خطیبزاده در نشست خبری:

انتقام حادثه نطنز را از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه انتقام از رژیم صهیونیستی در زمان و مکانش انجام میشود ،گفت :سانتریفیوژهایی که دیروز در پی حادثه نطنز از مدار
خارج شد از نوع  IR1بود و با سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین میشود«.سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز (دوشنبه)
در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد ،ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.سخنگوی
دستگاه دیپلماسی به سفر منطقهای ظریف به چهار کشور آسیای مرکزی اشاره کرد و گفت که سفر به این کشورها از قبل طراحی شده بود.خطیبزاده به برگزاری
کمیسیون مشترک برجام در وین نیز اشاره کرد و افزود :این هفته دوباره از روز چهارشنبه مذاکرات و گفتوگوها....
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گزارش  IMFاز  ۱۳شاخص کالن اقتصاد ایران در سالی که گذشت

اثر تحری مهای نفتی تخلیه شد

سـرمقـاله

حمید رضا نقاشیان

جنس دولت موافق کار با چین نیست
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جهانگیری در دیدار نخستوزیر کره با جهانگیری مطرح شد؛

دولت کره در اسرعوقت منابع
ارزی ایران را آزاد کند

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اقدام بانکهای کرهای در مســدود نمودن منابع ارزی ایران به
وجهه و جایگاه کره نزد مردم ایران آســیب زده اســت ،تصریح کرد :از دولت کره میخواهیم در اسرع وقت
منابع ارزی ایران را آزاد و مشکالت سالهای اخیر را با اقدامات عملی جبران کند .اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیس جمهوری در نشست خبری مشترک با چانگ سیه کیون نخست وزیر کره جنوبی با بیان اینکه
« سال آینده شصتمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ایران و کره است» ،اظهار کرد :در طول این سالها
روابط از حجم باالیی برخوردار بوده است...
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صندوق بین المللی پول:

حل موضوع ارز چند نرخی به رفع تورم ایران
کمک میکند
6

یارانه مستاجران هم حذف خواهد شد؟
3

آیتاهلل رئیسی:

مسئوالن باید پاسخگوی تأخیر در مقابله
با موج جدید کرونا باشند
رئیــس قوه قضائیــه گفت :این ســوال جدی
مردم از مســئوالن تصمیم گیر است که چرا با
تأخیر ،با موج جدید کرونا مقابله شد که شاهد
اشکاالت و خسارات آن هستیم و حتماً باید در
این خصوص پاسخگو باشــند.به گزارش مرکز
رسانه قوه قضائیه ،آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
در جلســه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه
با اشــاره به ویژگیهای ماه مبارک رمضان در
مناجات شــعبانیه ،اظهار داشت :ماه رمضان ماه خودسازی و ماه ضیافت الهی است که خدا در این
مهمانــی با بهترین نعماتش از مهمانان خود پذیرانی میکند.رئیس قوه قضائیه گفت :همه نعمات و
برکات متعلق به خداوند متعال است ولی بهترین آنها «مقام ربانی» است که خداوند با این مقام از
عباد صالحش پذیرایی میکند و با صیام و قیام و تالوت قرآن و درک لیلة القدر ،بندگانش را به مقام
واالی ربانی میرساند تا انسان جلوه اسماءالحسنی شود.
آمار نشان میدهد جرم و جنایت در ماه رمضان کاهش مییابد
رئیســی یکی از برکات ماه رمضان را دوری از گناه و معصیت و جرم و جنایت و گفت :ماه رمضان
بستری معنوی و فرهنگی است که خداوند برای دوری از گناه و معصیت و گرایش به عبادت و بندگی
و پاکی عطا فرموده و آمار نشان میدهد در این ماه ،میزان جرم و جنایت در جامعه کاهش مییابد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیشگیری از جرم و جنایت منحصر به پیشگیریهای کیفری نیست،
تصریح کرد :رشد اخالق و معنویت و توجه به خدا از زمینههای بسیار مهم و کارآمد در پیشگیری از
جرم و جنایت در جامعه است که جنبه بازدارندگی مؤثر دارد.وی بر همین اساس خاطر نشان کرد
که توجه به اخالق و معنویت در تمام ایام ســال نیز بهترین وســیله و زمینه دوری از گناه و جرم و
هرگونه آسیب اجتماعی است.
تأکید بر افزایش کمکهای مؤمنانه به نیازمندان
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از حرکت مؤمنانه مردم و نهادهای انقالبی
و گروههــای جهادی در طول دوران مواجهه با ویروس کرونا ،بر همت مضاعف همگانی در توجه به
آسیب دیدگان از این بیماری تأکید کرد و گفت :مردم عزیز در پرتو نورانیت ماه رمضان تصویر دیگری
از همدلی و توجه مضاعف به نیازمندان را به نمایش خواهند گذاشــت.آیت اهلل رئیســی با اشاره به
خیز مجدد پدیده شوم کرونا در کشور ،تصریح کرد :آغاز موج جدید کرونا مردم را دچار آسیبهای
جدی تری کرده و موجب افزایش خسارتهای جانی و مالی شده است که این وضعیت اقتضا میکند
ضوابط بهداشتی و تدابیر ویژه ای لحاظ شود.
مسئوالن تصمیم گیر باید پاسخگوی تأخیر در مقابله با موج جدید کرونا باشند
رئیس دستگاه قضا در ادامه به طرح پرسش از مسئوالن اجرایی پرداخت که چرا علیرغم هشدارهای
وزارت بهداشت و درمان و مراکز علمی و دانشگاهی نسب به اوج گیری دوباره کرونا و خطرات آن به
موقع تصمیم گیری و اقدام نکردهاند؟رئیسی گفت :زمان شناسی در هر کاری مهم است و در جایی
که با جان و زندگی و معیشت مردم مرتبط است ،مهمتر میشود و این سوال جدی مردم از مسئوالن
تصمیم گیر اســت که چرا با تأخیر با موج جدید کرونا مقابله شد که شاهد اشکاالت و خسارات آن
هستیم و حتماً باید در این خصوص پاسخگو باشند.

صالحی در جمع خبرنگاران با اشاره به خرابکاری درنطنز :

روند غنیسازی ادامه دارد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :روند غنی سازی در حال حاضر در نطنز ادامه دارد و کاروان هستهای ایران از حرکت نمیایستد .علی اکبر صالحی رئیس
سازمان انرژی اتمی دیروز در حاشیه افتتاح آزمایشگاه های مرکز کوانتوم در جمع خبرنگاران با اشاره به حادثه نطنز ،گفت :دشمن دلش می خواهد که
یأس و ناامیدی را در دل ملت ما بکارد اما کور خوانده اســت ،آنها االن در گزارش هایی که میدهند میگویند ،ما فعالیت های هســته ای در نطنز را ۹
ماه عقب انداخته ایم که من تأکید می کنم ظرف چند روز آینده ان شاء اهلل بخش قابل توجهی از آن خرابکاری هایی که دشمن انجام داده بود جبران
خواهد شــد.وی با بیان اینکه در این کشــور ،این کاروان باز نخواهد ایســتاد و هر کاری کنند ما با قدرت و قوت به جلو می رویم و این را نشان داده ایم،
افزود :بهترین نوع بازدارندگی حفظ نشاط ،روحیه و آمادگی برای نشان دادن به دشمن که این ملت تسلیم ناپذیر است و این را در عمل نشان داده ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت :بار قبل هم که یک اقدام خبیثانه کردند و سالن مونتاژ سانتریفیوز را از بین بردند ما بخش قابل توجهی از آن
سالن را همین دیروز سر پا کردیم و در حال احداث سالن های متعدد و پیشرفته هستیم.صالحی افزود :ما از نظر حفاظتی و امنیتی هم اقدامات جدی ای
را بکار گرفتهایم و سیستم های امنیتی ما رسیده اند به ریشه یابی این اتفاق اخیر و و سرنخ ها مشخص شده است و در آینده اطالع رسانی خواهد شد.
وی گفت :ما در صنعت هسته ای این گونه کارهای ایذایی به هیچ عنوان متوقف نخواهد کرد و ما با قوت به جلو می رویم.رئیس سازمان انرژی اتمی با
اعالم اینکه همین دیروز سیستم برق اضطراری در نطنز راه اندازی شده است ،افزود :ظرف روزهای آینده برق اصلی وصل خواهد شد و بقیه امور پیش
خواهد رفت و خودم حضور خواهم یافت و خواهید دید.صالحی اضافه کرد :همین االن غنی سازی در نطنز با قوت جلو می رود و غنی سازی متوقف نشده
است ،بخشی از ماشین ها از مدار خارج شدند و باید بازنگری بشود و ماشین ها جایگزین شوند.وی افزود :هر اتفاقی که افتاده است جبرانش چندین درصد
باالتر خواهد بود ،ما جبران این اتفاق را  ۵۰درصد بیشتر خواهیم کرد تا دشمن بداند که ما هم راه مقابله داریم و راه مقابله ما راه شرافتمندانه ،علمی و
کوشش و تالش است و راه آنها راه خبیثانه است.رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه جبران ،جبران گذشته نیست و جبران گذشته به اضافه خیلی از
اقدامات دیگر خواهد بود ،تاکید کرد :این اقدامات دشمن واقعا نشان از توفیقات فعالیت های صلح آمیز هسته ای است و مذاکرات هم سر جای خود است
و ربطی به هم ندارد.صالحی اظهار داشت :این اقدام به طور قطع خرابکاری بوده و یک حادثه اتفاقی فنی نبوده است ،سیستم های امنیتی ورود کرده اند.
وی گفت :ســانتریفیوژهای آســیب دیده عمدتا «آی آر وان» بوده اند و ما سانتریفیوژهای صدمه دید را با سانتریفیوژها هم نوع خود که کیفیت باالتری
دارند جایگزین می کنیم.
شمخانی در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق

تسریع خروج نظامیان آمریکا از عراق باعث تقویت ثبات منطقه میشود
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق تاکید کرد خروج نظامیان آمریکا از عراق ،موجب تقویت و تثبیت روندهای ثبات ساز خواهد
شد .قاسم محمد جالل االعرجی مشاور امنیت ملی عراق که به دعوت رسمی علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان
به تهران سفر کرده ظهر دیروز با همتای ایرانی خود دیدار و پیرامون مسایل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی با وی گفتگو کرد.در این دیدار شمخانی با تبیین عوامل
بی ثباتی در منطقه ،آمریکا را بزرگترین عامل ناامنی و تروریسم سازمان یافته قلمداد و تاکید کرد؛ تسریع در اجرای قانون پارلمان عراق در خصوص خروج نظامیان
آمریکا از عراق ،موجب تقویت و تثبیت روندهای ثبات ساز خواهد شد.وی با بیان اینکه ترور فرماندهان مقاومت ،شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس که
نقش آمریکا در تقویت ترویسم تکفیری را کامال آشکار و اثبات نمود .تصریح کرد؛ پیگیری محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت تروریستی از اولویت
های همکاری های امنیتی دو کشور است و در این زمینه از دولت عراق با توجه به میزبانی شهید قاسم سلیمانی انتظار بیشتری داریم.شمخانی با ابراز نگرانی از
فعال شدن مجدد عناصر وابسته به گروه تروریستی داعش در عراق افزود :اطالعات موثقی وجود دارد که آمریکایی ها با حمایت از نیروهای داعش و جابجایی آنها
در مناطق مختلف این کشور تالش می کنند با ایجاد ناامنی برای تداوم حضور خود در عراق زمینه سازی کنند.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به
تحرکات ضد امنیتی عوامل ضدانقالب و تروریست در منطقه اقلیم و شمال عراق بر لزوم همکاری های بیشتر تهران  -بغداد برای پایان دادن به شرارت این گروه
ها تاکید کرد.وی ،همچنین برخورد با جرائم سازمان یافته از جمله شبکه های بزرگ قاچاق سالح و مواد مخدر که امنیت دو کشور را هدف گرفته است؛ بسیار
ضروری دانست.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ،ایجاد ساختارهای جدید امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف مبارزه با تهدیدات مشترک امنیتی را راه
کار مناسبی برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ذکر کرد و آمادگی کشورمان برای شکل گیری اینگونه ساختارها اعالم کرد.قاسم محمد جالل االعرجی مشاور
امنیت ملی عراق نیز طی سخنانی با تمجید از نقش راهبردی و ممتاز ایران در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه و مبارزه با تروریسم بر ضرورت تداوم و گسترش
همکاری های همه جانبه میان ایران و عراق تاکید کرد.وی با تشریح اقداماتی که با دستور نخست وزیر عراق در خصوص برخورد با گروه های تروریستی در شمال
عراق انجام شده اظهار داشت :هماهنگی های ضروری با مسئولین اقلیم کردستان برای اجرایی سازی تصمیمات اتخاذ شده برای برخورد با گروه های تروریستی
در شمال عراق که برخی از انها از سوی آمریکا حمایت می شوند آغاز شده است.

