به شمار میرود.
درواقــع بخش قابل توجهی از افزایش ارزش بازار ارزهای مجازی مربوط به
ســه ماه گذشته اســت و ارزش بازار آنها در طول این سه ماه بیش از یک
تریلیون دالر افزایش یافته اســت .برای نخســتین بار در ماه ژانویه بود که
مجمــوع ارزش ارزهای مجازی از یک تریلیون دالر عبور کرد.یکی از دالیل
دو برابر شدن ارزش بازار ارزهای مجازی ،دو برابر شدن قیمت بیت کوین در
بازار جهانی طی سال جاری است .بیت کوین حتی چند روز پیش رقم 61
هزار و  556دالر را رد کرد.

حمایت چین از بیت کوین با هدف تضعیف
دالر آمریکا
یکی از بنیانگذاران شــرکت پی پال عقیده دارد چین طی ســالهای اخیر
از یورو برای تضعیف دالر اســتفاده کــرده و حاال حمایت آن از بیت کوین
هم با همین هدف انجام میشــود .به گزارش راشا تودی ،پیتر تیل ،یکی از
بنیانگذاران شرکت پی پال عقید دارد هدف دولت چین از حمایت بیت کوین
تضعیف سیاست خارجی و پولی آمریکاست .وی اضافه کرد پکن تالش کرده
از یورو هم با همین هدف اســتفاده کند.تیل که یک سرمایهگذار بزرگ در
ارزهای مجازی است گفت آمریکا باید قوانین سختگیرانهتری برای استفاده
از این ارزها در نظر بگیرد .وی با اشــاره به اینکه انتشــار ارز دیجیتال بانک
مرکزی چین میتواند موقعیت دالر را به عنوان ارز ذخیره جهان تهدید کند،
گفت «:چینی ها سلطه دالر آمریکا را دوست ندارند چون باعث تسلط آنها بر
زنجیرههای عرضه نفت و سایر کاالها میشود».تیل ادامه داد «:با اینکه من
یکی از طرفداران ارزهای مجازی و بیت کوین هســتم ،در حال حاضر تصور
میکنم بیت کوین میتواند یک سالح مالی برای چینیها علیه آمریکا باشد
و اسکناسهای بیپشتوانه مخصوصاً دالر را تهدید کند .وی همچنین گفت
که چین طی ســالهای اخیر تالش کرده تجارت نفت را با یورو انجام دهد
تا موقعیت دالر تضعیف شــود .در واقع ،به نظر تیل ،چین از یورو به عنوان
یک سالح علیه دالر استفاده کرده است .این میلیاردر آمریکایی عقیده دارد
پکــن در واقع قصد ندارد یوان را تبدیــل به ارز ذخیره جهان کند چون در
این صورت باید حســابهای سرمایه خود را باز کند و این چیزی است که
چین اص ً
ال نمیخواهد.
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رییس کل بانکمرکزی؛

کاهش نرخ بهره امکان پذیر نیست

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه در ســال  ۹۸و با افزایش قیمت بنزین مشــکل
بازار ارز شروع شد ،گفت : :اگر از من پرسیده بودند حتما  FATFرا تایید میکردم ولی من
صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند ،.عبدالناصر همتی با حضور در کالب
هاوس به پرسشهای کارشناسان و فعاالن اقتصادی پاسخ داد و با مرور به سابقه انتصابش
بعنوان رئیس کل بانک مرکزی ،اظهار داشــت :تصمیم اینکه من سفیر چین شوم گرفته
شــده بود و  10روز ســفیر چین بودم ولی برای اجالس سفرا به تهران برگشتم و همان
روز دوم رییس جمهور بنده را خواســتند و برای شرایط ارزی مشورت خواستند و ایشان
پیشنهاد پذیرش مسئولیت بانک مرکزی را به من دادند.وی گفت :احساس کردم که نیاز
است این سکان را به دست بگیرم و می دانستم که چه سختی هایی دارم ولی خوشحال
هستم که سختی  32ماه را تحمل کردم و برای مردم تا حدی که توان دارم خدمت کردم
و می دانم مردم ســختی می کشند و تحریم بسیار سخت است و به خاطر اینکه دشمن
نتواند اطالعات بگیرید نمی توانم خیلی توضیج بدهم.
چرا بازار ارز  15ماه خوب بود و  15ماه بد؟ /مشکل ارز از گرانی بنزین شروع شد
همتی با بیان اینکه در این دوره با پشــتیبانی مقام معظم رهبری و کل مجموعه دولت
توانستیم این پیچ اصلی فشار حداکثری را رد کنیم ،افزود :در پایان سال  98و در سال 99
مشکالتی پیش آمد که مدیریت بازار ارز را با دشواری همراه کرد .یکی بحث گران شدن
نرخ بنزین و دیگری رفتن اســم ایران به لیست سیاه  FATFبود.رئیس کل بانک مرکزی
ضمن اشاره به اینکه در سال  98مشکل از افزایش نرخ بنزین شروع شد و افزایش قیمت
بنزین به نرخ ارز شوک وارد شد ،گفت :اواخر همان سال نیز مباحث مرتبط با اف ای تی
اف و ورود به لیست سیاه به عنوان شوک های سیاسی و روانی بر بازار ارز تاثیر گذار بود
و لذا بعضاً فشارها و عوامل سیاسی و بیرونی کار را از دست ما خارج کرد.من که توانستم
نرخ ارز را برای یکسال 11تا13هزارتومان حفظ کنم با نرخ 15هزارتومان مواجه شدم.
وی بــا بیان اینکه در ســال  99اتفاقات زیادی رخ داد که اثر منفی شــدیدی بر نرخ ارز
گذاشــت ،ادامه داد :از جمله این اتفاقات ،درخواســت مکانیزم ماشه توسط آمریکایی ها
بــود که علیرغم اینکه رای نیاورد ،ولی اثر منفی بر بازار ما گذاشــت .همچنین  18بانک
ما تحریم ثانویه شدند که همین امر باعث تشدید شرایط مخرب شد و افزایش انتظارات
تورمی را به دنبال داشت.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :من تمام تالشم را کردم ،در
اذهان از دالر 45هزار تا 60هزار تومانی صحبت میکردند و همه اینها به انتظارات تورمی
دامن زد و هدفگذاری تورمی ما را با مشــکل مواجه کرد؛ هدفگذاری تورمی به این معنا
نیست که حتما به آن برسیم بلکه باید به آن نزدیک شویم که نزدیک هم شدیم .ما اوراق
فروختیم و با آن کسری بودجه و تشدید تورم را کنترل کردیم.همتی ضمن تأکید براینکه
کارگزاری بانک مرکزی توانســت  125هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند ،افزود:
اگر این اقدام انجام نمی شد به تنهایی میتوانست  32واحد درصد به نقدینگی اضافه کند
که از آن جلوگیری شد.
اعتقادی به سرکوب ارز ندارم/اگر از من پرســیده بودند حتما  FATFرا تایید
میکردم
رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز و سیاست های ارزی این بانک نیز اینطور توضیح
داد که اعتقادی به ســرکوب نرخ ارز ندارم .دخالت بانکمرکزی در بازار ارز و تعیین نرخ
را بــه طور قطعی رد میکنم و بانکمرکزی برای ثبات دخالت میکند و من اعتقادی به
ســرکوب نرخ ارز ندارم و نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین میشود .بازار ثانویه (نیما) به روز و
در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای
ثبات و جلوگیری از نوســانات است.وی در ادامه در خصوص تسعیر نرخ ارز افزود :تسعیر
ارز صندوق توسعه ملی بر اساس اصل قانونی است و کسی نمی تواند از آن استنکاف کند
علیرغم این موضوع بنده تا حــد توان مقاومت کردم .اقتصاد ما بر ارز آوری صادرات غیر
نفتی متکی است.همتی با بیان اینکه در سال گذشته  37میلیارد دالر واردات داشتیم که
دو ســوم آن توسط صادرات غیرنفتی تامین شد ،افزود :خالص دارایی ارزی بانک مرکزی
بر اساس سیاست های مدون است و ارزپاشی در این خصوص وجود ندارد .نرخ ارزی که
سرکوب بشود و باعث خروج سرمایه شود از نظر من مردود است.رئیس کل بانک مرکزی
ادامــه داد :اگر بخواهیم خالص دارایی های ارزی بانک مرکزی را خرج کنیم بر اســاس
سیاست های ارزی این کار را انجام می دهیم و اجازه خروج سرمایه نمی دهیم .تقریبا 6.5
میلیارد تومان ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته است .دو سوم تامین واردات ما
در کل کشور را صادرات غیرنفتی تامین میکند و ما هیچوقت صادرات را سرکوب نکردیم.
وی با اشاره به این که ما  250نفر داشتیم که صادرکننده واقعی نبودند و قانون هم گفته
اینها را بررسی کنیم و 6.5میلیارد دالر ارز را به کشور وارد نکردند گفت :بعدا فهمیدیم نه
آدرس درست داشتند و نه کارت بازرگانی درستی داشتند و از بین این  250نفر 70 ،نفر
را خود قوه قضاییه اعالم کرد که از افراد بسیار تهیدست کارت بازرگانی گرفته بودند و 30
نفرشان هم االن دستگیر هستند.همتی پیرامون پیوستن به FATFگفت :اگر از من پرسیده
بودند حتما  FATFرا تایید میکردم ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم
بگیرند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه خیلی از مشکالت و فشارهای من را
بخش خصوصی نمی داند؛ گفت :ســال  99بدترین سال کشور بود؛ من بازارساز هستم و
وقتی که ابزار من محدود شود ،نمی تواند بدون ارز بازار را کنترل کند؛ شرایط ما اما االن
بهتر می شــود .با صادرکنندگان هر روز جلسه دارم این طور نیست که ارز را نیاورند؛ اما
پتروشیمی ها ارز ارزان بدهند ،من نمی توانم جلوگیری کنم.همتی گفت :تیمی االن در
وین هستند که این مسائل را پیگیری میکنند و این مسائل را پیگیری می کنیم که فقط
گفته نشود تحریم بانکی برداشته شد؛ بلکه نحوه استفاده منابع و سایر ابزارها را هم برای
رفع تحریم ها باید به کار بگیریم.وی در خصوص مبارزه با پولشویی گفت :در سال  97چک
های تضمینی را جمع کردم که میلیاردها تومان را در دوبی خرج میکردند و االن در زمینه
پولشــویی کارهای خوبی انجام شده است و به تدریج سیستم ما بهتر شود؛ نمونه آن هم
شرط بندی و قمار است که سامانه ها به سرعت عمل می کند و در آینده نزدیک خبرهای
خوبی را از کنترل های پولشویی ارایه خواهم داد.همتی با بیان اینکه روزانه  150میلیون
تراکنش شتابی و  100میلیون تراکنش شاپرک دارم ،تصریح کرد :ضمن اینکه االن روزانه
 40هزار میلیارد تومان تراکنش صورت می گیرد؛ بنابراین اعداد و ارقام نشان می دهد که
کنترل سخت است ولی با کنترل و سامانه کار راحت می شود؛ االن سیستم فاش را داریم
که به بانک مرکزی اجازه می دهد که شبکه ها و سرشاخه های قمار و جابجاکننده پول را
شناسایی کنیم.وی ضمن تأکید براینکه االن نسبت به سال گذشته  5برابر کنترل ما بیشتر
شــده است ،افزود :البته این تراکنش ها صرفا کار پولشویی انجام نمی دهند بلکه مالیات
نمی پرداختند؛ این در حالی است که مجوز دو میلیون پوز را باطل کردیم و  7میلیون دیگر
را اطالعاتش را به سازمان مالیاتی دادیم؛ اما شعب بانکهای ما به این امر کمک می کردند
و با برخی از افراد همراهی می کردند که بتوانند پول کالن جابجا شدند.
بدهی  90هزار میلیاردی  11بدهکار بزرگ برای  15سال قبل است
همتی در ادامه در خصوص بدهکاران بزرگ بانکی گفت 11 :بدهکار بزرگ بانکی  90هزار
میلیارد تومان بدهی دارند که البته متعلق به االن نیست؛ پس ساختار عظیمی در سیستم
بانکی ما شکل گرفته که رئیس کل بانک مرکزی نمی تواند به تنهایی آن را مدیریت کند؛
اما اکنون با اختیاراتی که از سران سه قوه به بانک مرکزی داده شده است ،موسسات ناتراز
در کنترل قرار گرفته اند؛ این در حالی است که اکنون دیگر اضافه برداشت در کشور نداریم
و  80هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال  97اضافه برداشت داشتیم اما اکنون برخی از
موسسات دیگر به نقطه سخت ناترازی رسیده اند؛ پس زمان نیاز داریم.
همتی گفت :تا زمانی که بانکها را بتوان به صراط مستقیم آورد 5 ،سال زمان نیاز داریم؛ اما