همکاران دستگاه قضا موظف به حمایت قانونی از مرزبانان و محیط بانان هستند
رئیســی حمایت حقوقی و قضائی از مرزبانان و محیط بانان و همه کســانی که در میدان حفظ و
حراست از مرزها ،محیط زیست و ثروت ملی هستند را ضروری دانست و به همکاران دستگاه قضا در
بخشهای مختلف تأکید کرد که خود را موظف به پشتیبانی قانونی از آنها بدانند.

 ۲۷۴فوتی و  ۲۳۳۱۱مبتالی جدید کرونا در کشور

تقدیر از بازگرداندن تعدادی از زندانیان ایرانی از عراق
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش از مسئوالن قضائی و دیگر مقامات عالی عراق به خاطر اجرایی
کردن توافقات صورت گرفته در جریان سفر اخیر هیأت عالی قضائی جمهوری اسالمی ایران به این
کشور برای بازگرداندن تعدادی از زندانیان ایرانی تقدیر کرد و گفت که تعداد دیگری از این زندانیان
نیز در راه بازگشت به وطن هستند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی ۲۳هزار و  ۳۱۱مبتالی جدید کووید ۱۹در کشور طی  ۲۴ساعت گذشته خبر داد و گفت :متاسفانه در این بازه
زمانی  ۲۷۴بیمار جان خود را از دســت دادند ،.دکتر سیماســادات الری گفت :تا دیروز  ۲۳فروردین  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۲۳ ،
هزار و  ۳۱۱بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناســایی شد که دو هزار و  ۸۸۴نفر از آنها بستری شدند.وی گفت :مجموع بیماران کووید ۱۹در
کشور به دو میلیون و  ۹۳هزار و  ۴۵۲نفر رسید.الری ادامه داد :متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۷۴ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و
مجموع جان باختگان این بیماری به  ۶۴هزار و  ۷۶۴نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت افزود :خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۷۲۰هزار و  ۸۴نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.

هر کشــوری گرفتاریهای اقتصادی ما را داشت و برای ایجاد اشتغال
و افزایــش بهرهوری و بفرموده مقام معظم رهبری « جهش تولید» به
راههایی برای آوردن سرمایه میاندیشید و مسیر جذب پول خارجی که
خود به نوعی به منزله تولید محسوب میشود را هموار میکرد اما دولت
روحانی هرگز به این راهها نیاندیشید و در مسیر برجام با غرب و یا در
مســیر فروش نفت خام سیاستگزاری کرد که هر دو بسمت بنبست
کشــیده شــد .با خروج دونالد ترامپ برجام هوا شد و با تحریمهای او
فروش نفت خام … .این دولت از جنس دولت انقالب نبود و با نقشــه
و فریب و نمایشهای شیک و توخالی رأی آورد و در اصل مردم بدون
اینکه به ماهیت دولت روحانی که عمری در کنار پدرخوانده خود اکبر
هاشــمی رفسنجانی کوس لیبرالیسم را در این کشور سرداده و دنبال
نابود کردن ارتش و ســپاه و رونق اقتصادی اعطایی غرب رویای ژاپن
شدن را در سر میپروراندند ،نه تنها باری از دوش ملت برنداشتند بلکه
مردم را در حســرت یک نان ســاده و بخور و نمیر به حصر معیشــت
کشانیدند .برای اینکه اثبات کنیم این دولت از جنس موافق کار با چین
نبود و نیســت میتوان شواهد بسیار زیادی را برشمرد .همین یکی دو
روز پیش عالءالدین بروجردی سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه
دوســتی ایران و چین در مجلس نهم و دهم در خصوص امضای سند
راهبردی ایران و چین و نگاه دولت روحانی به این ســند در گفتگو با
خبرنگار مهر ،اظهار داشــته است که« :چینیها در مقطع زمانی قبل
از انتخاب ترامپ به ریاســتجمهوری آمریکا با توجه به شناختی که
به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل از تحوالت جهانی داشتند،
پیشنهاد بسیار خوبی به جمهوری اسالمی ایران را ارائه کردند .رئیس
انجمن فاینانس چین به تهران آمد و با آقای الریجانی و سیف ،که در
آن مقطع رئیس بانک مرکزی بود ،دیدار و پیشــنهاد بســیار خوبی را
مبنی بر سرمایهگذاری  ۵۰میلیارد یورویی در پروژههای زیربنایی ارائه
کردند» .سفیر اســبق ایران در چین افزود :با توجه به اینکه چینیها
اولین کشوری هستند که قطارهای سریعالسیر دارند ،به طور مشخص
اعالم کردند که آمادگی داریم قطار سریعالسیر در مسیر تهران-مشهد
و تهران-تبریز را در عرض چهار ســال راهاندازی کنیم .همچنین اعالم
کردند که این تسهیالت در قالب فاینانس در اختیار ایران قرار خواهد
گرفت و در پروژههای زیربنایی دیگر نیز ســرمایهگذاری خواهیم کرد،
پــس از پایان پروژه نیز یک ســال تنفس به شــما میدهیم و بعد از
آن ،بازپرداخت تسهیالت یا به صورت نقدی انجام خواهد شد یا چین
آمادگی دارد در ازای آن به قیمت جهانی از شــما نفت خریداری کند.
این پیشــنهاد بعد از برجام ارائه شده و احتمال ناپایداری شرایط زیاد
بود .بنده به عنوان رئیس کمیســیون امنیت ملی با رئیس کمیسیون
عمران در این خصوص صحبت کردم و از آقای آخوندی وزیر وقت راه
و شهرسازی دعوت کردیم در کمیسیون حضور پیدا کند .وی با اشاره
به نگرش منفی این دولت نسبت به قراردادها و فعالیتهای اقتصادی
با چین و روســیه تصریح کرد :نگاه ایــن دولت کام ًال غربگرایانه بود.
بعد از برجام بــا هول و َولع برای پروژههای نفتی ،به دنبال «توتال» و
«شــل» راه افتادند و برای پروژههای راه و ترابری به دنبال شرکتهای
فرانسوی رفتند و آقای آخوندی برای خرید ایرباس ،تبلیغات گستردهای
به راه انداخت .در آن جلســه آقای آخوندی طفره میرفت و میگفت
کــه «ما نمیتوانیم  ۱۵درصد پیشپرداخت قرارداد را بپردازیم» .بنده
گفتم «اگر با چینیها صحبت کردیم و  ۱۵درصد را نخواستند ،قبول
میکنید؟» ما از چینیها درخواســت ارائه قرارداد و پیشــنهاد بدون
پیشپرداخت کردیم .طرف چینی پیشــنهاد مکتوب ارائه داد .بنده در
صحن مجلس این پیشــنهاد را به عنوان رئیس گروه دوستی ایران و
چین به آقــای آخوندی ارائه دادم و او نیز اعالم کرد «این پیشــنهاد
فوقالعاده اســت» ،سپس به آقای کاشــان که مشاورشان بود ،دستور
داد کــه مذاکرات برای این قرارداد را آغاز کند .اما با اما و اگرها کار به
نتیجه نرسید .اساســا نگرش همکاری با چین و روسیه در این دولت
وجود نداشت .چینیها آقای الریجانی را از زمانی که دبیر شورای عالی
امنیت ملی بوده است ،میشناختند .چینیها شناخت خوبی از داخل
کشــور ما دارند چون سالهاست که روابط راهبردی با چین داریم .اما
دولت روحانی تمایلی به همکاری با چین نداشت و فقط به همکاری با
غرب می اندیشــید .این در حالی است که اگر همکاری چین با همین
دولت غرب گرا نبود دولت تا امروز شش بار سقوط کرده بود .چرا چون
چین با وجود این تحریمها هرگز واردات نفت خام ایران را به طور کامل
متوقف نکرده اســت .گفته می شود بیشتر محمولههای وارداتی چین
غیر مستقیم بوده و رسماً به عنوان نفت سایر کشورهای حاشیه خلیج
فارس وارد می شود .براساس گزارش موسسه تحقیقات نفتی «رفنتیو”
 Refinitiv Oil Researchکه دادههای بازارهای جهانی را ارائه می
کند ،جمهوری اســامی طی  ۱۴ماه گذشــته حدود  ۱۸میلیون تن
نفــت خام به بنادر چین صادر کرده اســت کــه در ژانویه و فوریه به
حجم بیسابقهای رسیده است .شاید بتوان گفت که تقریباً  ۷۵درصد
ایــن حجم از طریق عمان ،امارات متحده عربی و مالزی به بنادر چین
منتقل شده اســت ،در حالی که  ۲۵درصد باقیمانده رسماً به عنوان
محمولههای ایرانی مشخص شدهاند .امالی ،تحلیلگر جریان های نفت
خام «رفنتیو» رسما میگوید که حجم (صادرات نفت ایران به چین) از
سه ماهه آخر ســال  ۲۰۲۰شروع به افزایش کرد در حالی که استان
شــاندونگ اولین منطقه بر اساس میزان واردات این محمولهها بود که
نشان میدهد کارخانههای مستقل اصلیترین مصرفکننده هستند و
نفتکشهای پر از نفت ایران برای جلوگیری از شناسایی ،سیگنالهای
مخابراتی خود را هنگام بارگیری خاموش میکردند و فقط در نزدیکی
بندرهای عمان ،امارات و عراق قابل ردیابی بوده اند .خوب چطور است
که نان چین را در تحریم دوســت داریم اما ناز غربیها را می کشیم؟
بزرگترین امید این ملت امروز در این آرزو نهفته اســت که عمر این
دولت  ۵ماه دیگر به پایان خواهد رسید و امید که دولتی غیر غربگرا به
عرصه مدیریت معاش این ملت قدم نهد و این تبعیض بین همکاری در
ترجیح غربیها به شرقیها را بردارد.
والسالم
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ظریف در تشریح واکنش ایران به خرابکاری در سایت نطنز

در نطنز «تروریسم هستهای» رخ داده است
ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت که طبق
توضیحات وزیر خارجه در نطنز ،تروریســم هسته ای رخ داده که واکنش ایران
استفاده از این تهدید به یک فرصت با جایگزینی سانتریفیوژهای جدیدتر با توان
باالتر به جای سانتریفیوژهای نسل اول است .ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه
دیروز کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت :این جلسه با حضور
وزیر خارجه در محل ســالن مشــروطه مجلس به دلیل مالحظات کرونایی و با
حفظ فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.وی افزود :در این جلسه به سه موضوع
پرداخته شــد؛ برنامه جامع همکاری ایران و چین کــه در تهران و بین وزرای
خارجه دو کشور امضا شد ،روند مذاکرات ایران و  ۴+۱در وین و تحولی که روز
گذشته در سایت هسته ای نطنز شهید احمدی روشن رخ داده و واکنش هایی
که باید جمهوری اسالمی نســبت به آن اقدام انجام دهد.سخنگوی کمیسیون
امنیــت ملی توضیح داد :آقای ظریف درباره حادثه ای که در نطنز رخ داده این
را گفت که ابعاد مختلف این حادثه در حال بررســی است اما ارزیابی های اولیه
حکایت از آن دارد که اقدام جنایتکارانه و تروریسم هسته ای رخ داده که از این
جهت می توانســته آسیب زننده باشد .هر چند که هیچ نشت موادی رخ نداده
اما با ایجاد خرابکاری در برق ســایت هسته ای نطنز سعی کردند برنامه هسته
ای و روند غنی ســازی در این ســایت را تحت تأثیر قرار دهند.عمویی افزود :به
گفتــه آقای ظریف واکنــش ایران این خواهد بود که اوال غنی ســازی به هیچ
وجه متوقف نمی شــود .ما تالش می کنیم این تهدید را به یک فرصت تبدیل
کنیم آن هم با استفاده از جایگزینی سانتریفیوژهای جدیدتر و با توان باالتر به
جای سانتریفیوژهای نسل اول.سخنگوی کیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشــاره به توضیحات وزیر خارجه درباره برنامه جامع همکاری ایران و
چین گفت :آقای ظریف به روند جابجایی قدرت در دنیا اشاره کرد که به سرعت
در حال رخ دادن اســت و نظم بین المللی جدیدی را شــکل خواهد داد .وزیر
خارجه گفت که چین به عنوان کشــور مهمــی در آینده و در نظم بین المللی
شــناخته می شــود لذا ما باید روابط مان با چینی ها را به یک روابط مستقل و
پایدار تبدیل کنیم آن هم فارغ از مواضع سایر کشورها.وی افزود :طبق توضیحات
ارائه شــده این برنامه جامع همکاری شامل دیدگاه های دو کشور برای توسعه
همکاری ها است .برنامه ای که کمک می کند روابط بلندمدت پایدار بین ایران
و چین داشته باشیم .در ادامه آقای ظریف گزارشی از روند گفت وگوها بین دو
کشــور در سال های گذشته ارائه کرد .سفر موثری که آقای شی جی پینگ به
تهران در ســال  ۹۴داشــته که در ارتقای همکاری های ایران و چین به سطح
همکاری راهبردی تأثیرگذار بوده اســت.عمویی با اشــاره به صحبت های وزیر
خارجه در بحث مذاکرات هســته ای گفت :طبق توضیحات ارائه شده مذاکراتی
بین ایران و  ۴+۱در وین در جریان اســت .آقای ظریف اشاره داشت که در حال
حاضر ایده توافق گام به گام را نمی پذیریم و هیچ گام میانی برای اجرای تعهدات
آمریکا قبول نداریم .سیاســت نظام این است که باید کلیه تحریم ها رفع شود
و بعد از آن هم راســتی آزمایی صورت گیرد .از همین جهت در مذاکرات ایران
و  ۴+۱ســه موضوع مورد بحث است؛ اول اینکه چه تحریم هایی وجود دارد که
باید رفع شود ،نکته دوم اینکه اقدامات ایران در بحث هسته ای چه خواهد بود و
سومین نکته نیز این است که مکانیسم راستی آزمایی چطور است و باید درباره
این سه موضوع بین ایران و  ۴+۱گفت وگو شود.این نماینده مجلس ادامه داد :در
این چارچوب آقای ظریف تأکید کرد از دید ما اقدامات مربوط به ایران در برجام
به طور دقیق روشن شده و باید اقدامات طرف مقابل به طور دقیق شناسایی شود.
عالوه بر این در این مذاکرات بین ایران و آمریکا هیچ گفت وگوی مســتقیم و
غیرمستقیم صورت نمی گیرد و طرف گفت وگوی ایران ،کشورهای  ۴+۱هستند
و آن هــا بوده که باید اقدامــات آمریکا را از ایاالت متحده به روش خود مطالبه
کنند .از این جهت اقدامات ایران روشن است.
قالیباف در دیدار نخست وزیر کره جنوبی:

پولهای بلوکه ایران آزاد شود
رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با نخست وزیر کره جنوبی ،گفت :انتظار
ما از شــما این اســت که را ه حل های فوری و عملی برای حل مشــکل منابع
ارزی ایران ارائه و پولهای بلوکه ما آزاد شود .محمد باقر قالیباف رئیس مجلس
شورای اسالمی دیروز (دوشنبه) با «چانگ سیه کیون» نخست وزیر کره جنوبی
دیدار و گفتگو کرد.وی با اشــاره به اینکه مجموعه تحوالت و شرایط اقتصادی،
سیاســی و اجتماعی کنونی نشان میدهد قرن  ،۲۱قرن آسیاست ،گفت :چند
سال پیش در نشستی در استرالیا که شهرداران کشورهای آسیایی در آن حاضر
بودند اشــاره کردم که چشم انداز این قرن متعلق به آسیاست و پس از گذشت
حدود  ۱۳ســال از آن زمان ،اکنون این موضوع به روشنی مشخص شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معتقدیم قاره پهناور ،کهن و تاریخی
آسیا از توانمندی فراوانی برخوردار است ،افزود :از این رو گسترش همگرایی میان
کشورهای آســیایی راهبرد مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران
است.قالیباف اظهار داشت :معتقدم کشورهای آسیایی باید به این موضوع توجه
کنند و با اولویت قرار دادن همکاریهای همه جانبه از جمله صنعتی ،فناوری و
فرهنگی پیشتازان صلح و پیشرفت دنیا باشند.وی با اشاره به سابقه روابط خوب
دو کشور و ابراز خرسندی از سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران ،یادآور شد:
متأسفانه فع ًال کره جایگاهی در مناسبات اقتصاد خارجی ایران ندارد .به عبارتی
روابط اقتصادی و سیاســی که در باالترین سطوح قرار داشت ،تنزل کرده است.
رئیس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد :اگر سفیر شــما در بازار تهران از
مردم سوال کند که رفتار کره جنوبی از سال  ۲۰۱۸تاکنون چطور بوده ،متوجه
میشود که این رفتار اص ًال قابل قبول نیست و ذهنیت مردم نسبت به شما منفی
است.قالیباف با بیان اینکه همه ملتهای دنیا خصوصاً ملت متمدن و با فرهنگ
ایران ،دوســتان خود را در روزهای سخت میشناسند و با انتقاد جدی از اقدام
بانکهای کره در مسدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی خود ،افزود :انتظار
ما از جنابعالی این اســت که راهحلهای فوری و عملی برای حل مشکل منابع
ارزی ایران ارائه و پولهای بلوکه ما آزاد شــود.وی با بیان اینکه این انتظار مردم
ایران از طرف کره جنوبی برآورده نشده است ،افزود :حتی تجار که ارتباط مردمی
خوبی با کره داشــتند نیز از روال پیش آمده ناخرســند هستند.رئیس مجلس
شورای اسالمی ،سفر نخســت وزیر کره به تهران را اقدامی مناسب در راستای
ارتقای روابط دو کشور خواند.قالیباف خطاب به نخست وزیر کره جنوبی ،گفت:
شما فرد با تجربهای در عرصه سیاست و مدیریت کالن کشور هستید .لذا حتماً
آثار شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ را مشاهده و بخوبی درک میکنید.
وی اظهار داشــت :معتقدم هیچ مانعی نمیتواند سبب همکاریهای خوب دو
کشور از جمله در حوزه بشردوستانه ،مسائل درمانی مانند کرونا ،تأمین کاالهای
اساسی و… باشــد .امیدوارم این همکاریها در بهترین سطح انجام شود.رئیس
مجلس شورای اسالمی گفت :امیدوارم این سفر آغاز مجدد همکاریهای سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی دو کشور در شصتمین سالگرد مناسبات دیپلماتیک باشد.
قالیباف در پایان بر آمادگی در حوزه دیپلماسی پارلمانی و همکاریهای پارلمانی
کشورمان با مجلس کره تأکید و خاطر نشان کرد :این همکاریها میتواند سبب
توسعه روابط دو کشور شود.
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خطیبزاده در نشست خبری:

انتقام حادثه نطنز را از رژیم صهیونیستی خواهیم گرفت
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه انتقام از رژیم صهیونیستی در زمان و مکانش
انجام میشــود ،گفت :سانتریفیوژهایی که دیروز در پی حادثه نطنز از مدار خارج شد از
نوع  IR1بود و با سانتریفیوژهای پیشرفته جایگزین میشود.
«ســعید خطیبزاده» ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز
(دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران که به صورت مجازی برگزار شد ،ضمن تشریح
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی به ســفر منطقهای ظریف به چهار کشور آسیای مرکزی
اشاره کرد و گفت که سفر به این کشورها از قبل طراحی شده بود.خطیبزاده به برگزاری
کمیسیون مشترک برجام در وین نیز اشاره کرد و افزود :این هفته دوباره از روز چهارشنبه
مذاکرات و گفتوگوها در چارچوب رفع تحریمهای یکجانبه آمریکا آغاز خواهد شد.
وزیر خارجه صربستان شنبه در تهران
وی اظهار داشــت :امشب میزبان سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه خواهیم بود و روز
شنبه وزیر خارجه صربستان به ایران میآید.
تمامی ســانتریفیوژهایی کــه از مدار خارج شــدند از نــوع  IR1بوده و با
ســانتریفیوژهای جدید جایگزین میشود /آنچه در وین در حال انجام است
مذاکره هستهای نیست
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اتفاق روز گذشته در نطنز و تحلیلهای
متفاوت مطرح شده در این خصوص و اینکه برخی میگویند با توجه با این اتفاق ،ایران
باید مذاکرات هستهای را متوقف کند ،اظهار داشت :اتفاق ناگواری که در نطنز رخ داد و
بارها رژیم صهیونیستی از قبل میگفت و این روزها هم از منابع متعدد شنیده میشود
که تایید میکنند که این رژیم پشت این داستان بوده است.
وی افزود :خوشــحالم هیچ آســیب انسانی یا محیط زیســتی وجود نداشته ،ولی قطعا
میتوانست به فاجعهای بینجامد که جنایت علیه بشریت است که از ذات گردنکش رژیم
دور نبوده است.ســخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد :اینکه با این هدف بوده توان
هستهای ایران محدود شــود .باید بگویم اتفاقا بر عکس ،تمامی سانتریفیوژهایی که به
خاطر این اتفاق از مدار خارج شدند از نوع  IR1بودند و اینها با سانتریفیوژهای پیشرفته
جایگزین میشود .این توان االن در جمهوری اسالمی ایران در باالترین سطح وجود دارد
که اینها با پیشرفتهترین سانتریفیوژها جایگزین شود.خطیبزاده ادامه داد :اگر هدف این
بوده که در مسیر رفع تحریمهای ظالمانه بر علیه ملت ایران خللی وارد شود قطعا به این
هدف خود نخواهند رســید و در این دام مکارانهای که طراحی کردند کسی وارد نخواهد
شد .البته رژیم اشغالگر قدس با این اقدام خود تالش کرد از مردم ایران انتقام این صبر و
رفتار پر از حکمت خودش را در مسیر رفع تحریمها بگیرد .باید بداند ،پاسخ ایران انتقام
از این رژیم در زمان و مکان خودش اســت.وی همچنین در پاســخ به سؤالی بیان کرد:
آنچه در وین در حال انجام اســت مذاکره هستهای نیست .گفتوگوهای تکنیکی برای
رفع تحریمهای ظالمانه آمریکا بین ایران و  ۴+۱و اتحادیه اروپا است .ما یک بار مذاکره
کردیم درباره برجام و بندهای برجام نهایی و مشخص شده است .مذاکرهای نیست و آن
چه هست رفع تحریمهاست.
آنچه در وین در حال انجام است ،مذاکره هستهای نیست
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اظهارات یکی از مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه
واشــنگتن به هیچ وجه همه تحریمها را لغو نمیکند و تحریمهای مرتبط با تروریسم،
حقوق بشر و موشکی را مشروع میداند ،بیان کرد :سیاست جمهوری اسالمی ایران درباره
بازگشــت آمریکا به تعهدات برجامیاش روشن است .آمریکا در چهار سال گذشته و در
دو ماه و اندی که دولت جدید بر ســر کار آمده ،این کشور با هدف از بین بردن برجام و
تمامی منافع ایران در ذیل برجام ،همه تالش خود را انجام داده است و بر کسی پوشیده
نیست.خطیبزاده اضافه کرد :هیچ تفاوتی بین هیچ تحریمی وجود ندارد .بارها مقامات
آمریکا اعالم کردند تحریمها را اعمال میکنند برای اینکه فشــار حداکثری را بر ملت
ایران اعمال کرده باشند ،برای اینکه برجام از بین برود و در آینده کسی نتواند برجام را
احیا کند .فاصله گذاریهایی که از این طرف و آن طرف توسط برخی مقامات آمریکایی
شنیده میشود ،مسموع نیست.خطیبزاده گفت :متاسفم برخی از ایاالت متحده به وین
میآیند به جای اینکه به تعهدات خودشــان برگردند با  ۴+۱گفتوگو کنند که چگونه
میتوانند بخشی از میراث شکست خورده ترامپ را حفظ کنند .این مشکل شناختی در
نزد برخی مقامات آمریکاســت باید بدانند مسیری که برای اصالح اقداماتشان در پیش
گرفتند باید کامل باشــد تا ایران هم در خور خودش پاســخ دهد .سیاستهای ایران در
چارچوب اعالمی پیگیری خواهد شد.
بدهی کره ربطی به تحریمهای فراسرزمینی آمریکا ندارد
وی یکی از موضوعات مهم سفر نخستوزیر کره جنوبی را در راستای رفع انسداد منابع
ایران در کره برشــمرد و افزود :این بدهی قطعی کره اســت و هیچ ربطی به تحریمهای
فراســرزمینی آمریکا ندارد.خطیبزاده افزود :روابط از این نوع رویکرد و بی عملی بسیار
ضربه خورده است .البته برخی راهحلها گفتوگو و بحث شده و باید ببینیم کدام و در
چه سطح و میزانی عملیاتی میشود.
روابط ایران و عراق چندالیه و مردمی و راهبردی است
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی گفت :روابط ایران و عراق چندالیه و مردمی
و راهبردی است و در تمام موضوعات فیمابین رایزنیهایی زیادی بین دو طرف در جریان
اســت .روابط استانی در سطوح مختلف چه با اقلیم و چه بخشهای دیگر عراق پیگیری
شده و میشود .با توجه به قرابتهای نزدیک و زیاد بین اقلیم و استانهای ما ،این روابط
در ســطوح بسیار خوبی پیگیری میشود .به صورت روزانه چه در ترددها و ترانزیت و ...