در مسیر هستیم و بخش مهمی از وقت رئیس کل بانک مرکزی روی این موضوع متمرکز
شده است که نمونه آن هم ادغام بانکهای نیروهای مسلح است .پس ما در حال کار بر روی
این موضوع هستیم؛ اما خیلی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران ناشی از بانکها است ولی
خیلی از تولید و پیشرفت کشور نیز مرهون نظام بانکی است.وی افزود :بسته ارزی ما بسته
به شــرایط خاص تغییر کرد و خیلی هم به آن ایراد گرفتند ولی شرایط و نیازهای کشور
تغییر یافت و بر این اساس منجر به تغییر شد؛ البته این بسته آخر که اصالح شد ،خیلی
از مســائلی که مرتبط با صادرکنندگان هست را حل خواهد کرد؛ این در حالی است که
صادرکنندگان و واردکنندگان بدون ارتباط با بانک مرکزی کار خود را انجام می دادند و به
طور میانگین  45میلیارد دالر ارز هم به کشور برمی گشت؛ اما اکنون که دو سوم تامین
ارز از طریق صادرات است؛ باید اصالحات را انجام داد و با جهت گیری های خاص منجر
به تنوع صادراتی و رونق تولید شود.

از اول هم مخالــف ارز  4200تومانی بودم /به قالیبــاف نامه زدم که هر وقت
خواستید  4200را حذف کنید همان روز انجام دهید
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارز  4200تومانی اشاره و تصریح کرد :منکر مشکالت
ارز  4200نیســتم ،بنده از اول هم با آن مخالف بودم؛ ولی برای کاالهای اساســی تابع
سیاست دولت هستیم ،البته مشخص بود که در توزیع به دلیل عدم وجود شبکه های قوی
مشکالت رانتی بوجود می آید؛ ولی از زمانی که بین ارز دولتی و بازار آزاد فاصله زیاد شد،
صرفه اقتصادی آن برای برخی بیشتر شده است .قانون بودجه امسال در مورد ارز 4200
تومانی گفته شده است که مابه التفاوت نرخ ارز بعد از حذف ارز دولتی به مردم داده شود.
همتی درباره نرخ ســود هم گفت :من با وزیــر اقتصاد هماهنگ و روزانه با هم در تماس
هستیم؛ بر اساس قانون کمیته بند ک داریم که نرخ سود و اوراق را در آنجا مورد توافق قرار
می دهیم؛ اما نرخ سود بانکی نیز در شورای پول و اعتبار با حضور رئیس سازمان برنامه و
بودجه و وزیر اقتصاد تعیین می شود؛ در این حوزه هم تخلفی نمی بینم که بانک مرکزی
تنهایی کار کند .تالش داشتم که به بازار سرمایه کمک کنم و اعتقاد هم به رشد و توسعه
آن دارم.وی ادامه داد :نامه ای به رهبری نوشتم و ایشان هم به رئیس مجلس ارجاع دادند؛
اما در این نامه من خواستار حذف ارز  4200تومان نشدم؛ بلکه نوشتم هر زمانی که می
خواهید حذف ارز را انجام دهید ،همان روز آن را انجام دهید؛ چراکه وقتی ســه ماه قبل
از ســال جدید اعالم می کنید که ارز  4200تومانی حذف شود در بازار اثر منفی خواهد
داشت؛  30هزار تن تقاضای روغن باال رفته است؛ چراکه در بودجه اعالم شده بود که ارز
حذف می شــود پس گرانی هم از همان جا آغاز شــد.وی با بیان اینکه سیاستگذاری ارز
 4200تومانی باید در دولت صورت گیرد ،افزود :من هم مخالف ارز  4200تومانی بودم به
عنوان رئیس کل بانک مرکزی هم نمی توانم خارج از مجموعه تصمیمات اقتصادی کشور
عمل کنم؛ اما به عنوان فردی ،با این ارز مخالف هستم.
خبری از پول های بلوکه شده نیســت /امریکا جلوی پرداخت وام صندوق به
ایران را گرفت
همتــی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره وضعیت پول های بلوکه شــده ایران در
کره جنوبی و سایر کشورها گفت :مسئول دالرهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی ،بانک
مرکزی اســت و هر خبری هم به غیر از بانک مرکزی اعالم شود ،صحت ندارد؛ این اتفاق
هنوز برای منابع ایران نیفتاده اســت ،البته باید این را هم گفت که  7میلیارد دالر مورد
پیگیری قرار می گیرد ،چون این پولها حق ایران و بانک مرکزی است؛ این در حالی است
که اگر  7میلیارد دالر آزاد نشود ،ایران لنگ می ماند؛ اما اگر آزاد شود ،جریمه عدم النفع
را هم باید دولت کره تقبل کند.وی درباره درخواست وام ایران از صندوق بین المللی پول
افزود :ما  60سال است که عضو صندوق بین المللی پول هستیم 2.2 ،میلیارد دالر هم از
پول ایران در این بانک است و همه دارند استفاده می کنند ولی ما از آن بی بهره شدیم.
این وام کرونا از سوی صندوق بین المللی پول به همه پرداخت شده و مشروط هم نبوده
اســت اما ایران از آن محروم شد.همتی گفت :دو سه نامه هم به صندوق بین المللی پول
نوشتم ،اما نامه ای در اکتبر سال گذشته از سوی امریکا به گروه امریکا صندوق بین المللی
پول ارسال شده که با این وام مخالفت کنند؛ اما اگر امریکا اراده کند ،نهادهای بین المللی
نمی توانند تصمیم بگیرند و مستقل نیستند؛ ما همچنان پیگیر هستیم.وی افزود :در مورد
اف ای تــی اف هم باید گفت که این جزو ضروریات بانک مرکزی و مبادالت پولی آن در
دنیا اســت اما اگر هم تصویب نشود ،حتما مشکالت جدی در سیستم بانکی ایران با دنیا
ایجاد خواهد شد؛ پس راه سخت می شود و ما هم تالش می کنیم که به نتیجه برسیم.
همتی با بیان اینکه ساختار بانک مرکزی باید اصالح شود ،گفت :باید سرمایه گذاری در
کشور را تقویت کنیم؛ متوسط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران ظرف ده سال
گذشت ،نیم درصد به طور میانگین بوده و بنابراین در طول ده سال  5درصد هم کاهش
یافته است .این امر باعث شده تا میانگین رشد ده ساله  90تا  1400به دو درصد برسد؛
این اشکال است و مجموعه تصمیم گیری نظام باید طراحی جدیدی صورت دهند و رابطه
بانک مرکزی با دولت ،رابطه ســرمایه گذاران با دولت و مواردی از این دســت را اصالح و
بازتعریف کنند؛ وقتی که در کل ده سال رشد دو درصد باشد ،مسائل بهتر از این نمی شود.
همتی گفت :اگر تولید دو درصد رشد کند ،تورم نباید داشته باشیم؟ این سوال مهمی است
و نشان می دهد که بانک مرکزی چوب جادویی ندارد .من مراقبت می کنم در دولت که
بار بیشتری به سمت بانک مرکزی تحمیل نشود؛ اگر این ساختار اصالح نشود و این روش
حکمرانی در اقتصاد حاکم نشود؛ حتما مسائل بدتر از این خواهد شد.
برنامه بانک مرکزی برای رمزارزهای مجاز
رئیــس کل بانک مرکزی در خصوص رمــز ارزها نیز اینطور توضیح داد که ســال قبل
تصمیماتی در دولت در این خصوص گرفته شد ،آیین نامه بانک مرکزی را به شورای عالی
پولشــویی داده ایم و منتظریم به محض تایید این ایین نامه ،مجوز الزم را به بانک ها و
صرافی ها برای مبادالت رمزارزهای مجاز بدهیم.
آیا همتی باعث سقوط بورس شد؟
وی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به انتقادات درباره نقش بانک مرکزی و ئیس
کل این بانک در سقوط بورس ،گفت :بانک مرکزی و بنده در موضوع بورس مظلوم واقع
شــده ایم ،در خیلی از جاها نیز این طور شــده است؛ اما بنا نداریم خیلی مسائل را پاسخ
دهم .مشکل در مرغ را هم به بانک مرکزی نسبت می دهند؛ نرخ ارز باال می رود می گویند
بانک مرکزی کرد ،هر اتفاقی که در کشور می افتد ،می گویند زیر سر بانک مرکزی است.
همتی گفت :بانک مرکزی چرا باید نرخ سود را پایین بیاورد و بعد باال ببرد و بورس را بهم
بریزد .واقعا رئیس کل بانک مرکزی این طور قدرتمند است؟ در حالیکه دو ماه ابتدایی 99
معادل  71هزار میلیارد تومان اضافه ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی بود که االن به زیر 20
هزار میلیارد تومان رسیده است.وی افزود :اگر قرار بود که بانک مرکزی این گونه در بورس
عمــل کند باید کانال هدفگذاری را به  18درصد در بازار بین بانکی برای نرخ ســود می
رساندم ،اما این کار را نکردم 4 .تا فاکتور را به خاطر بورس تغییر دادم ،چراکه می خواستم
نرخ تسهیالت ،ناترازی بانکها و کمک به بورس را صورت دهم و بنابراین انگیزه ندارم نرخ
سود بانکی را باال بیاورم.همتی با بیان اینکه برخی با سود نظام بانکی زندگی می کنند در
حالیکه متاسفانه برخی یک بعدی نگاه می کنند ،تصریح کرد :ما به دنبال ثبات بازار بورس
هســتیم این در حالی اســت که آینده از آن بازار سرمایه است و همه باید کمک کنیم؛
االن نیز باور دارم که  50درصد سهام در بازار ارزشمند است؛ البته سازمان بورس هم باید
سیاستگذاری های ثبات بخشی را برای بورس در نظر بگیرد این در حالی است که دامنه
نوسان ،دامنه متقارن و مواردی از این دست که مدام در حال تغییر است ،غلط است.وی

ضمن تأکید براینکه من هم دغدغه بورس را دارم ،افزود :نمی شــود که یک بازار همیشه
بازدهی خوب داشته باشد و بقیه بازارها خراب باشند؛ اما پیش بینی می کنم که شرایط
اقتصادی ما به سمت ثبات بیشتر پیش می رود اما بورس هم روزهای خوبی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به عملکرد بانک ها در بازار بین بانکی گفت :ظرف یک
هفته یا یک ماه کار به نحوی می شود که  20هزار میلیارد تومانی که معمول بود ذخایر
اضافه بانکها باشد ،به  70هزار میلیارد تومان رسید یعنی  50هزار میلیارد تومان به ذخایر
اضافه شد؛ چراکه کسی وام نگرفت و ظرف یک ماه این اتفاق افتاد.وی افزود :ما اوراق بدهی
را تازه شروع کرده بودیم و االن تازه از نیمه سال  99به بعد که بخشی از اوراق دولتی را به
صورت عملیات ریپو از بانکها بگیریم و در حال انجام این کار هستیم .اینجا است که متوجه
می شویم عملیات بازار باز چقدر مهم است.

در مورد نرخ بهره ،اقدامی نمی کنم که بازار سرمایه بهم بخورد
همتی با بیان اینکه اگر عرضه ارز در بازار زیاد شود ،نرخ کاهش می یابد تصریح کرد :البته
قیمت را هم بازار تعیین می کند اما بانک مرکزی طرفدار ثبات بازار ارز است .سال  99به
خاطر انتظارات تورمی که اوایل سال ایجاد و مطالبی مطرح شد که همه انتظار رشد 100
درصدی نقدینگی داشتند ،این وضعیت به خاطر انتظارات عجیبی بود که در جامعه ایجاد
شد و نرخ رشد پول در مرداد به  88درصد رسید که نشان از سیالیت پول دارد.وی افزود:
این موضوع ،انتظارات تورمی را شــکل داد و مجموعه این اتفاقات سبب شد که انتظارات
در بازار سهام باال رود و خیلی از تحلیلگران بازار سرمایه ،سهام را با دالر  60هزار تومانی
تحلیل کردند.رئیس کل بانک مرکزی بــا تأکید براینکه در مورد نرخ بهره اطمینان می
دهم که اقدامی نمی کنم که بازار سرمایه بهم بخورد ،گفت :در مورد تغییر نرخ بهره نیز
تصمیم نگرفتم ،اما اگر در مورد تورم توانستیم رقم را کاهش دهیم ،نرخ بهره را هم تغییر
میدهیم .اما در مورد نرخ بهره بازار بین بانکی نیز به صورت جدی کنترل های الزم را می
کنیم تا نرخ بازار بین بانکی باال نرود.همتی درباره تورم هدفگذاری شده و  ...تصریح کرد:
سیاستگذاری هدف تورمی مجموعه اقداماتی را تعیین میکند که به هدفگذاری تورمی
برسیم اما این سیاست نمی توانست شوک های اقتصادی را پیشبینی بکند .در حالی که
دوستان از تورم های باالی  60درصدی صحبت می کردند .اما شما ببینید ما چه فشاری را
در سال  99تحمل کردیم اما جلوی چنین تورمی را گرفتیم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان
اینکه هدفگذاری ما در سال  99بر مبنای ارز نیمایی بود اما شوک عرضه که به اقتصاد
وارد شد ،بر نرخ ارز تاثیر گذاشت ،گفت :این در کنار بی نظمی که در توزیع کاالی اساسی
پیدا کردیم که در کنترل بانک مرکزی نبود ،نرخ تورم را از هدف ما دور کرد.
هدفگذاری تورم بر مبنای دالر نیمایی  17هزار تومانی بود
وی با بیان اینکه سیاستگذار هدف تورمی را اعالم میکند ،ولی قادر به پیشبینی شوکهای
برونزا نیست ،اظهار داشت :شوکهای برونزایی که در سال  99اتفاق افتاد هرکدام از آنها
میتوانست کل سیستم پولی و ارزی کشور را به هم زند و بعضا هم تالش خود را در این
زمینه انجام دادند ولی ما مقاومت کردیم .دوستان از تورمهای بسیار باال صحبت به میان
میآوردند و از رشــد  100درصد نقدینگی ســخن میگفتند که با سیاستگذاری موفق
شدیم .البته انحراف وجود دارد ،ولی هدفگذاری تورم بر مبنای نرخ نیمایی  17هزار تومانی
برای دالر بود برآن اســاس هدفگذاری کردیم ولی شــوکی که یک دفعه نرخ ارز را تا 32
تومان باال برد که نشان میدهد شرایط سیاسی و بانک مرکزی توام هستند ،االن نیما 22
تومان است با آن  17تومان ،نرخ ارز در هدفگذاری تعیین کننده است.وی در ادامه اضافه
کرد :شــوک عرضه را نمیتوان نادیده گرفت .امید زیادی به سه ماه آخر سال داشتم که
متاسفانه بینظمی که در بازار کاالهای اساسی و مشکالت در توزیع که هیچ یک برعهده
بانک مرکزی نیست ،سبب شد تا نرخ تورم برکاالهای اساسی باال رود و با توجه به سهم
باالیی که در تورم دارند ،متاسفانه تورم را از هدف دور کرد .تمام اقتصاددانان این را قبول
می کنند که هدفگذاری تورمی حتما نباید تحقق یابد .هدفگذاری برای حرکت در سمت
آن است ،حاال چنانچه اقداماتی فراتر از قدرت بانک مرکزی هدف را دچار شوک میکند،
سعی در به حداقل رساندن تاثیر آن شوک خواهیم داشت وبراین تصور هستم که این کار
انجام شــده باشد.رئیس کل بانک مرکزی درباره جرائم قمار و قاچاق گفت :تذکر الزم در
این زمینــه را دادم و همکاران من در بخش آی تی اقدامات خوب و جدی انجام دادهاند.
با این اقدامات بحث قمار خیلی محدود شــده و  92درصد کاهش یافته است ولی از بین
نرفته و وجود دارد ولی قبال بسیاری از این اقدامات وجود نداشت ،واقعا دو سال است که
در این خصوص مشــغول به کار هستیم .سامانههایی در بانک مرکزی دراین خصوص در
حال انجام و طراحی اســت که پس از حصول نتیجه اعالم خواهد شد .تا همین حد این
اطمینان را میدهم که در این زمینه کارهای خوبی صورت خواهد گرفت ،و لی قبول دارم
سیســتم بانکی باید همکاری بیشتری انجام دهد و برخی از بانکها تخلف داشتند که با
آنها برخورد صورت گرفته و موارد مطرح را قوه قضائیه باید اطالعرسانی کند .تا این حد
عنوان میکنم که بانک مرکزی مصمم در ایجاد مانع برای چنین فعالیتهایی اســت.وی
دربــاره مبحث  FATFو صندوق بینالمللی پول ادامه اضافه کرد :درباره  FATFنظرخود را