قاضیزادههاشمی:

حفره امنیتی در نطنز
وجود دارد
نایب رئیس اول مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه رژیم
صهیونیســتی و آمریکا در اقــدام خرابکارانه در نطنز هماهنگ
بودنــد ،گفت :این اقدام برای امتیاز گیری از ایران در وین انجام
شــده است.سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس
مجلس شــورای اســامی در واکنش به خرابکاری اخیر رژیم
صهیونیســتی در نطنز گفت :دولت در سالهای اخیر ترمزی در
برابر اقتدار جمهوری اســامی بوده و اجازه نداده اســت که در
مقابــل خرابکاریهای آمریکا و اســرائیل در منطقه ،جمهوری
اســامی موضعی از سر قدرت داشــته باشد و پاسخی جدی و
قوی به اقدامات آنها بدهد.نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی

همکاریهای ما خیلی نزدیک است.
بدهیهای عراق به ایران
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره بدهیهای عراق به ایران هم اظهار داشت :در
خصوص بدهیها در ســفر وزیر خارجه عراق بــه تهران مفصل صحبت کردیم و رئیس
کل بانک مرکزی رفت عراق و یکسری اقدامات انجام شد و در دست است .قاعدتا موانع
هست ،ولی پیشرفتهایی هم صورت گرفته است.
باید وضعیت به ژانویه  ۲۰۱۷برگردد  /برچســبهای خیالی و خودسرانهای که
دولت ترامپ به برخی تحریمها زده و برخی را باز اعمال کرده اعتباری ندارد
به گزارش فارس ،خطیبزاده در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه به نظر میرسد تعریف
ایــران و آمریــکا از تحریمها متفاوت اســت و اینکه آیا ایران معتقد اســت تحریمهای
غیربرجامی باید برداشته شود تا تعهداتش را انجام دهد؟ خاطرنشان کرد :روشن گفتهایم
باید وضعیت به ژانویه  ۲۰۱۷برگردد.سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد :برچسبهای
خیالی و خودسرانهای که دولت ترامپ به برخی تحریمها زده و برخی را باز اعمال کرده
اعتباری ندارد .اساسا با سیاســت داخلی آمریکا کاری نداریم .آمریکا یکسری وظایف و
تعهداتی ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱دارد و پاراگراف  ۲۹برجام به صورت دقیق تمامی تعهدات
آمریکا را روشن کرده و درج شده است آمریکا باید از هر اقدامی که در مسیر عادی سازی
تجارت و روابط ایران اســت ،اجتناب کند .تمامی واحدها و اشخاصی که در مدت ترامپ
تحریم شدند ذیل همین تحریمهای برجامی است و ما تفاوتی قائل نیستیم و همه تحت
عنوان فشــار حداکثری غیرقانونی آمریکا بودند.وی افزود :با آمریکاییها کاری نداریم و
لیست را به کمیسیون مشترک ارائه میکنیم و این لیست نهایی خواهد شد و موضع ما
کامال روشن است.
راستی آزمایی کار سختی نخواهد بود
خطیبزاده در پاسخ به این سؤال که راستی آزمایی مدنظر ایران چگونه انجام میشود و
چه بازنی زمانی طول میکشد که انجام شود؟ اظهار داشت :زود است به آنجا برسیم ،هنوز
روی مباحث اولیه گفتوگوها در کمیسیو ن هستیم.سخنگوی وزارت خارجه در عین حال
یادآور شد :ولی راستی آزمایی کار سختی نخواهد بود ،اگر آمریکا بخواهد واقعا به اقدامات
خودش برگردد .اگر آمریکا تمامی اقداماتش را پیش از زمانی که اعالم میکند ،انجام داده
باشد ،بســیاری از این مسائل قابل راستی آزمایی است.وی بیان کرد :ما یک حلقهای از
مســائل مختلف به هم داریم که باید همه به صورت موثر برداشته شود نه بر روی کاغذ.
اگر فرض کنید فروش نفت همراه با انتقال وجه ،بیمه کشتیرانی و  ...زنجیرهای از مسائل
باید همزمان با هم انجام شود و اینها قابل راستی آزمایی است .ما االن با برخی از کشورها
در ارتباط نزدیک هستیم و مراودات روزمره داریم.
وی گفت :اگر آمریکا این بار واقعا و صادقانه بخواهد رفع تحریمها کند ،کار سختی نیست.
ولی جزییات آن نیاز به گفتوگوهای پیچیده در داخل کمیســیون مشترک دارد که تا
آن جا فاصله اریم.
امضای توافقنامه همکاری جامع بین ایران و روسیه
به گزارش فارس ،ســخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین گفت که الوروف در سفرش
به تهران با ظریف و رئیس جمهور دیدار میکند و در جریان سفر سرگئی الوروف وزیر
خارجه روســیه توافقنامه همکاری جامع بین دو کشــور امضا خواهد شد .این توافقنامه
فروردین منقضی شده و در این سفر امضا میشود.
پاسخ نطنز ،انتقام از رژیم صهیونیستی است
خطیبزاده درباره اظهارات مطرح شده مبنی بر اینکه حادثه نطنز حاصل مذاکرات وین
اســت ،گفت :پاسخ نطنز ،انتقام از رژیم صهیونیستی است و این رژیم نمیتواند بازی را
عوض کرده و بخواهد از جیب مردم ایران هزینه کند .این رژیم در چند ماه گذشته برخی
اقدامات را انجــام داده و با هدف دام افکنی ،برخی درزهای خبری را این روزها علنیتر
انجام میدهد .اهدافش روشــن اســت و بر نخبگان و اهل خرد ایران نیز اینها پوشیده
نیســت.وی گفت :وزارت امور خارجه یک مسئولیت براساس تصمیم نظام دارد و آن هم
این اســت که در چارچوب سیاســتهای کلی نظام در راستای رفع تحریمهای ظالمانه
آمریکا نهایت تالش خود را بکند .این کار را انجام خواهیم داد و همزمان هم اســرائیل
پاسخ خودش را از مجاری خودش خواهد گرفت.
آنچه ایران پیگیری میکند رفع جام تحریمها در یک گام و به صورتی است
که بتوانیم راستی آزمایی کنیم
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤالی درباره گزارشات منتشر شده درباره
گفتوگوها در وین اظهار داشــت :هر زمان گفتوگوهایی در این ســطح انجام میشود
رسانهها به جهت کنجکاوی و رسالتشان و برخی به جهت اهدافشان گزارشاتی را منتشر
میکنند .آنچه ایران پیگیری میکند رفع جام تحریمها در یک گام و به صورتی است که
بتوانیم راستی آزمایی کنیم .اینکه چگونه یک گام انجام و چگونه راستی آزمایی خواهیم
کرد ،موضوع قابل توجهی اســت.وی افزود :از همه مکانیسمهای مندرج در کمیسیون و
برجام و در ارتباط با دوستان و متحدان استفاده خواهیم کرد که این مسیر را در راستای
منافع ملی مردم ایران محقق کنیم.
هر آنچه در نطنز بود سانتریفی وژهای نســل اولی بود که نسب به آنچه االن
داریم بسیار ابتدایی بودند
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤال خبرنگاری درباره گزارش نیویورک تایمز
مبنی بر اینکه حادثه نطنز به حدی بوده که  ۹ماه طول میکشد غنی سازی ایران از سر

تصریح کرد :دولت کاری کرده است که دشمنان پُر رو شده اند
و فکر میکنند هر اقدامی انجام دهند ،جمهوری اسالمی پاسخی
نخواهد داد .متأســفانه دولت از سر ضعف موضع گیری میکند
که این اقدام دشمن را گستاخ کرده است.
خرابکاری در نطنز برای امتیاز گیری سر میز مذکرات وین
بوده است
قاضی زاده هاشمی ادامه داد :رژیم صهیونیستی و آمریکا در این
اقدام خرابکارانه در نطنز هماهنگ بودند و این اقدام برای کوتاه
آمدن ایران از مواضع خود در مذاکرات مبنی بر سیاست «حرف
قطعی» بوده اســت.وی افزود :این اقدام خرابکاری برای امتیاز
گیری سر میز مذاکرات هستهای انجام شده است.
حفره امنیتی در نطنز وجود دارد
قاضی زاده هاشمی گفت :باید این خرابکاری از نظر امنیتی مورد
بررسی قرار گیرد .باید مشخص شود حفره امنیتی کجاست که
برای چندمین بار در نطنز چنین اتفاقی رخ داده است .نهادهای

گرفته شود و میزان خســارتها گفت :درباره اعالم میزان خسارتها در نطنز هنوز زود
است اظهارنظر کرد ،تیمهایی در این خصوص مشغول کار هستند.خطیبزاده ادامه داد:
هر آنچه در نطنز بود ،ســانتریفی وژهای نسل اولی بود که نسبت به آنچه االن جمهوری
اســامی دارد بسیار ابتدایی بودند .آن چه در نطنز به میزانی که سانتریفیوژها خسارت
دیده باشــند ،جا به جا میشوند دستاورد دیگری را برای ایران رقم خواهد زد.وی گفت:
آنچه در نطنز اتفاق افتاد نه میتواند صنعت هســتهای ایران که دانش بومی است را به
عقب بیندازد و نه میتواند در مسیر قطعی رفع تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران موثر
باشد.
پرونده هستهای پرونده ملی است و به تحوالت داخلی ایران مرتبط نیست
وی در پاســخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در خصوص اظهارات سفیر فرانسه در تهران
در گفتوگو با یکی از روزنامهها درباره اینکه هدف از مذاکرات کنونی در وین این اســت
که تا قبل از شــروع انتخابات در ایران شاهد احیای کامل برجام باشیم ،اظهار داشت :به
شرط صحت این انتساب ،باید بگویم اگر صبر راهبردی این ملت نبود و اگر رفتار حکمیانه
جمهوری اسالمی ایران نبود ،به خاطر نقض آشکار تعهدات آمریکا پس از خروج از برجام
و بــه خاطر بدعهدیها و بی عملیهایی که اروپا در این مدت انجام داده و تا امروز ادامه
دارد ،قطعا چیزی از برجام به عنوان یک توافق چندجانبه باقی نمانده بود .خودشان بهتر
میدانند ،چه اتفاقاتی افتاده اســت.خطیبزاده تصریح کرد :قطعا پرونده هستهای یک
پرونده ملی است و با اجماع در ایران جلو برده میشود ،به تحوالت داخلی ایران مرتبط
نیست و دستگاههای حاکمیتی آن را پیگیری میکنند .انتخابات ایران که در پیش است
انشاءاهلل انتخابات پرشور و باشکوهی خواهد بود .در موضوعات کالن همانند همیشه در
چارچوب حاکمیت ،هر نتیجهای حاصل شود عمل خواهد کرد.وی افزود :مطمئنم سفرای
مقیم از جمله سفیر فرانسه در تهران اینها را بهتر از هر کسی میدانند ،ولی من مجدد
خواستم یادآوری کرده باشم.
میزان دقیق خسارتها را سازمان انرژی اتمی باید خودش اعالم کند
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره میزان خسارتها در نطنز بیان کرد :میزان خسارتها
باید با توجه به تســت همه ســانتریفیوژها اتفاق بیفتد و هر سانتریفیوژی از کار بیفید
سانتریفیوژ پیشرفتهتری برای آن هست .میزان دقیق خسارتها را سازمان انرژی اتمی
باید خودش اعالم کند .فعال خیلی زود اســت و در حال بررســی تک تک سانتریفیوژها
هستند.
دستگاههای ذیربط پاسخهای خود را دارند و خواهند داد
خبرنــگاری درباره اینکه چند ماه پیش در نطنز اتفاقی رخ داد و چه اقداماتی از ســوی
ایران برای جلوگیری از تکرار این حوادث صورت گرفته است ،سؤال کرد که خطیبزاده
بیان کرد :در خصوص امنیت ســایتهای هستهای ،باید به این نکته توجه کنیم که در
شــرایط حساس کنونی و اقدامات گردنکشانه رژیم اشغالگر قدس ،طبیعت این است که
حساسیتها باید بیشتر باشد و دستگاههای مسئول حتما با حساسیت بیشتری پیگیری
میکنند و باید مضاعف کنند .تنها مراکز هستهای نیست و اخیرا متاسفانه شهید فخری
زاده را در این راســتا از دست دادیم و مطمئنم دســتگاههای ذیربط پاسخهای خود را
دارند و خواهند داد.
سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر مشاور امنیت ملی عراق گفت :امروز با ظریف دیدار
دارد و ما موضوعات متعــددی با همدیگر داریم .مراودات ما با عراق درباره تبادل هیأت
بعضی وقتها روزانه است و گفتوگوها از نزدیک پیگیری میشود.
حادثه نطنز تروریسم هستهای بود که میتوانست به فاجعه انسانی بینجامد
وی درباره حادثه دیروز نطنز اظهار داشــت :براساس منشور ملل متحد و بند  ۵۱منشور
حق دفاع مشروع برای جمهوری اسالمی ایران محفوظ است .این یک تروریسم هستهای
بود که میتوانســت به فاجعه انسانی بینجامد و ذیل جنایت علیه بشریت قرار میگیرد.
پاســخهای مختلفی باید به این اقدامات رژیم اشغالگر قدس داده شود .برخی پاسخها به
مراجع بینالمللی خواهد بود .وزیر خارجه و نمایندگی ما پیگیر این موضوع است و امروز
یا فردا اقدامات اعالم میشود .حتما برخی اقدامات در مسیر غیر آشکار خود انجام خواهد
شــد که شاید هیچ گاه گفته نشود .سخنگوی وزارت خارجه درباره امضای موافقتنامه با
روســیه گفت :این همچنان پایه همکاریهای ایران و روسیه را در ابعاد مختلف تعریف
میکند.وی درباره کنوانســیون رژیم حقوقی خزر گفت :تصویب آن در مراجع داخلی در
حال انجام اســت .فکر میکنیم باید تمرکز خود را برای نهایی شدن گفتوگوها و پیش
نویس تعیین خطوط مبدا در دریای خزر بگذاریم که تصویب کنوانسیون را تسهیل کنیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماســی درباره اظهارات نتانیاهو و مقامات این رژیم درباره برنامه
هســتهای ایران و نحوه برخورد آژانس با حادثه دیروز گفت :باید بین آنچه در نطنز رخ
داده و آن چه رژیم اشغالگر قدس انجام میدهد و نقش آژانس تفکیک قائل شد .آژانس
و مراجع بینالمللی دیگر باید وظایف خود را انجام دهند.وی افزود :مسیری که این رژیم
میرود روشن اســت و اینکه از نخستوزیر این رژیم میشــنوید که تمام تالش خود
را خواهد کرد که تحریمهای ایران لغو نشــود این اســت که از طریق جیب ملت ایران
میخواهند به اهداف خود برســند .مدیریت رفتار ما در اختیار خودمان است و این رژیم
همانند ســابق جواب خود را خواهد گرفت .این رژیم بیش از اندازه دوست دارد صحبت
میکند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اینکه آیا مذاکرات وین با آنچه رهبری تببین
کردند به نتیجه میســد گفت :زود اســت اعالم پیش بینی کنیم سیاست قطعی کشور
همان است که رهبری فرمودند و مامور ما دیپلماتها آن است که آن را عملیاتی کنیم
و در آن مسیر گام برداریم .به ملت ایران قول میدهم دیپلماتها از هیچ تالشی فروگذار
نخواهند کرد که تحریمها در اسرع وقت مرتفع شود.