مطرح کردم .سیستم بانکی کشور به دور ازشرایط  FATFنیست و در این خصوص در حال
کار کردن اســت ،اکنون هم بخشی از کارها درحال انجام است و شکی در وجود آمادگی
ایران در این زمینه وجود ندارد و چنانچه امروز و فردا اعالم شــود خود را خیلی سریع با
شرایط تطبیق خواهیم داد ،نگرانی از این بابت وجود ندارد .درباره صندوق امیدوارهستیم
که یکطرفه نباشد و ما فقط پول داشته باشیم و بقیه استفاده کنند .روزی این سلطه آمریکا
بر نهادهای مالی از بین برود وچنین نباشــد که این کشور  16درصد سهم داشته باشد،
ولی برای  84درصد باقی مانده تعیین کننده باشد .مطمئن هستم که پیشنهادات ما در
صندوق حتما تصویب میشود.
صادرات ریالی را نمی پذیریم /آیا دولت در ماه های پایانی بدنبال سرکوب نرخ
ارز است؟
همتی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره صادرات و  ...گفت :اکنون واردات در مقابل
صادرات انجام میشــود .در همین امســال  15میلیارد دالر ارزی که در نیما عرضه شده
واردات در مقابل صادرات اســت .حاال چــه واردات در مقابل صادرات دیگران یا از طریق
خودشان است که به خوبی نشان می دهد که واردات مقابل صادرات اجازه دارد؛ اگر بنده
جلــوی این روند را گرفته بودم چگونه  15میلیارد دالر واردات از این طریق انجام شــده
است!؟ بنده معتقدم که تمام امکانات الزم را برای دوستان فراهم کردیم.رئیس کل بانک
مرکزی با اشاره به اینکه یک عده میگفتند که برای نرخ نیما سقف گذاشتهاید افزود :در
یک مقطعی بله؛ یک هفته ای دوستان میخواستند یک مسئله را تست کنند و این کار
را کردند ولی در این دو ســال گذشته سقفی برای نیما نگذاشتیم .االن هم که می بینید
خیلیها میآیند میگویند ارز ما را نمیخرند بنده چه کار باید بکنم .االن روزانه  300الی
 400میلیون دالر ارز در نیما عرضه میشــود و خرید  50تا  30میلیون دالر است.همتی
با طرح این سوال که چرا این اتفاق افتاده است؟ اظهار داشت :وارد کننده نسبت به نرخ و
اینکه احتماالً تغییرات در آن شود تامل دارد و این موضوع تقصیر بنده نیست .بنده سقفی
برای نیما تعیین کردم؛ بنابراین من فکر میکنم در تفاهم بین اتاق بازرگانی و در تعامل
با صادر کنندگان محترم در خدمت عزیزان صادرکننده هستم.رئیس کل بانک مرکزی با
تأکیــد بر اینکه صادرات ریالی را هنوز نپذیرفتیم و نمی پذیریم ،گفت :ما صادرات ریالی
را قبول نداریم ولی باید این مشــکل را حل کنیم ،اگرچه اعتقاد به صادرات ریالی نداریم
و آن را خروج سرمایه از کشور میدانیم .هیچ کشوری از دنیا صادرات با پول ملی خود را
نمیپذیرد و صادرات با پول ملی خندهدار است؛ اما اینکه طرف مقابل ارزی را گرفته باشد
و به کشور نیاورد ،باز هم مورد قبول نیست.
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تختروانچی:

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد ،تحریم را تضعیف
کننده ظرفیت کشــورها در مینزدائی دانســت و تاکید کرد
که آنها باید لغود شــود .مجید تخت روانچی روز پنجشــنبه
در نشست شورای امنیت ســازمان ملل متحد که با موضوع
مینزدایی برگزار شــد ،افزود :مینها و سایر ادوات انفجاری
باقیمانده از جنگ چالشی برای امنیت و توسعه پایدار برخی
کشورها به شــمار میروند و حفاظت از جان انسانها و فراهم
آوردن شرایط امن برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در
اینگونه دولتها مســتلزم برخوداری از برنامه جامع در زمینه
مینزدائی اســت.وی ادامه داد :مینزدائــی نیز به نوبه خود
نیازمند نیروی انسانی متخصص و منابع مالی الزم و تجهیزات
و امکانات فنی کافی است که متأسفانه بسیاری از کشورهای
در معرض تهدید مینها و ســایر ادوات انفجاری باقیمانده از
جنگ ،از آن برخوردار نیســتند .بنابرایــن همکاری با آنها از
جمله برای تأمین منابع مالــی و انتقال تجهیزات و فنآوری
مرتبــط ضروری اســت.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل
متحد اضافه کرد در نتیجه تجاوز صدام به جمهوری اسالمی
ایران ،پنج اســتان کشورمان به مینها و سایر ادوات انفجاری
باقیمانده از جنگ آلوده شــد که موجب تأخیر در بازسازی،
توســعه اقتصادی اجتماعی شهرها و روستاهای آسیب دیده

تعدادی از جمهوریخواهان مجلس ســنای آمریکا با ارسال نامهای
برای جو بایدن ،با تالشهای وی برای بازگشــت به توافق هستهای
 ۲۰۱۵با ایران مخالفت کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی کنگره،
گروهی از سناتورهای جمهوریخواه با ارسال نامهای برای جو بایدن
رئیس جمهور ایاالت متحده ،مخالفت خود را با تالشهای کاخ سفید
برای بازگشت به برجام و برداشتن هرگونه تحریم علیه تهران اعالم
کردهاند.بر اساس این گزارش ،نامه سناتورهای جمهوریخواه در حالی
نوشته شده است که مقامهای دولت بایدن در مذاکرات غیرمستقیم
با سایر طرفهای برجام در وین شرکت کردهاند تا درباره راهکارهای
بازگشــت ایاالت متحده به توافق هستهای بحث و تبادل نظر کنند.
این ســناتورها که شامل اعضای ارشــد کمیتههای مهم و کلیدی
مجلس سنا میشــوند ،برجام را یک توافق شکست خورده ارزیابی
کرده و نسبت به از بین رفتن اهرم فشار آمریکا با برداشتن تحریمها
هشدار دادهاند.بر اساس گزارش رویترز ،سناتورهای جمهوریخواه در
این نامه با تالشهای دولت بایدن برای بازگشت به توافق هستهای
شکســت خورده یا هر توافق دیگری که امتیازات یکطرفه به ایران
بدهد ،مخالفــت کردهاند ،آن هم تا زمانی که ایران به لطمه زدن به
امنیت آمریکا و متحدان و شرکایش ادامه میدهد.

آمریکا :آماده برداشتن تحریمهای
غیرمرتبط با برجام هستیم

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده است که واشنگتن آماده
لغو تحریمهای غیرمرتبط با برجام است.به گزارش رویترز ،ند پرایس
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شده است که
دولت بایدن آماده است اقداماتی را برای بازگشت به توافق هستهای
بردارد و برای این منظور تحریم های غیرمرتبط با برجام را لغو کند.بر
اساس این گزارش ،اظهارات ند پرایس در حالی است که کاخ سفید
پیش از برگزاری نشســت کمیسیون مشترک برجام بارها از تهران
خواســته بود تا ابتدا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد.ند
پرایس در ادامه افزود :مذاکرات در وین سخت و دشوار خواهد بود و
به علل مختلف از جمله عدم اعتماد بین تهران و واشنگتن ،با چالش
هایی روبرو خواهیم شــد.وی اظهار داشت :مذاکرات وین به صورت
حرفهای پیش می رود ،ما آماده هســتیم تا اقدامات الزم و ضروری
برای بازگشت به برجام را انجام دهیم ،این اقدامات شامل لغو تحریم
های غیرمرتبط با برجام خواهد بود .البته من در جایگاهی نیستم که
بتوانم جزئیات مربوط به چگونگی آن را در اختیار شــما قرار دهم.
ند پرایس در عین حال گفت :ما هیچ مشــوق یکجانبهای را به ایران
نخواهیم داد ،آن هم تا زمانــی که به تعهداتش در چارچوب توافق
هستهای بازگردد.وی در ادامه ادعا کرد :دولت بایدن متعهد است تا
ایران را برای جرائمی مثل نقض حقوق بشــر ،حمایت از تروریسم و
برنامه موشک بالستیک پاسخگو کند .به همین دالیل از نظر راهبرد
ما ،بازگشــت دوجانبه به توافق هستهای الزم ولی کافی نیست ،زیرا
ما نه تنها به دنبال دستیابی به یک توافق طوالنی تر و مستحکم تر
هستیم بلکه در آینده با شرکای منطقهای خود همکاری خواهیم کرد
تا توافق های بعدی برای برطرف کردن این مشکالت را حاصل کنیم.
یونهاپ:

ایران کشتی توقیف شده کره جنوبی
را آزاد کرد

گزیده خبر

تحریمها باید لغو شوند

تنشهای واشنگتن و مسکو؛ آمریکا درصدد
تحریم و اخراج دیپلماتهای روس

از جنگ و بازگشــت امن آوارگان و نیز شــهادت یا مجرو ح
شدن بسیاری از شــهروندان ما شد.تخت روانچی اظهار کرد:
با این وجود و برخالف تحریمهای غیرقانونی آمریکا که مانع
انتقال تجهیزات مینزدائی به ایران می شود ،کشورمان با اتکا
به نیروی انسانی غیرتمند خود و تجهیزات بومی و روشهای
نوین مینزدائی ،نه تنها توانست اکثر مناطق آلوده را پاکسازی
کند ،بلکه شــرکتهای ایرانی فعال در زمینه مینزدائی ،در
حال همکاری با سایر کشورهای منطقه هستند.
وی همچنیــن از ایجاد مرکز بینالمللی آمــوزش در زمینه
مینزدائی به عنوان یکی دیگر از دســتاوردهای ایران در این
زمینــه یاد کرد.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با
اشاره به اینکه تحریمها ظرفیت ملی مینزدائی در کشورهای
آلوده به مینها و ســایر ادوات انفجــاری باقیمانده از جنگ
را تضعیــف میکنند ،آنها را ناعادالنــه و ناپذیرفتنی خواند و
خواستار لغو فوری تحریمها و در عوض ،تسهیل دسترسی به
ماشین آالت و فناوری الزم برای عملیاتهای مینزدائی شد.
تخــت روانچی تاکید کرد جمهوری اســامی ایــران آماده
گســترش همکاری خود با کشورهای منطقه و فراتر از آن در
زمینه مینزدائی ،انتقال تجربیات و تبادل کارشناس ،برگزاری
دورههای آموزشی و اجرای طرحهای مینزدایی است.

مخالفت جمهوریخواهان سنا با تالش
بایدن برای بازگشت به برجام

خبرگزاری یونهاپ به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی گزارش داد
که ایران نفتکش کره جنوبی و ناخدای آن را حدود ســه ماه پس از
توقیف آزاد کرده است.به گزارش این خبرگزاری ،وزارت خارجه این
کشور اعالم کرد که این کشتی همراه با ناخدا و  ۱۲خدمه دیگر آن
بندر ایران را حدود ساعت  ۶صبح به وقت محلی ترک کرده است.بر
اساس این گزارش ،خدمه کشتی برای نگهداری از نفتکش در کشتی
باقی ماندند.یونهاپ افزود که این اتفاق در زمانی افتاده است که سئول
و تهران احتماال بر سر آزادی  ۷میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در
کره جنوبی پیشبردهایی را داشته اند.روز  ۱۳فروردین ماه یک منبع
دیپلماتیک کره جنوبی از احتمال آزادی نفتکش توقیف شــده کره
جنوبی و ناخدای آن در روز  ۲۰فروردین خبر داده بود.نیروی دریایی
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی  ۱۵دی ماه سال گذشته یک فروند
شــناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل  ۷هزار و
 ۲۰۰تن مواد شــیمیایی نفتی را به دلیل نقض پروتکلهای زیست
محیطی در خلیج فارس توقیف کرد.

گروهــی از هــواداران دولــت انگلیس
که از شــکلگیری موانع تجــاری میان
ایرلند شــمالی و دیگر مناطق این کشور
خشــمگین هســتند با ایجاد نا آرامی،
حمله بــه پلیس و تخریب اموال عمومی
تنش در ایــن منطقه ایجاد کرده و اقدام
آنها واکنش هایی را برانگیخت ه اســت.
«دومینیــک راب» وزیــر امــور خارجه
انگلیس روز پنجشنبه با صدور بیانیهای از
تمام طرفها خواست تا از طریق همکاری
بایکدیگر تنشها را کاهش دهند .وی با
بیان اینکــه اخاللگران متعلق به جامعه
ایرلند شمالی نیســتند تصریح کرد که
تنها از طریق گفتوگو و مذاکره میتوان
اختالفها را کنار گذاشــت.وزیر خارجه
انگلیس یادآور شد که پیمان جمعه نیک
زمینهای را ایجاد کرده که تمام احزاب و
جوامع در ایرلند شمالی از طریق احترام
متقابــل در کنار یکدیگــر زندگی و کار
کنند.پیمــان «جمعه نیــک» یا «توافق
بلفاست» به سه دهه خشونت و درگیری
میان ملیگرایان کاتولیک حامی استقالل
ایرلند و پروتستانهای حامی انگلیس در
سال  ۱۹۹۸خاتمه داده بود .اما از ژانویه

پسلرزههای برگزیت در ایرلند شمالی
گذشته که انگلیس به عضویت در اتحادیه
اروپــا پایان داد گروههــای وفادار به این
کشــور در ایرلند شــمالی بارها به موانع
وارد کردن کاال از انگلیس اعتراض کرده
و این توافق را در تناقض با پیمان جمعه
نیک دانستهاند.اما اعتراضهای اخیر پس
از آن شــدت گرفت که حزب اتحادگرای
دموکراتیک موسوم به دییوپی و طرفدار
بریتانیا ،تصمیم پلیس برای عدم پیگیری
قضایی حــزب ملیگرای ایرلند شــین
فین را محکوم کرد و خواستار استعفای
رئیس پلیس شد ۲۴ .سیاستمدار حزب
جمهوری خواه ایرلند شمالی سال گذشته
در یک مراســم سوگواری شرکت کردند
که بــا محدودیتهای کرونایی ســازگار
نبود.معترضان خشــمگین شب گذشته
برای ششمین شــب متوالی ،با حمله به
یک دســتگاه اتوبوس شــهری ،آن را به
آتش کشــیدند و راننده اتوبوس و چند
خبرنــگار را مجروح کردنــد .گزارش ها
حاکیست  ۴۱نفر از ماموران زخمی و ۱۰
معترض باززداشت شــدهاند.وزیر خارجه
انگلیس میگویــد :مــن از نگرانیهای
برخی گروههای اتحادگرا مطلع هستم و

به ســخنان آنها گوش کردهام .اما برای
من روش اســت که تنها مسیر طرح این
نگرانیها از طریق مذاکره ،تعامل و روند
سیاسی اســت ،نه بی نظمی و خشونت.
راب توضیــح داد کــه در ایــن زمینه با
رهبران سیاســی ،مدنی و مذهبی ایرلند
شــمالی مالقات خواهد کرد تا زمینه از
ســرگیری گفتوگوها را تســهیل کند.
وی افزود که نخســت وزیــر انگلیس را
نیز در جریان تحــوالت قرار خواهد داد.
بوریس جانســون چهارشنبه شب نیز در
توئیتی نسبت به تحوالت ایرلند شمالی
ابراز نگرانی کرد و نوشــت :از صحنههای
خشــونتبار در ایرلند شمالی ،مخصوصا
حمــات به نیــروی پلیس این کشــور
که از مــردم و کســبوکارها محافظت
میکنند ،بســیار نگران هستم .راه حل
اختالف نظرها ،از طریق گفتوگو اســت
نه خشــونت یا بزهکاری.همچنین مامر
اریک سخنگوی کمیسیون اروپا امروز در
نشست با خبرنگاران ،نا آرامیها در ایرلند
شمالی را محکوم و تصریح کرد که هیچ
کس از این رفتارهــا نفعی نمیبرد .وی
از معترضان خواســت تا بدون فوت وقت

به ادامه خشــونتها پایان دهند.خروج
انگلیس از اتحادیه اروپا ،ایرلند شمالی را
در وضعیت ویژه ای قرار داده به طوریکه
از یک ســو در قلمرو سیاسی انگلیس و
از ســوی دیگر تابع مقــررات اقتصادی
اروپاست .این وضعیت پیچیده در ماههای
اخیر به ویژه در جابهجایی واکسن کرونا
انتقادهایی را در پی داشــته است.پیشتر
تونی بلر نخســت وزیر پیشین انگلیس
که زمینه پایان درگیریها و انعقاد پیمان
جمعه نیک را فراهم کرده بود ،نسبت به
جدایی احتمالی ایرلند شمالی از انگلیس
و پیوستن آن به جمهوری ایرلند پس از
برگزیت ،هشدار داده بود.وی در گفتوگو
با نشــریه تایمز گفته بــود که دیدگاه او
درباره احتمال اتحاد دو ایرلند ،یک پیش
داوری نیســت و به ارزیابی اش از نتیجه
همه پرســی برگزیت در انگلیس برمی
گردد .بلر بیان داشت :البته من امیدوارم
که ایرلند شــمالی همچنان بخشــی از
بریتانیا باقی بماند اما افراد زیادی خواهان
اتحاد دو ایرلند هســتند و احتمال اتحاد
ایــن دو به دلیل برگزیت ،اجتناب ناپذیر
است.