امنیتی باید پاسخگو باشند .حتماً حفره امنیتی در نطنز وجود
دارد که مرتباً به این سایت هستهای ضربه وارد میشود.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار داشــت :این که
بگویند کار اسرائیل بوده است ،کافی نیست .دستگاه اطالعاتی
و امنیتی چرا نتوانســته مانع از خرابکاری آمریکا و اسرائیل در
سایت هستهای نطنز شود و برای دومین بار اسرائیل توانسته در
این سایت خرابکاری کند.قاضی زاده هاشمی تصریح کرد :باید با
دشمن از موضع اقتدار برخورد کنیم .کشتی ایران را گرفتند ما
هم کشتی کره جنوبی را گرفتیم .برای پرداخت پول ایران بازی
درآوردند .برخورد جدی کردیم تا باالخره گشایش اتفاق افتاد.
نتیجه مذاکره از ســر ضعــف ،خرابکاریهای آمریکا و
اسرائیل در سایت هستهای نطنز است
وی ادامــه داد :برخورد از ســر ضعف موجب تکــرار خرابکاری
در ســایت نطنز شــد .باید اقدام جدی و مؤثر در پاسخ به این
خرابکاری انجام شود .اقدامی که آنقدر بزرگ و پر سر و صدا باشد
که اسرائیل از اقدام خود پشیمان شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی بیان کرد :نتیجه مذاکره از
ســر ضعف ،خرابکاریهای آمریکا و اسرائیل در سایت هستهای
نطنز اســت.قاضی زاده هاشــمی با انتقاد از انفعال تیم مذاکره
کننده وین در مقابل خرابکاری در سایت هستهای نطنز گفت:
این خرابکاری باید تأثیر مستقیمی در مذاکرات داشته باشد .باید
اعالم شــود تا زمانی که با اسرائیل برخورد نشده و تنبیه نشود،
مذاکره از سر گرفته نخواهد شد.
ترک میز مذاکرات وین حداقل واکنش به این خرابکاری
است
وی افزود :توســعه هســتهای دســت باالتر ایران در مذاکرات
بوده اســت بنابراین اســرائیل با خرابکاری در سایت هستهای
نطنز ،تالش کرده اســت که این دست برتر و دست قدرت را از
جمهوری اسالمی بگیرد.نماینده مردم مشهد درمجلس شورای
اسالمی اظهار داشــت :ترک میز مذاکرات وین حداقل واکنش
به این خرابکاری اســت ،گرچه این خرابکاری نتیجه مذاکرات
وین بوده است.
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گزارش  IMFاز  ۱۳شاخص کالن اقتصاد ایران در سالی که گذشت

استانها

اثر تحری مهای نفتی تخلیه شد

صندوق بینالمللی پول با بررســی وضعیت  ۱۳شاخص کالن
اقتصاد ایران در سالی که گذشــت از رشد  ۵۴میلیارد دالری
حجم اقتصاد ایران در این ســال ،تخلیه اثر تحریم ها بر بخش
نفتی و تجارت  ۱۴۰میلیارد دالری ایران با کشورهای جهان در
این ســال خبر داد.صندوق بینالمللی پول در گزارشی موسوم
به «چشمانداز اقتصاد منطقهای :خاورمیانه و آسیای مرکزی»
به بررسی وضعیت اقتصادی  31کشور منطقه از جمله ایران در
سال  2020پرداخته است.
افزایش  54میلیارد دالری حجم اقتصاد ایران با وجود
تحریمها
بر اســاس برآوردهای این نهاد بینالمللی ،اقتصاد ایران پس از
تجربه رشد منفی  6.8درصدی در سال  2019با وجود تحریم
های آمریکا رشــد مثبت  1.5درصدی را در سال  2020شاهد
بوده اســت.با وجود تحریمهای آمریــکا ،ارزش تولید ناخالص
داخلــی ایران از رقــم برآوردی  581میلیارد دالری در ســال
 2019با افزایش  54میلیــارد دالری به  635میلیارد دالر در
سال  2020رسیده است .
تخلیه کامل اثر تحریم های نفتی /رشــد اقتصاد نفتی
ایران مثبت شد
بخش غیرنفتی ایران در سال  2020رشد مثبت  1.3درصدی
را داشــته است .این بخش در سال  2019نیز  0.9درصد رشد
کرده بود.بخش نفتی ایران پس از رشد منفی قابل توجه 38.9
درصدی در ســال  2019با رشــد مثبت  3.1درصد در سال
 2020مواجه شــده است که این امر نشان می دهد اثر تحریم

میز ویژهای برای حل مشکالت استان اصفهان
در پایتخت ایجاد شود

سال  2020را  67.8میلیارد دالر و واردات در این سال را 72.6
میلیارد دالر برآورد کرده اســت .صادرات ایران در سال 2019
بالــغ بر  70.3میلیارد دالر و واردات ایران در این ســال 67.2
میلیارد دالر اعالم شده بود.

ذخایر ارزی  121میلیارد دالری ایران کجا رفت؟
این نهاد بینالمللی که کل ذخایر ارز و طالی ایران را در پایان
سال  2018بالغ بر  121.6میلیارد دالر اعالم کرده بود معتقد
اســت ذخایر ارزی ایران در پایان سال  2019افت قابل توجه
داشته و به  12.4میلیارد دالر رسیده و این رقم در پایان سال
 2020نیز بالغ بر  4میلیارد دالر شــده است .پیشبینی شده
است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال  2021متوقف شود
و در پایان این ســال حجم ذخایــر ارز و طالی ایران به 12.2
میلیارد دالر و در سال  2022به  21میلیارد دالر برسد.
های نفتی آمریکا علیه ایران در سال  2019به طور کامل تخلیه
شده است.این نهاد بینالمللی تولید نفت ایران در سال 2019
را  2.19میلیون بشــکه در روز اعالم کرده و از افزایش این رقم
به  2.23میلیون بشــکه در روز در سال  2020خبر داده است.
صادرات نفت ایران که در سال  2019بالغ بر  490هزار بشکه
در روز بوده اســت در ســال  2020به  640هزار بشکه در روز
افزایش یافته است .تولید گاز ایران در سال  2020نیز افزایش
یافته و به معادل  3.98میلیون بشکه در روز نفت رسیده است.
این رقم برای ســال  2019معادل  3.97میلیون بشکه در روز
نفت اعالم شــده بود.اما صادرات گاز ایران در سال های 2019

جهانگیری در دیدار نخستوزیر کره با جهانگیری مطرح شد؛

دولت کره در اسرعوقت منابع ارزی ایران
را آزاد کند
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اقدام بانکهای کرهای در مسدود
نمــودن منابع ارزی ایران به وجهه و جایگاه کره نزد مردم ایران آســیب زده
است ،تصریح کرد :از دولت کره میخواهیم در اسرع وقت منابع ارزی ایران را
آزاد و مشکالت سالهای اخیر را با اقدامات عملی جبران کند.
اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری عصر روز یکشــنبه(۲۲
فروردین) در نشســت خبری مشترک با چانگ سیه کیون نخست وزیر کره
جنوبی با بیان اینکه « سال آینده شصتمین سال برقراری روابط دیپلماتیک
ایران و کره اســت» ،اظهار کرد :در طول این ســالها روابط از حجم باالیی
برخوردار بوده اســت و شــرکتهای کرهای در بخشهای مختلف اقتصادی
ایران حضور داشتند بهطوری که در ســال  ۲۰۱۲حجم مبادالت دو کشور
به  ۱۷میلیارد دالر رســید .وی همچنین با بیان اینکه «دو کشــور ایران و
کره از زمینههای همکاری و مشــارکت بســیار زیادی برخوردار هستند»،
خاطرنشــان کرد :ایران و کره جنوبی به عنوان دو کشور آسیایی در غرب و
شرق آســیا نقش مکمل یکدیگر در زمینه اقتصادی دارند.معاون اول رئیس
جمهوری افزود :متاسفانه در سه سال گذشته به دلیل پیروی کره جنوبی از
تحریمهای غیرقانونی آمریکا علیه ایران که فاقد هرگونه مشروعیت بینالمللی
است ،مناسبات دو کشور دچار رکود و کمتحرکی زیادی شده است .کاهش
مناسبات دو کشــور در حالی است که هیچگونه تحریم بینالمللی از جمله
تحریم سازمان ملل علیه ایران وجود نداشته است .جهانگیری گفت :متاسفانه
اقدام بانکهای کرهای در مسدود کردن  ۷میلیارد دالر منابع ارزی ایران که
حاصل فروش قانونی و مشروع نفتی و میعانات گازی به این کشور بوده ،روابط
دو کشــور را دچار رکود جدی کرده اســت .وی اضافه کرد :اقدام بانکهای
کرهای در مســدود نمودن منابع ارزی ایران در حالی اســت که ملت ایران
به دلیل شــرایط کرونایی و پیامدهای اقتصادی و بهداشتی آن به شدت به
ایــن منابع ارزی نیاز دارند و این اقدام کرهایها دولت ایران را از منابع عمده
ارزی خود برای خرید تجهیزات پزشکی ،دارو و سایر نیازهای اساسی کشور
محروم کرده اســت.معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد :متاسفانه در این
شرایط سخت حتی شرکتهای کرهای از فروش دارو و تجهیزات پزشکی هم
به ایران خودداری کردند و در نتیجه این اقدامات متاســفانه وجهه و جایگاه
کره نزد مردم ایران که همواره مثبت و دوســتانه بوده ،آســیب زیادی دیده
اســت.جهانگیری ادامه داد :در عین حال ما سفر جناب نخست وزیر به ایران
را به فال نیک میگیریم و امیدوار هســتیم که با تحرکات و اقدامات جبرانی
کره این امکان فراهم شــود که جایگاه کره در ایران بهبود یابد .طبعاً دولت
جمهوری اسالمی آمادگی دارد به شرط برداشتن گامهای موثر و ملموس از
سوی کره ،به این کشور برای جبران گذشته کمک کند .وی گفت :در دیدار
خصوصی و عمومی با آقای نخســت وزیر بهطور صریح و شــفاف انتظارات
جمهوری اســامی ایران از کره را مطرح کردم و از ایشان خواستم در جهت
جبران گذشته تالش کند.معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد :خوشبختانه
آقای نخســت وزیر به دلیل سفر قبلی خود به ایران به عنوان رئیس پارلمان
با کشور ما به خوبی آشنایی دارند و از توانمندیها و ظرفیتهای ایران برای
مشــارکت و همکاری با کره به خوبی آگاه است.جهانگیری گفت :با توجه به
شــکاف ایجادشــده در روابط و انتظار بهحق مردم از دولت ،ما از دولت کره
میخواهیم در اسرع وقت منابع ارزی ایران را آزاد و مشکالت سالهای اخیر
را با اقدامات عملی جبران کند.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