الوروف؛

مسکو پاسخ هرگونه اقدام غیردوستانه آمریکا را میدهد

وزیر امور خارجه روسیه ضمن تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن
آمریکا هشــدار داد که مسکو پاسخ هرگونه اقدام غیردوستانه
واشــنگتن را میدهد« ،.ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه
روسیه امروز (پنجشنبه) ضمن هشدار درباره هرگونه اقدامات
غیردوستانه آمریکا علیه روسیه تأکید کرد که ایاالت متحده و
متحدانش شرکای قابل اعتمادی نیستند و نمیتوان به آنها
تکیه کرد.بنا بر گزارش خبرگزاری روســی «تاس» ،وزیر امور
خارجه روســیه در یک کنفرانس خبــری پس از گفتوگو با
«مختــار تیلو بردی» معاون نخســتوزیر و وزیر امور خارجه
قزاقســتان با تأکید بر بیثمر بودن سیاســتهای تحریمی
واشنگتن علیه مســکو گفت که این رویکرد به بنبست ختم
میشــود و «احمقانه» است.الوروف در خصوص سیاستهای
تحریمی آمریکا علیه روسیه تصریح کرد« :این خط مشی باعث
انتقادهای بیشــتر در درون آمریکا میشود....چنین رویکردی
منتهی به بنبســت و احمقانه است و هیچگونه نتیجهای در
پی نخواهد داشــت».این دیپلمات ارشد روس سپس با اشاره

به این موارد نتیجهگیری کرد« :این گونه اقدامات آمریکا تنها
یادآور این مطلب اســت که نه ایاالت متحده و نه همپیمانان
این کشور ،شرکای قابل اعتمادی نیستند و نمیتوان در مسائل
کلیدی به آنها تکیه کرد».وزیر خارجه روســیه همچنین به
برخــی اخبار دربــاره مخالفت ایاالت متحده با بازگشــت به
پیمان آسمانهای باز واکنش نشان داد و گفت« :مسکو هنوز
بیانیهای رسمی از آمریکا در خصوص موضع این کشور نسبت
به پیمان «آسمان های باز» دریافت نکرده است».روز گذشته
(چهارشنبه) ،برخی رسانههای خبری گزارش کردند که دولت
«جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا به متحدان خود مخالفتش
با بازگشت به پیمان آسمانهای باز را اعالم کرده است.الوروف
در این خصوص گفت« :روســیه اطالع دارد که آمریکا پس از
اعالم خروج از پیمان آسمان های باز به صورت پنهانی متحدان
خود را به انتقال اطالعات پروازها به آنها ترغیب کرده است».
وزیر خارجه روســیه همچنین در واکنش به برخی گزارشها
مبنی بر تصمیم واشنگتن برای اخراج تعدادی از دیپلماتهای
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روس گفت« :مسکو پاســخ هرگونه اقدام غیردوستانه آمریکا
را خواهــد داد».وبگاه بلومبرگ به نقل از «ســه منبع مطلع»
گــزارش داد ،دولت ایاالت متحده بررســی اطالعاتی ادعای
دخالت روسیه در انتخابات و انجام حمالت سایبری موسوم به
آمریکا در پرونده ادعایی «ســوالر ویندز» را به اتمام رسانده و
احتماال به زودی اقدامات تالفی جویانه خود را اعالم میکند.
به گفته این منابع آگاه آمریکایی« ،اقدامات احتمالی میتواند
شــامل اعمال تحریمها و اخراج ماموران اطالعاتی روسیه در
آمریکا که با پوشش دیپلماتیک مشغول به کار هستند ،باشد».
مقامهای روسیه بارها اتهامزنیهای آمریکاییها درباره دخالت
ادعایی مســکو در انتخابات آمریکا و حمالت سایبری به این
کشــور را رد کردهاند.در واپسین روزهای  ۱۳۹۹اظهارات تند
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا علیه روسیه و «قاتل» خواندن
رئیسجمهور این کشــور باعث شد مسکو «آناتولی آنتونوف»
سفیر خود را از واشــنگتن فرابخواند و او همچنان به آمریکا
برنگشته است.

طبق گزارش یک رســانه آمریکایی ،دولت جو بایدن بررســی اطالعاتی ادعای
دخالت روسیه در انتخابات و حمالت هکری به واشنگتن را کامل کرد و درصدد
تحریم و اخراج تعدادی از دیپلماتهای روســی است .در شرایطی که بحران در
روابط واشنگتن و مسکو به دنبال اظهارات تند جو بایدن علیه روسیه و شخص
رئیسجمهور این کشور ادامه دارد ،یک رسانه آمریکایی از احتمال تحریم و اخراج
دیپلماتهای روسی خبر داد.وبگاه بلومبرگ به نقل از «سه منبع مطلع» گزارش
داد ،دولت ایاالت متحده بررســی اطالعاتی ادعای دخالت روسیه در انتخابات و
انجام حمالت ســایبری موسوم به آمریکا در پرونده ادعایی «سوالر ویندز» را به
اتمام رســانده و احتماال به زودی اقدامات تالفی جویانه خود را اعالم میکند.به
گفته این منابع آگاه آمریکایی« ،اقدامات احتمالی میتواند شامل اعمال تحریمها
و اخراج ماموران اطالعاتی روســیه در آمریکا که با پوشش دیپلماتیک مشغول
به کار هستند ،باشد».طبق گزارش بلومبرگ ،قرار بوده که مقامهای ارشد دولت
جو بایدن روز چهارشــنبه (دیروز به وقت محلی واشــنگتن) درباره اقدامات مد
نظر علیه روســیه دیدار و رایزنــی کنند.این وبگاه آمریکایی همچنین خبر داد،
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا و مشــاوران ارشد او در حال حاضر باید «تنبیه
سخت» روسیه از یک سو و جلب حمایت مسکو در پروندههایی از قبیل احیای
برجام ،از ســرگیری مذاکرات توافقات کنترل تســلیحاتی و مقابله با تغییرات
اقلیمی را مورد بررســی قرار دهند.جامعه اطالعاتی آمریکا به این نتیجه رسیده
که حمالت سایبری علیه آمریکا در پرونده موسوم به «سوالر ویندز» ،توسط یک
عامل احتماال با منشا روسی انجام شده بود.مقامهای روسیه بارها اتهامزنیهای
آمریکاییها درباره دخالت ادعایی مسکو در انتخابات آمریکا و حمالت سایبری
به این کشــور را رد کردهاند.در واپسین روزهای  ۱۳۹۹اظهارات تند جو بایدن
رئیسجمهور آمریکا علیه روسیه و «قاتل» خواندن رئیسجمهور این کشور باعث
شد مسکو «آناتولی آنتونوف» سفیر خود را از واشنگتن فرابخواند و او همچنان به
آمریکا برنگشته است .سفیر روسیه در آمریکا اخیرا بعد از بازگشت به کشورش
گفته بود که روابط مسکو با واشنگتن در عمیقترین بحران خود غرق شده است.
/مذاکرات استراتژیک/

توافق بغداد و واشنگتن بر برچیده شدن
پایگاههای آمریکا

مشاور امنیت ملی عراقق اعالم کرد ،طرف آمریکایی متعهد شد تعداد مهمی از
نیروهایــش را از عراق خارج کند.به گزارش میدل ایســت نیوز ،در پی برگزاری
دور سوم گفتوگوهای راهبردی عراق و آمریکا ،وزیر امور خارجه عراق و مشاور
امنیت ملی این کشور کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار کردند«.فؤاد حسین»،
وزیــر امور خارجــه عراق ،در این کنفرانس مطبوعاتی گفــت که در این دور از
گفتوگوها بر گسترش روابط بغداد و واشنگتن در همه عرصهها و ضرورت ادامه
تماسها با طرف امریکایی تأکید شده است«.قاسم االعرجی» ،مشاور امنیت ملی
عراق نیز تأکید کرد که طرف آمریکایی به عقبنشــینی شــمار قابل توجهی از
نیروهای خود از عراق متعهد شده است.او گفت که در این گفتوگوها پیشرفت
نیروهای عراقی در مبارزه با تروریسم توضیح داده شده و طرفین توافق کردهاند
که مأموریت مبارزه با داعش صرفا بر عهده نیروهای امنیتی عراق باشد.االعرجی
گفت که تغییر مهمی در نوع مسؤولیت ائتالف بینالمللی ایجاد شده و مسؤولیت
آنها استشاری آموزشی شــده است و این خروج بیشتر نیروهای آنها از عراق را
ممکن میکند.وی افزود که طرفیــن توافق کردهاند که هیچ پایگاه خارجی در
عراق وجود نداشته باشد و تأکید کرد که عراق متعهد به حفاظت از هیئتهای
دیپلماتیک و تأمین امنیت کارکنان خارجی در خاک عراق است.االعرجی افزود
که هیچ پایگاه نظامی آمریکایی در عراق وجود نخواهد داشــت و تأکید کرد که
درباره جدول خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از عراق توافق شــده است.او
تأکید کرد که دور ســوم گفتوگوهای راهبردی میــان عراق و آمریکا زیر نظر
نخستوزیر انجام شــده و موفقیتآمیز بوده است.آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه
آمریکا نیز تاکید کرد :پیشــرفت صریحی در زمینههای همکاری و مشارکت با
عراق کســب کردیم.دور ســوم گفت وگوهای راهبردی عراق ساعتی پیش به
صورت ویدئوکنفرانس و با حضور وزرای خارجه دو کشور برگزار شد.

سفیر میانمار در لندن برکنار شد

ســفیر میانمار که به کودتای نظامی کشورش اعتراض کرده و خواستار آزادی
رهبران دولت سابق شده بود ،از مقام خود برکنار شد« .کیاو زوار مین» با صدور
بیانیهای که یک نســخه آن در رسانههای انگلیس منتشر شد ،اعالم کرده که
به دلیل ســرپیچی از دســتورات وزارت امور خارجه میانمار از کار برکنار شده
اســت.او در این بیانیه یادآور شده که از زمان وقوع کودتای نظامی در میانمار
تالش کرده تا از طریق رایزنی با ســفرای ســایر کشورها و شرکت در جلسات
گروههای اپوزیسیون «راه حلی مسالمت آمیز» برای بحران کشورش پیدا کند.
این دیپلمات میانماری عنوان کرده که «چیت وین» وابســته نظامی سفارت
میانمار در لندن ،محل این سفارت را اشغال کرده و از دیشب اجازه ورود او به
داخل ساختمان را نداده است« .مین» این وضعیت را مشابه کودتای نظامی در
میانمــار توصیف و عنوان کرد ،این اقدام نه تنها توهین به مردم میانمار که به
جامعه دمکراتیک بشمار میرود.در همین حال وزیر امور خارجه انگلیس به این
تحوالت واکنش نشــان داد و ضمن تحسین سفیر میانمار ،اقدامات قلدرمآبانه
دولت این کشــور را محکوم کرد« .دومینیک راب» در توئیتی تصریح کرد که
انگلیس خواســتار پایان کودتای نظامی ،خشونتهای تکان دهنده در میانمار
و بازگشــت به دمکراسی است.با این حال یک ســخنگوی وزارت امور خارجه
انگلیس اعالم کرد که این کشــور طبق مقررات دیپلماتیک ،ناگزیر اســت که
برکناری ســفیر میانمار را بپذیرد«.کیاو زوار مین» ماه گذشته میالدی ضمن
محکوم کردن کودتای نظامی میانمار خواســتار آزادی «آنگ ســان سوچی»
رئیس برکنار شــده دولت میانمار شــده بود.دو ماه از کودتای اول فوریه (۱۳
بهمن) در میانمار می گذرد و جنبش اعتراضی سراسری در شهرهای مختلف
این کشور  ۵۴میلیون نفری همچنان ادامه دارد و به فلج شدن اقتصاد و فعالیت
های دولتی منجر شــده است.در هفتههای اخیر سرکوب اعتراضات در میانمار
شدت گرفته و سربازان ارتش و نیروهای پلیس این کشور دهها تن از معترضان
به کودتای نظامی در این کشور جنوب آسیا را به قتل رساندند.ادامه اعتراضات
و ســرکوب ها در میانمار در حالی است که ســاماندهی تظاهرات و همچنین
پوشش تصویری اعتراضات توســط شهروند-خبرنگاران به علت قطع اینترنت
موبایل دشــوار شده ،هر چند هنوز ارتباط اینترنتی از طریق غیرموبایل امکان
پذیر اســت .قطع خدمات اینترنت موجب به تاخیر افتادن جلسه استماع برای
محاکمه «آنگ سان سوچی» رئیس برکنار شده دولت میانمار شد که قرار بود از
طریق ویدئو کنفرانس برگزار شود.میانمار از زمان کودتای  ۱۳بهمن در شرایط
فوق العاده سراسری بوده و رهبران ارتش این کشور مسئولیت تمام امور دولتی
را در دست دارند ،اما اعالم حکومت نظامی گسترده در شهر یانگون نشانه ای از
عزم رهبران نظامی برای اداره گسترده تر امور امنیتی با سربازان ارتش میانمار
بجای نیروهای پلیس است.
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چهره روز
جوزف پولیتزر
جوزف پولیتــزر روزنامهنگار معــروف آمریکایی و
بنیانگذار جایزهٔ ادبی پولیتزر اســت .ســال ۱۸۸۲
پولیتــزر مــردی ثروتمند بــود و امتیــاز روزنامهٔ
نیویورک ورلد را  ۳۴۶۰۰۰دالر از جی گولد خرید.
ایــن روزنامه که پیش از آن ،ســاالنه  ۴۰هزار دالر
ضــرر میداد ،با مدیریت پولیتزر ،روزنامهای پرتیراژ
شــد .او با دقت ،کاســتیهای دنیای روزنامهنگاری
را پیدا میکرد و داســتانهای مورد عالقهٔ مردم را
در آن چاپ می کرد .از ســویی دیگر ،او افشاگرانه
و جنجالــی کار میکــرد و پرده از بســیاری رازها
برمیداشــت .کمی بعد با اســتخدام روزنامهنگار و
محقــق معروف ،نلی بلــی در  ۱۸۸۷کار خود را به
اوج رســانید .روزنامه ورلد در  ۱۸۹۵نخســتین روزنامهٔ کمدی رنگی به نام یلو کید را عرضه
کــرد .این روزنامه نیز مورد توجه مردم قرار گرفت و شــمارگان آن در مدت زمان کوتاهی از
 ۱۵هزار به  ۶۰۰هزار رســید .موفقیتهای پی در پی پولیتزر ،حسادت رقبای او را برانگیخت
و بســیاری از آنها برای خراب کردن وجههٔ اجتماعی او دســت به کار شدند .سردبیر روزنامه
نیویورک ســان مدعی بود که پولیتزر از دین برگشتهاســت و مردم نباید با خرید روزنامهٔ یک
کافر ،از او حمایت کنند .هر چند پولیتزر در این زمان با بازگشت بیماری و نیز در دوران بهبود
در روزنامه حضور نداشت ،ولی آن را از دور مدیریت میکرد .در  ۱۸۹۵ویلیام راندولف هرست
امتیاز روزنامهٔ نیویورک ژورنال را از آلبرت برادر پولیتزر خرید و در پوشــش دادن اخبار جنگ
آمریکا و اسپانیا ،رقابتی شــدید میان این دو روزنامه درگرفت .این جنگ با انفجار یک رزمناو
آمریکایی در خلیج هاوانا در  ۱۸۹۸آغاز شد.

پیشنهاد

ایباغبان،سپاهخزانآمد
بیمارمردبسکهطبیباو
علماستمیوه،شاهخٔهستیرا

فرهنگ

مراقبان و آموزش دهنده های حیوانات در دهکده طبیعت
و حیات وحش قزوین

ورزشی

بسدریکشتیاینگلرعنارا
بی گاهکاربستماد وارا
فضلاستپاهی،مقصدواالرا

تقویت استخوان ها با گل
سرسبد سفره افطار
مصرف برخی از مواد غذایی و خورکی باعث تقویت اســتخوانهای
بدن میشود .با توجه به اینکه زمان بسیار کمی تا ماه رمضان باقی
مانده است بنابراین مصرف خرما به عنوان ماده غذایی مهم و انرژی
زا بودن یکی از مهم ترین اولویت های هر خانواده ایرانی در ســفره
افطار است ،خرما طعم شیرین و اشتها آوری دارد ،اما میانه روی در
مصرف آن بسیار مهم اســت ،زیرا مصرف بیش از حد آن میتواند
منجر به افزایش وزن شــود ،ولی اگر به مصرف دو یا سه دانه از آن
در روز بسنده کنید ،میتوانید از حداکثر فواید خرما با معدهای سالم
بهرهمند شــوید .بیشترین کالری موجود در خرما از کربوهیدراتها
تأمین میشود و حاوی برخی ویتامینها و مواد معدنی مهم است و
عالوه بر مقدار زیادی فیبر ،آنتی اکسیدان زیادی نیز دارد.

پرسپولیس با بهترین شرایط ممکن راهی هند میشود
معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس :کاروان پرسپولیس برای برگزاری بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با بهترین شرایط
ممکن راهی هند میشود .پرسپولیس با بهترین شرایط ممکن راهی هند میشودبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما به
نقل از باشگاه پرسپولیس ،در آستانه آغاز لیگ قهرمانان  ،۲۰۲۱مدیریت باشگاه پرسپولیس در صدد ایجاد بهترین شرایط ممکن
برای حضور سرخپوشــان است تا اعضای تیم با باالترین سطح تمرکز و آرامش راهی هند شوند .ابراهیم شکوری معاون اجرایی
باشگاه پرسپولیس در همین راستا ،گفت :بهترین هتل ممکن در هند برای اعضای تیم رزرو شده که فاصله زمانی اندکی نسبت
به فرودگاه ،کمپ تمرینی و ورزشگاه محل بازیها دارد .به دلیل توریستی بودن شهر گوا ،این کار برای باشگاه هزینههای بسیار
باالیی در بر داشت که به زودی ،جزئیات هزینهها را اعالم خواهیم کرد .هتلی که برای تیم در نظر گرفته شده نیز ،همان هتلی
است که طبق ادعای مسئوالن هندی ،اعضای تیم الریان قطر مستقر میشوند .مچنین اردو با یک پرواز چارتر از تهران به گوا آغاز
میشود .پروازمان با همکاری هواپیمایی وارش ،همراه است و کاروان پرسپولیس با هواپیمای ایرباس  ۷۳۷به سفر میرود .برای
آرامش بیشتر بازیکنان ،تصمیم گرفتیم تا تشریفات پروازی و ترانسفر متفاوت و کاملی را داشته باشیم.