شروط ایران برای بازگشت
به تعهدات برجامی

احسان خاندوزی معتقد است که در ازای محدودیت غنی سازی ،باید  ۴اقدام
اساسی در راستای رفع تحریم انجام شود.
احســان خاندوزی؛ نائب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس نوشــت ،اگر
طرفهای برجامی در مذاکرات تقاضاهای معین مانند  3.67درصد برای سقف
غنی سازی داشته باشند در مقابل ما هم باید شرایط معین داشته باشیم.
.1تضمین صادرات  2.3میلیون بشکه نفت در روز
.2آزادسازی  15میلیارد دالر داراییهای خارجی مسدود شده ایران
.3معامله تا  4میلیارد دالر ماهانه در سویفت
 2تا  3ماه برای راستی آزمایی محقق شدن رفع تحریم

براساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا،
۶۰میلیون نفر مشمول طرح معیشتی
در ماه رمضان خواهند شد.بیش از یک
سال است که از شیوع کرونا در کشور
میگذرد؛ از همان ابتدای شیوع کرونا،
چنــد طرح حمایتی به افــرادی که از
کرونا آســیب دیده بودند تعلق گرفت؛
حال بسته حمایت معیشتی ماه مبارک
رمضــان ،از دیگر طرحهــای جدیدی
است که جهت حمایت از اقشار ضعیف
و آســیبپذیر پرداخت خواهد شــد.
براساس این طرح ،سازمان هدفمندی
یارانهها ،به 60میلیون نفر از افرادی که
مشمول طرح هستند25 ،هزار میلیارد
ریال پرداخت خواهد کرد .فهرست این
افراد توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و با همکاری دستگاههای ذی
ربط اعالم میشود.
چه کسانی مشــمول این بسته
خواهند شد؟

و  2020در رقم معادل  240هزار بشکه در روز نفت ثابت باقی
مانده است.
نرخ تورم ایران به  36.5درصد رسید
بر اســاس این گزارش اقتصاد ایران در سال  2020تورم 36.5
درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم  34.6درصدی سال
 2019افزایش محسوسی داشته است .
تجارت  140میلیارد دالری ایران در سالی که گذشت
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در

رشد  34.5درصدی نقدینگی در ایران
صندوق بینالمللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020
را  34.5درصد برآورد کرده است .رشد نقدینگی ایران در سال
 2019نیز  30.9درصدی بوده است.
تراز حساب های جاری ایران منفی  4.5میلیارد دالر شد
این نهاد بین المللی تراز حســاب های جاری ایران در ســال
 2020را منفی  4.5میلیارد دالر برآورد کرده اســت .نخستین
بار طی ســال های اخیر است که تراز حساب های جاری ایران
منفی می شــود .در ســال پیش از آن تراز حساب های جاری
ایران مثبت  3.8میلیارد دالر گزارش شده بود.

یارانه جدید در راه است

چه کسانی بسته حمایتی
رمضان میگیرند؟
دریافت بســته حمایتی رمضان دارای
شروطی اســت و همه افراد شامل این
طرح نخواهند شــد؛ براساس اطالعات
اعالمشده ،خانوارهایی که دارای واحد
مســکونی ،شــغل و خــودرو به طور
همزمان نباشــند ،این بســته حمایت
معیشتی را دریافت میکنند.
چه کسانی بسته حمایت معیشتی
رمضان را دریافت نمیکنند؟
گفتنی اســت؛ افرادی کــه دارای دو
واحد ملکی باشند و یا خانوادهایی که
ارزش ملکشان در تهران و کالنشهرها
بیــش از یک میلیــارد و 200میلیون
تومان و در ســایر شهرســتانها بیش

از 900میلیــون تومــان باشــد ،این
یارانه معیشــتی را دریافت نمیکنند.
همچنیــن خانوارهایــی کــه ارزش
خودرو سواریشان بیش از 300میلیون
تومان باشــد و یا خــودروی عمومی
با ارزش بیــش از 400میلیون تومان
داشته باشند ،مشمول بسته معیشتی
نخواهند شد.افرادی که بیش از 3سفر
خارجی غیر زیارتی رفته باشند ،یارانه
نمیگیرند
دریافت بسته حمایتی رمضان ،شروط
دیگری را نیز داراست؛ کارفرمایانی که
بیش از ســه بیمهپرداز داشته باشند و
خانوارهایی که بیش از سه بار به سفر
خارجی غیر زیارتی رفته باشــند ،این

کمک معیشــتی را دریافت نمیکنند.
همچنین افرادی که تســهیالت بانکی
با مبلغ بیش از ســیص میلیون تومان
گرفتــه و در حال بازپرداخت اقســاط
باشــند ،منتظــر دریافت این بســته
حمایتی نباشند.
درآمد؛ شــاخص مهم دیگر برای
دریافت بسته معیشتی
درآمد نیز شــاخص دیگری است که
در پرداخت ســبد حمایت معیشــتی
تاثیرگــذار اســت؛ بــر این اســاس،
خانوارهای یــک نفره با درآمدی بیش
از 4میلیــون تومان ،خانوارهای دونفره
با درآمدی بیــش از 5میلیون تومان،
خانوادههــای 3نفره بــا درآمد بیش از
6میلیون تومــان ،خانوارهــای چهار
نفــره با درآمد بیش از 7میلیون تومان
و خانوارهای 5نفره بــا درآمد بیش از
هشت میلیون تومان ،مشمول این طرح
نمیشود.

یارانه مستاجران هم حذف خواهد شد؟

براســاس آخرین اطالعــات موجود از قانــون مالیات بر
خانههای خالی ،همه سرپرســتان خانوارهــا مکلفند تا
اطالعات محل ســکونت خود را در سامانه کد یکتا ثبت
کنند و عدم ثبت اطالعــات ،جرایمی چون حذف یارانه
به دنبــال دارد.موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی،
ی اســت که اخیرا به یکی از جنجالیترین خبرها
مسالها 
بدل شــده است؛ این قانون ســابقهای طوالنی در کشور
ما داشــته و تاریــخ آن به پیش از انقالب و ســال 52باز
میگردد؛ در آن زمان ،این قانون بدین صورت بود که برای
خانهای که بیش از 6ماه خالــی میماند ،مالیاتی معادل
30درصــد ارزش اجارهبهای ملک پرداخت میشــد .این
قانون حتی تا پس از انقالب و با اصالح آن در سال ،66تا
سال 80اجرایی میشد اما در سال ،80نمایندگان مجلس
آن دوران به علت نبود سازوکار مناسب برای اخذ مالیات،
قانــون را حذف کردند .پس از آن دوباره حدود 10ســال
پیــش ،دریافت مالیات از خانههای خالی در مجلس دهم
مطرح و در آن زمان وزارت راه و شهرســازی با راهاندازی
سامانه خطوط تلفن ویژه ،از ساکنان تهران و کرج خواست
در صورت اطالع از خانههای خالی ،مشــخصات واحدها
ش انجامشــده برای اجرایی شــدن
را اطالع دهند.با تال 
این قانون ،حدود 6ســال پیش قانون مالیات بر خانههای
خالی برای بار دیگر تصویب شــد؛ در آن زمان ،وزارت راه
و شهرسازی مکلف شــد تا ظرف شش ماه «سامانه ملی
امالک و اســکان کشور» را جهت شناسایی و اخذ مالیات
از خانههای خالی ایجاد کند .طرحی که آن زمان پیشنهاد
شــد ،عالوه بر نداشتن بازدارندگی الزم ،با همکاری سایر
دســتگاهها با وزارت راه همراه نشد و از این رو مهلتی که
قرار بود شــش ماه طول بکشد ،تقریبا شش سال معطل
ماند.اطالعات امالک خود را از 19فروردین ماه ثبت کنید

مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار خود ،بر اجرای
این قانون مصر بود و پس از حاشیههای بسیار این قانون
در آذر ماه سال 99به تصویب شورای نگهبان رسید و در
فروردین ماه ســال جاری ،معاون وزیر راه و شهرسازی ،از
اجرایی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی از مرداد ماه
خبر داد؛ به گفته محمــودزاده ،از 19فروردین ماه ،همه
سرپرســتان خانوارها اعم از مالک یا مستاجر باید امالک
خود را در ســامانه کد یکتا ثبت کنند .بر این اســاس در
همه شهرهایی که جمعیتی باالی 100هزار نفر دارند ،اگر
یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از
120روز ساکن نداشته باشد ،خانه خالی محسوب میشود
و مالک آن باید مالیات پرداخت کند.

حذف یارانهای که جنجالی شد
اما در قانون جدید ،سرپرستان همه خانوارها ،اعم از مالک
و مســتاجر موظفند تا اطالعات محل سکونت خود را در
سامانه کد یکتا ثبت نمایند؛ محمودزاده ،معاون وزارت راه
و شهرســازی در یکی از مصاحبههای خود اظهار داشت:
عــدم ثبت و یا ثبت اشــتباه این اطالعــات ،محرومیت
از خدمــات اجتماعی ،من جمله یارانــه را به دنبال دارد.
اظهــارات محمودزاده ،واکنشهای بســیاری را به دنبال
داشت؛ بخشی از این واکنشها مربوط به مستاجران بود؛
به گفته مستاجران ،چنین تصمیمی تنها به ضرر مستاجر
است؛ چراکه با ثبت اطالعات در سامانه ،ممکن است مالک
بــه افزایش اجارهبها اقدام کنــد و عدم ثبت اطالعات نیز
حذف یارانه را به دنبال دارد.از سویی دیگر عدهای با اشاره
به شرایط کرونایی نسبت به این تصمیم اعتراض داشتند؛
چراکه معتقد بودند انجام چنین کاری نیازمند مراجعه به
کافینتهاســت و این امر در این شرایط خیزی دوباره از
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کرونا را به دنبــال دارد؛ مخصوصا اینکه غالب افرادی که
برای ثبت اطالعات به کافینتها مراجعه میکنند ،افراد
مسن هستند و این امر میتواند برایشان خطرناک باشد.اما
نکته جالب توجه دیگر این بود که چنین اعتراضاتی تنها
مختص به مردم نبود؛ از ســویی دیگر مسئوالن در سایر
دستگاهها نیز به گفتههای معاون وزیر راه معترض شدند و
اعالم داشتند که حذف یارانه صحت ندارد و هماهنگیهای
الزم برای اجرای این تصمیم با سایر دستگاههای اجرایی
صورت نگرفته است.

حذف یارانه؛ متن قانون یا تصمیم وزارت راه؟
باوجود اینکه در ماده 7قانون جدید عنوان شــده که عدم
ثبت اطالعات در سامانه ،محرومیت از خدمات اجتماعی،
از جمله یارانه و خدمات بانکــی را به همراه دارد ،برخی
دیگر از دســتگاههای اجرایی ایــن تصمیم را تصمیمی
خودســر از ســوی وزارت راه میداننــد و معتقدند برای
اجرایی شــدن چنین قانونی بایــد هماهنگیهای الزم با
سایر دستگاهها به عمل آید.
محمودزاده :حذف یارانه متن قانون است؛ نه حرف
وزارت راه
محمــودزاده وی در باره گفت :این جریمــه صراحتا در
ماده 7قانون جدید آمده است؛ براساس ماده هفت قانون
جدید ،دســتگاههای اجرایی مکلف شده تا خدمات خود
را صرفا براســاس کدملی و کدپستی درجشده در سامانه
امالک و اســکان ارایه دهند و این خدمات شامل مواردی
چون سیاستهای حمایتی ،یارانهای و کمک معیشتی نیز
میشود .حال باید منتظر ماند و دید سرانجام تناقضات و
ناهماهنگیها از سوی دستگاههای مختلف چه خواهد شد.

برای بررسی عملکرد گمرک انجام شد؛

احضار دژپسند به کمیسیون اصل نود
یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس ،وزیر اقتصاد و رییس گمرک را به این کمیسیون احضار کرد .سیدمصطفی میرسلیم ،عضو کمیسیون اصل نود مجلس ،وزیر امور
اقتصاد و دارایی(دژپســند) و رییسکل گمرک را برای بررســی عملکرد گمرک به این کمیسیون دعوت کرد.این جلسه با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور و
دیوان محاسبات کشور برگزار خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست مشترک
شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ستاد
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه
قضائیه در استان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از موانع
موجود در تولید ،در گرو تصمیمات اداری و مناســبات
بین ادارات اســت ،افزود :بنا بر فرموده مقام معظم رهبری راه حل اقتصاد امروز
شــجاعت و همت است.سعید عمرانی بر ضرورت همت هر چه بیشتر مسئوالن
دولتی برای کمک به رفع مشــکالت مردم بــه ویژه فعاالن اقتصادی تاکید کرد
و گفت :امســال الزم است با تالش مضاعف در مســیر رفع موانع قدم برداریم.
وی ،کاهش تولید و اشــتغال را منجر به تبعات اجتماعی بسیار زیادی دانست و
تاکید کرد :هدف هر یک از ما باید عدالت گستری در جامعه باشد و این امر تنها
از طریق درست کار کردن محقق خواهد شد .وی با بیان اینکه مسئوالن دولتی
خدمتگزار مردم بوده و باید ریشه مشکالت را با رفتار و تصمیمات درست خشک
کرد ،افزود :خصوصی سازی یعنی بهبود فضای کسب و کار و دستگاه های اجرایی
موظف هستند این فضا را برای فعاالن اقتصادی فراهم کنند.وی با تاکید بر اینکه
دستگاه های حاکمیتی نوع تفکر خود را تغییر دهند ،گفت :بهبود فضای کسب
و کار در سایه تعامل امکانپذیر بوده و مدیران دولتی نباید به گونه ای عمل کنند
که فضای کسب و کار سخت شود.همچنین استاندار اصفهان ،همدلی و همزبانی
موجود در مسئوالن دولتی و قضایی استان را بسیار خوب دانست و افزود :علیرغم
این موضوع ،اســتان اصفهان با بیش از  ۱۰هزار واحد تولیدی با مشکالت خاص
خود مواجه است.وی ،حل و فصل مشکالت برخی از واحدهای تولیدی اصفهان را
نیازمند تشکیل جلسات ویژه با حضور مقامات کشوری به ویژه مسئوالن دستگاه
قضا دانست و همچنین خواستار ایجاد میز ویژه ای در تهران برای رفع مشکالت
استان اصفهان شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی:

پیشبینی تمهیدات الزم برای ماه رمضان
رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری
کرج با اشاره به اینکه مشکلی در تأمین مرغ نیست ،از پیشبینی تمهیدات الزم
برای ماه رمضان خبر داد.احمد خیری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای
اســتقبال از ماه مبارک رمضان ،گفت :با توجه به وجود  ۲۰جایگاه موقت عرضه
میوه و محصوالت کشاورزی با نرخ مصوب تنظیم بازار در سطح شهر ،هفت جایگاه
پرتردد تا اول ماه مبارک رمضان به فعالیت خود ادامه میدهند.وی افزود :هرساله
با هماهنگی ستاد تنظیم بازار تمهیدات الزم برای ماه رمضان در بازارها پیشبینی
میشود و مشکلی در این خصوص وجود ندارد؛ بهرهبرداران کاالهای موردنیاز ماه
رمضان را تهیهکردهاند.رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای
کشــاورزی شهرداری کرج با اشــاره به قیمت مرغ دولتی با رقم  ۲۴هزار و ۵۰۰
تومان ،گفت :علی غم اینکه استان البرز واردکننده مرغ است و تنها  ۲۵درصد از
نیاز استان در البرز تولید میشود؛ با پیگیریهای انجامشده در جهاد کشاورزی و
شبکه توزیع سازمان صمت ،مشکلی برای تأمین مرغ موردنیاز استان وجود ندارد و
با توجه به توزیع مرغ دولتی در اصناف و بازار روز میادین ،مشکلی برای توزیع مرغ
وجود ندارد و صف به حداقل ممکن رسیده و اگر صفی هم باشد به دلیل همزمانی
مراجعه شــهروندان و لزوم رعایت فاصله اجتماعی است.خیری وجود صفهای
مرغ در روزهای گذشته را به دلیل کافی نبودن تعداد مراکز عرضه متناسب با نیاز
شهروندان ذکر کرد و افزود :اکنون با افزایش مراکز عرضه و اصالح قیمت ،عرضه
و تقاضا تنظیمشده و در ســطح بازار و میادین شهرداری مرغ گرم با قیمت ۲۴
هزار و  ۵۰۰تومان وجود دارد.وی بابیان اینکه با توجه به توزیع گسترده مرغ در
تمام مراکز عرضه و اصناف ،در ماه مبارک رمضان با صف مرغ مواجه نخواهیم بود.
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صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد

گزیده خبر
ظرفیت نیروگاههای حرارتی ایران به ۶۹
هزار مگاوات رسید
ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشــور تا انتهای ســال گذشته به  ۶۸هزار و
 ۹۳۳مگاوات رسیده است ،.نگاهی به عملکرد صنعت برق حرارتی در سال
 ۱۳۹۹حاکی از آن اســت که طی سال گذشته  ۱۷۵۹مگاوات به ظرفیت
نیروگاههای حرارتی افزوده شده و اسفند سال گذشته با راهاندازی واحد بخار
نیروگاه کاسپین ظرفیت نامی نیروگاههای حرارتی ایران به  ۶۸هزار و ۹۳۳
مگاوات رسیده است.تاکنون  ۵۸۳واحد تولید برق حرارتی در  ۱۲۹نیروگاه
کشور احداث شــده که با افتتاح پروژه نیروگاه کاســپین تعداد واحدهای
حرارتی تحت مالکیــت بخش خصوصی و صنایع بزرگ بــه  ۳۸۰واحد و
ظرفیت نیروگاههای حرارتــی تحت مالکیت بخش خصوصی به  ۴۶هزار و
 ۴۲۵مگاوات رسیده اســت.در حال حاضر ظرفیت نیروگاههای کشور اعم
از حرارتــی ،برقآبی ،تجدیدپذیر ،دیزلی ،مقیاسکوچک و اتمی به  ۸۵هزار
و  ۱۱۵مگاوات رســیده که  ۸۱درصد از این ظرفیت مربوط به نیروگاههای
حرارتی است.این گزارش حاکی است ،هم اکنون واحدهای سیکل ترکیبی با
ظرفیت  ۳۰هزار و  ۶۴۳مگاوات ( ۳۶درصد) ،واحدهای گازی با ظرفیت ۲۲
هزار و  ۲۵۷مگاوات ( ۲۶.۱درصد) و نیروگاههای بخاری با ظرفیت  ۱۵هزار و
 ۸۲۹مگاوات ( ۱۸.۶درصد) ،نیروگاههای حرارتی کشور را تشکیل میدهند.

استانها
ضرورت مدیریت مصرف آب
کاهش نزوالت جوی در ســال آبی جاری باعث ادامه
روند خشکســالی در اســتان شده اســت امری که
ضــرورت مدیریت مصرف و منابع آب را جدیتر کرده
و زنگ هشــدار کمبود آب را به صدا درآورده است.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان،
مهندس آریانژاد با اشاره به کاهش نزوالت جوی ،حفاظت از منابع آب را ضروری
دانســت و گفت :منابع آب زیرزمینی که در سال آبی جاری با توجه به کمبود
شدید نزوالت جوی به شدت افت داشته و این بدان معنا است که شاید در فصول
گرم سال با مشکالت جدی تری در حوزه تأمین آب استان به ویژه شهرستانهای،
دیواندره ،بیجار ،دهگالن و قروه مواجه باشیم.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای
کردســتان به وضعیت بارندگی در سالجاری اشــاره کرد و اظهار داشت :میزان
بارندگی اســتان از ابتدای ســال آبی تا کنون حدود  281میلیمتر ثبت شده
که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته  28کاهش داشته است .وی میانگین
بارندگیهای کردستان در بلندمدت را  ۳۴۴میلیمتر اعالم و اضافه کرد :متوسط
بارشهای استان در ســال زارعی جاری نسبت به بلندمدت  ۱۸درصد کاهش
دارد.مهندس آرش آریانژاد به کاهش بی سابقه آب ذخیره سد سیازاخ دیواندره
اشاره کرد و افزود :در راستای پیشگیری از قطع آب مردم شریف این شهرستان
در فصول گرم ســال و با هدف تامین آب شــرب شهرستان دیواندره و مجتمع
اوباتو در ســال جاری ،با جایگذاری اســتاپ الگ تونل انحرافی؛ آب سدسیازاخ
ذخیره سازی می گردد.

انجام تست  PCRکرونا و رپید در بنادر و
دریانوردی غرب هرمزگان
با توجه به شــیوع ویروس کویید  ،19اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان
چندیــن نوبت اقــدام به توزیع اقالم بهداشــتی در بین کلیه پرســنل بنادر و
دریانــوردی غرب هرمزگان نمــوده و در آخرین اقدام ،از پرســنل این بندر با
همکاری مرکز بهداشــت شهرستان بندرلنگه تســت  PCRکرونا و رپید گرفته
شــد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان« ،خداداد
پالشی» معاون دریایی و بندری بنادر غرب هرمزگان با بیان اینکه سالمت روحی
و جســمی کارکنان برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان از اهم موارد جاری
است ،انجام این تست را در این برهه بسیار حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت:
با هماهنگی های بعمل آمده با مرکز بهداشــت شهرســتان بندرلنگه از تمامی
پرســنل بنادر غرب هرمزگان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه نمونه گیری
تست  PCRکه باالترین نوع تست کرونا در کشور است بعمل آمد.پالشی با اشاره
به اتخاد تمهیدات الزم در کنترل و پیشگیری از ویروس کووید  ۱۹در بنادر غرب
هرمزگان تاکید کرد و گفت :در جهت پیشگیری و مقابله با این ویروس و حفظ
سالمت شهروندان و کارکنان مجموعه بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اقدامات
پیشــگیرانهای را انجام داده ایم و با توجه به مصوبه ستاد کرونای شهرستان در
خصوص کاهش نیروی انســانی در تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و خصوصی،
این اداره نیز اقدام به کاهش نیروی انســانی نموده است تا در حد توان از حجم
نگرانی مردم و پرسنل بکاهیم.
نوبت د وم

فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
پروژه فاز اول ساماندهی رودخانه شاهرود
در محدوده لمبران
شرکت آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی
یــک مرحله ای بــا ارزیابی کیفی» پروژه فاز اول ســاماندهی رودخانه شــاهرود در
محدوده لمبران » از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکــی دولت برگزار نماید.کلیه
مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
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کاهش قیمت تمام شده برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه

کاهش قیمت تمام شده برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه
صندوق بین المللی پول ( )IMFپیش بینی کرد قیمت ســر
به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای خاورمیانه برای
متوازن کــردن بودجه دولتی نیاز دارند ،در ســالهای ۲۰۲۱
و  ۲۰۲۲بــا انتظارات برای بــاال رفتن قیمتهای نفت و بهبود
اقتصادی ،پایینتــر خواهد رفت .صندوق بین المللی پول در
گزارش دورنمای منطقه ای خاورمیانه و آســیای مرکزی که
روز یکشــنبه منتشر شد ،پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا
قیمت تمام شده نفت عربستان سعودی از  ۷۷.۹۰دالر در هر
بشکه در سال  ۲۰۲۰به  ۷۶.۲۰دالر در سال  ۲۰۲۱و ۶۵.۷۰
دالر در سال  ۲۰۲۲کاهش پیدا خواهد کرد.طبق پیش بینی
صندوق بین المللی پول ،قیمت ســر به سر عمان از ۹۵.۸۰
دالر در ســال  ۲۰۲۰به  ۷۲.۳۰دالر در ســال  ۲۰۲۱کاهش
خواهد یافت و قیمت سر به سر امارات متحده عربی از ۶۸.۲۰
دالر در ســال  ۲۰۲۰به  ۶۴.۶۰دالر در ســال  ۲۰۲۲کاهش
پیدا می کند .در مقابل ،قیمت ســر به ســر کویت از ۶۸.۱۰
دالر در ســال  ۲۰۲۰به  ۶۹.۳۰دالر در سال  ۲۰۲۱افزایش
پیدا می کند اما به  ۶۴.۵۰دالر در سال  ۲۰۲۲کاهش خواهد
یافت .قیمت ســر به سر عراق از  ۶۳.۷۰دالر در سال میالدی
گذشته به  ۷۱.۳۰دالر در سال میالدی جاری افزایش خواهد
یافت.صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت :حسابهای
مالی در سراسر خاورمیانه در سال  ۲۰۲۰به طرز چشمگیری
وخامــت پیدا کردند که منعکس کننده درآمد کمتر به دلیل
رشــد منفی تقاضای داخلی و افت قیمتهای نفت و همچنین
سیاســتهای حمایتی برای خنثی کردن پیامدهای شــیوع
پاندمــی ویروس کرونا بود .فاینانــس عمومی صادرکنندگان