تخت گاز

سینمای ایتالیا سانسور را پس از
 ۱۰۰سال کنار گذاشت

ســینمای ایتالیا قانون سانســور که برخــی از آثار مهم
سینمایی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده بود ،پس از
بیش از  ۱۰۰سال کنار گذاشت«.ماریو فرانچسکینی» وزیر
فرهنگ ایتالیا به طور رسمی اعالم کرد که قانون سانسور
که از ســال  ۱۹۱۴و در سالهای نخستین شروع سینما
متولد شده بود ،کنار گذاشته شده است و سیستم کنترل
و مداخله که بــه دولت اجازه دخالت در آزادی هنرمندان
میداد قطعا به پایان رسیده و در نتیجه از این پس نمیتوان
جلوی اکران فیلمهای جدید را گرفت یا به دالیل اخالقی و
مذهبی خواستار تدوین مجدد آثار سینمایی شد و در عوض
فیلمسازان باید فیلمهای خود را بر اساس سن مخاطبین
طبقه بندی کنند.در طول یک قرن گذشــته ،صدها فیلم
به دلیل سیاســی و مذهبی در ایتالیا سانســور شدند که
مهمترین آن فیلم کالســیک و نامزد اســکار «آخرین تانگو در پاریس» محصول  ۱۹۷۲ساخته «برناردو
برتولوچی» است که همه نسخهای کپی آن نیز نابود شد و تنها سه نسخه برای اثباتِ جرم نگهداری شده
اســت.بر اساس آمار منتشر شده در یک مطالعه ،از ســال  ۱۹۴۴تا کنون  ۲۷۴فیلم ایتالیایی ۱۳۰ ،فیلم
آمریکایی و  ۳۲۱فیلم از تولیدات دیگر کشورها در سینمای ایتالیا سانسور شدهاند و بیش از  ۱۰هزار فیلم
از جمله برخی آثار «فدریکو فلینی» نیز به نوعی دستخوش تغییر شدهاند.اما سانسور تنها تبعات منفی برای
هنرمندان نداشته و در برهههایی نیز موجب تحریک حس کنجکاوی و افزایش شمار مخاطبان آثار سینمایی
نیز شده است.آخرین نمونه مهم از سانسور در سینمای ایتالیا به سال  ۱۹۹۸و فیلم «توتو که دو بار زندگی
کرد» بازمیگردد که این فیلم با انتقادات شدید کاتولیکهای سنتی رو به رو شده بود.

زانپسبپویاینرهظلمارا
خرمنبسوختوحشتورپوارا
مستوجباستتلخیصفرارا

از هر دری خبری

بازی کثیف
«بــازیِ کثیف و چند داســتان دیگــر» از مجموعه
کتابهای «حلقه داستان مدرسه» شامل داستانهای
کوتاهی برای نوجوانان از طرف انتشــارات مدرســه
منتشر و روانه بازار نشر شد .چهارمین جلد از مجموعه
«حلقه داستان مدرسه» با عنوان «بازیِ کثیف و چند
ن کوتاه از نویسندگان
داستان دیگر» شامل  ۱۰داستا 
کــودک و نوجوان از جمله جمالالدین اکرمی ،بدری
مشهدی ،سولماز خواجهوند ،نیلوفر نیک بنیاد ،مریم
کوچکی و ...در روزهای پایانی ســال  ۹۹منتشــر و
روانه بازار نشــر شــد .در این مجموعه سه داستان از
ایتالو کالوینو و موریس گلیتســمن و شرمن الکسی
به ترتیب با ترجمه مجید عمیق ،فریده خرمی ،شیدا
میرزایی هم منتشــر شده است .در نیمه نخست سال  ۹۶با هدف احیای نوع ادبی داستان کوتاه
برای نوجوانان و تشویق نویسندگان به خلق داستانهای کوتاه مجموعه جلساتی با عنوان «حلقه
داستان مدرسه» شکل گرفت و تاکنون بیش از  ۱۵۰نویسنده در آن شرکت داشتهاند .در هر یک
از جلســات که دو نوبت در ماه روزهای چهارشنبه برگزار میشود ،داستانهای خلق شده توسط
نویسندگان خوانده شده و توسط دیگر اعضا نقد میشود .در پایان هر دوره نیز آثار برگزیده برای
انتشار در مجموعه کتابهای «حلقه داستان مدرسه» منتشر میشوند .شایان ذکر است با توجه
به شــیوع بیماری کووید  ۱۹جلسات«حلقه داستان مدرســه» در فضای مجازی برگزار میشود.
کتاب «بازی کثیف و چند داســتان دیگر» در  ۹۵صفحه رنگی در فروشــگاههای سراسر کشور و
همچنین در فروشگاه مجازی انتشــارات مدرسه با نشانی  www.enmabazar.irدر دسترس
مخاطبان قرار دارد.

گنجینه

اعالم مشخصات کامل هامر اسیووی همراه با تصاویر جدید
پس از معرفی اجمالی هامر اسیووی در چند روز پیش ،جیامســی حاال تصاویر و مشــخصات جدیدی از آن منتشــر کرده است .این
شاســیبلند الکتریکی آمریکایی  ۴,۹۹۹میلیمتر طول داشته و فاصلهٔ محوری آن  ۳,۲۱۸میلیمتر است .این یعنی هامر فقط کمی از
آکادیا کشیدهتر است اما فاصلهٔ محوری بسیار بیشتری نسبت به یوکان دارد .این در حالی است که هامر اسیووی  ۵۰۸میلیمتر طول
کمتر و  ۲۲۶میلیمتر فاصلهٔ محوری کمتری نسبت به نسخهٔ پیکاپ خود دارد .این موضوع موجب افزایش قدرت مانور این نسخه میشود
درحالیکه به لطف سیستم فرمان گیری چهارچرخ ،دایرهٔ چرخش  ۱۰.۸متری آن از موستانگ مکایی هم کمتر است .جیامسی وعده
داده که هامر اسیووی یک هیوالی بسیار توانمند آفرود خواهد بود زیرا اوورهنگهای بسیار کوتاهی داشته و فاصلهٔ آن از سطح زمین
 ۴۰۶میلیمتر است .عالوه بر این ،شاسیبلند الکتریکی جیامسی از زوایای حمله ،فرار و شکست به ترتیب  ۴۹.۶درجه ۴۹.۰ ،درجه و
 ۳۴.۴درجه برخوردار است و میتواند حداکثر در عمق  ۸۱۳میلیمتر آب حرکت کند .این خودرو همچنین به حالتهای کرابواک و
اکسترکت هم مجهز است که اولی امکان حرکت بهصورت مورب را فراهم میکند و دومی برای عبور از مسیرهای خشن ارتفاع خودرو را
 ۱۵۰میلیمتر افزایش میدهد .هامر اسیووی همچنین از ویژگیای بنام «جایگاه برق» هم برخوردار است.

با مصرف این مواد غذایی
یبوست را درمان کنید
یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی به بیان توضیحاتی درباره مواد
غذایی موثر برای درمان یبوست پرداخت .یبوست به علت رژیمهای
کــم فیبر و پر چرب ،عدم فعالیت ورزشــی و عــدم دریافت روزانه
مایعات کافی به خصوص آب ایجاد میشــود .مصرف برخی داروها،
بارداری ،اســتفاده زیاد از ملین ها ،کم کاری تیروئید و  ...میتوانند
باعث ایجاد یبوســت شــوند .دریافت کافی فیبر از طریق میوهها و
سبزیجات میتواند به بهبود بیماری یبوست کمک کند ،همچنین
مواد غذایی مانند :نصف فنجان لوبیا ،یک عدد گالبی کوچک ۳ ،عدد
خرما ،یک عدد ســیب متوسط و یک عدد سیب زمینی متوسط پر
فیبر در درمان یبوست موثر هستند .افراد مبتال به یبوست باید روزی
 ۲لیوان میوه و  ۲و نیم لیوان سبزی مصرف کنند.

یافته جدید محققان از گروه
خونی و ریسک ابتال به کرونا
طبق یافتههــای یک مطالعه جدید ،گروه خونــی بر خطر ابتال به
بیماری کوویــد 19تأثیر نمیگذارد .طبــق یافتههای یک مطالعه
جدید ،گروه خونی بر خطر ابتال به بیماری کووید تأثیر نمیگذارد،
دادههای جدید تحقیقات قبلی را رد میکند .مطالعات مختلف قبلی
نشان داده است که افراد با گروه خونی نوع  Aبیشتر در معرض خطر
این بیماری هستند؛ کارشناسان باور داشتند گروههای خونی  Oو A
میتوانند در روند بیماری کووید  ۱۹تاثیرگذار باشد .اما یافته های
جدید محققان مستقر در ایاالت متحده این نتایج منسوخ شده را از
بین میبرد .جامعترین مطالعه شامل نتایج آزمایش کووید  ۱۹بیش
از یک صد هزار نفر اســت که نشــان داد ،هیچ ارتباطی بین شدت
کووید  ۱۹و بستری شدن در گروههای خونی وجود ندارد.