نفت وخامت بیشتری در مقایسه با واردکنندگان نفت داشت
که نشان دهنده درآمد نفتی پایینتر بود.کسری مالی منطقه
خاورمیانه و شمال آفریقا از  ۳.۸درصد تولید ناخالص داخلی
در سال  ۲۰۱۹به  ۱۰.۱درصد در سال  ۲۰۲۰افزایش یافت.
اما قیمتهــای باالتر نفت و آغاز واکسیناســیون به خصوص

در امــارات متحده عربی ،از دورنمای بهبودیافته بســیاری از
اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس پشتیبانی می کند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش اعالم کرد قیمتهای
نفت از سه ماهه چهارم سال  ۲۰۲۰بهبود یافته که منعکس
کننده بهبــود تقاضای جهانی و همچنین توافق اوپک پالس

زنگنه:

ایران میتواند حرفهای مهمتر از نفت در منطقه داشته باشد

وزیر نفت ضمن تاکید بر ضرورت همکاری با جهان
برای تقویت توان ملی گفت :با توجه به ظرفیت فناور
مطمئنم ایران میتوانــد حرفهای بااهمیتی بیش
از خــود نفت و منابع طبیعی برای گفتن در منطقه
داشــته باشــد .بیژن زنگنه دیروز در آیین گشایش
صنــدوق پژوهــش و فناوری صنعت نفــت با بیان
اینکه قراردادهایی که دیروز امضا میشــود حاصل
تالش تعداد زیادی از مدیران و کارشناســان
ماهها ِ
برای توسعه فناوری با توجه به ظرفیت دانشبنیان
اســت ،تصریح کرد :هیچ شکی نیست آینده کشور
نه در گرو تولیدهای ســنتی بلکــه در گرو توجه به
ظرفیتهای دانش بنیان و توسعه فناوری ملی است
کــه البته اینکار جز در همــکاری با جامعه جهانی
اتفاق نمیافتد.وی بــا تأکید بر اینکه همکاریهای
جهانی ســبب تقویت توان ملی میشود ،گفت :اگر
میخواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم بهطور
حتم باید با تیمهای درجه نخســت جهان مسابقه
دهیم ،اگر هم میخواهیم کشتیگیران تراز نخست
در سطح جهانی پرورش دهیم باید چنین مسابقاتی
داشته باشیم.وزیر نفت افزود :بدون حضور در جریان
رقابتهای طبیعی جهان ما نمیتوانیم از یک سطح
ملی فراتر و به ســطح جهانی برویم .امروز همکاری
با جهان یک اصل اســت و ما بهطور حتم باید به آن
توجه کنیم.
موانع را از سرراه استارتاپها برمیداریم
زنگنه با اشــاره به اینکه وزارت نفت سالهاست به
موضوع شــرکتهای دانشبنیان (پیــش از آنکه با
نام دانشبنیان شناخته شــود) توجه داشته است،
یــادآوری کرد :شــرکت پتروپارس ،مپنــا و فرآب
دانشبنیانهایی هستند که آثاری شگرف و تعیین
کننده در توسعه صنایع برق و نفت برجای گذاشتند
و امــروز خیلیها به حق به این شــرکتها افتخار
میکنند.وی به نهادسازیســازی در دانشــگاهها و
امضای قراردادهای متعدد با دانشــگاهها در هشت
ســال گذشــته با هدف حمایــت از ظرفیت فناور
اشــاره کرد و گفت :ساخت  ۱۰قلم خانواده کاالیی
برای حمایت از ظرفیت ســازندگان داخلی همانند
مته ،لولههای بــدون درز ،تجهیزات درون چاهی و
سرچاهی و  ...برنامه ریزی و اجرا شده است.

وزیر نفت با اشاره به شعار امسال «تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها» اظهار کرد :نشســتهای متعددی
برای تحقق این شــعار برگزار شــد که بر اســاس
آن تصمیــم گرفتیم از شــرکتهای دانش بنیان و
اســتارتاپها حمایت کنیم و موانع را از سر راه آنها
برداریم.

دو اقــدام مهم وزارت نفت بــرای حمایت از
شرکتهای دانش بنیان
زنگنــه با بیان اینکه صنعت نفــت برای حمایت از
شــرکتهای فناور دو کار مهم را انجام داده است،
ادامه داد :نخســتین آن تاســیس پارک فناوری و
نــوآوری نفت بوده ،اساســنامهاش تائید ،ارکان آن
مســتقر و مکانش مشخص شده و در حال فعالیت
اســت.وی تصریح کرد :تاکنون چند پارک فناوری
و نوآوری با همت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تاسیس شده ،اما پارک نفت جزو نخستین مواردی
تاسیس شده ازســوی بخش تقاضاست.وزیر نفت
دومین اقدام وزارت نفت را تاسیس صندوق پژوهش
و فناوری صنعت نفت برشمرد و گفت :این صندوق
هم جزو نخســتین صندوقهایی است که ازسوی
تقاضــا ایجاد شــده بدان معنا که شــکار به دنبال
شکارچی بوده است و طرف تقاضا با طرح تقاضای
خود طــرف عرضه را به فعالیت و حضور در صحنه
تحریک میکند.زنگنه افزود :این بسیار مهم است،
بهویژه در صنعت نفت که بزرگترین سرمایهگذاری
کشــور در آن انجام میشــود و میتواند بزرگترین
محرک برای اقتصاد در بخش مهمی از فناوری باشد.
وی گفت :همیشه تاسیس پارک یا صندوق ازسوی
عرضه بوده اســت و صنعتگران یا دانشگاهها آن را
تاسیس کردند.وزیر نفت به تبصره  ۱۸قانون بودجه
ســال  ۱۴۰۰که بهشــرکتهای تابعه وزارت نفت
اجازه داده است  ۸۰۰میلیارد تومان از محل منابع
داخلی برای پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان و
اســتار هزینه کند اشاره و تصریح کرد :با این مجوز
ما میتوانیم باز هم بــه صندوق پژوهش و فناوری
نفت کمک کنیم.
خرید تضمینی کاال و حمایت از ســازندگان
داخلی

زنگنــه با بیان اینکه امســال طرحهای پرشــماری
بــرای اجــرا از طریق پــارک فناوری و نــوآوری و
صندوق پژوهــش و فناوری نفت با کمک دیگر اجزا
اجرا خواهد شــد ،گفت :احیای چاههای کم بازده و
ایجاد تقاضــا برای شــرکتهای دانشبنیان ،خرید
خدمات از شــرکتهای فناور بــرای نمکزدایی از
طریق ساخت واحد فرآورش سیار (،)Skid Mounted
طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و خرید تضمینی
کاال (یــک رکن آن همان گواهی کیفیت اســت که
انجمن نفت محور آن شــده اســت) ،حمایت مالی
از اســتارتآپها ،مراکز نوآوری در دانشــگاهها و ...
بعضی از این کارهاســت.وی با بیان اینکه ایده خرید
تضمینی کاال بیش از یکسال است که مطرح شده و
خوشبختانه در حال به نتیجه رسیدن است ،یادآوری
کرد :شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون مناقصهها و
قوانین در صورتی میتواند اقدام به خرید کاال کند که
مطمئن باشد سازنده توانایی ساخت دارد و کیفیت
و زمانبندی هم در ســاخت کاال رعایت شده است.
وزیر نفت ادامه داد :در خرید تضمینی کاال رابطه بین
کارفرما یا خریدار نهایی با سازنده قطع شده است و
یک سازنده با تائید یک گروه خبره میتواند در صورت
داشتن توانایی کاال تولید کند و اگر این کاال توانست
گواهی کیفیت را بگیــرد ما تضمین میکنیم آن را
بخریم و جلو واردات آن را هم میگیریم.زنگنه تاکید
کرد :هر شــرکتی در کشور که ادعا میکند میتواند
کاالی مورد نیاز صنعت نفت را بســازد بدون اینکه
نیاز به کارفرما داشــته باشــد میتواند در سامانهای
که در صندوق پژوهش و فناوری نفت طراحی شده
مراجعه کند و قرارداد ببنــدد ،بانک تجارت هم وام
میدهد .امیدواریم صنعتگــران از این این کار مهم
اســتقبال کننــد.وی در پایان با قدردانــی از بانک
تجارت ،رئیس صندوق نوآوری و شــکوفایی ،معاون
مهندسی و پژوهش و فناوری ،مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق
پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت و دســتیار
ارشد وزیر نفت گفت :امضای قراردادهای امروز را به
هم طرفهای تفاهمنامه و قراردادها تبریک میگویم
و برای آنها آرزوی موفقیــت میکنم ،امیدوارم این
طرحها بهموقع به نتیجه برسد و سبب افزایش قدرت
ایران و سربلندی مردم شود.

برای تمدید محدودیت عرضه و تصمیم عربستان سعودی برای
کاهش تولید داوطلبانه بیشتر بوده است.منحنی معامالت نفت
نشان می دهد که قیمتها در ماههای آینده نزدیک سطح فعلی
خواهند ماند و تا پایان سال  ۲۰۲۱به  ۵۷دالر در هر بشکه می
رسند و در سال  ۲۰۲۲که انتظار می رود میزان عرضه افزایش
پیــدا کند ،به  ۵۳دالر در هر بشــکه کاهش پیدا می کنند و
همچنان پایینتر از میانگین قیمت  ۶۴دالر هر بشــکه نفت
در سال  ۲۰۱۹خواهند ماند.این وام دهنده جهانی پیش بینی
کرد فعالیت نفتی در کوتاه مدت مالیم می ماند که منعکس
کننده محدودیت تولید اوپک پالس و ادامه تحریمهای آمریکا
علیه ایران اســت .اگرچه پیش بینی می شود تولید ناخالص
داخلی نفت به میزان  ۵.۸درصد در ســال  ۲۰۲۱رشــد کند
اما این رشــد عمدتا نتیجه افزایش تولید نفت لیبی به میزان
 ۲۳۳درصد پس از بازگشایی میادین و بنادر نفتی این کشور
در اواخر ســال  ۲۰۲۰خواهد بود .پیش بینی می شود روند
احیای واردکنندگان نفت در کوتاه مدت آهسته باشد و به ۲.۳
درصد در سال  ۲۰۲۱برسد.بر اساس گزارش پالتس ،صندوق
بین المللی پول خاطرنشان کرد تغییرات اقلیمی بر خاورمیانه
تاثیر گذاشته و بعضی از کشورها این منطقه موجهای گرمای
شــدیدتر و مشکل تامین آب را به شــکل متداولتری تجربه
خواهند کرد .این چالشــها احتماال عمیقتر خواهند شــد و
ضرورت شناســایی اولویتهای سیاســتی برای وفق پذیری و
سرمایه گذاری در زیرساخت منعطف در برابر شرایط اقلیمی
را ایجاب می کننــد .صادرکنندگان نفت منطقه همچنین با
چالش گذار از وابســتگی به نفت روبرو هستند زیرا جهان به
مرور از سوختهای فسیلی فاصله می گیرد.

نیاز برق کشور تا  ۱۰سال آینده چقدر است؟
در سال گذشته ،حداکثر نیاز مصرف برق کشور معادل  ۵۸هزار و  ۲۵۴مگاوات
بوده که نســبت به سال  ۹۸حدود یک درصد افزایش داشته است و طبق نتایج
مطالعات انتخاب ساختگاه نیروگاههای حرارتی پیشبینی میشود در صورت عدم
اصالح الگوی مصرف در کشــور و ادامه روند فعلی ،حداکثر نیاز مصرف کشور تا
سال  ۱۴۰۵به حدود  ۷۳۵۰۰مگاوات ،تا سال  ۱۴۱۰به حدود  ۹۱۲۰۰مگاوات
و تا ســال  ۱۴۱۵به حدود  ۱۱هزار و  ۳۲۰مگاوات برســد.تامین مطمئن این
نیاز ،مستلزم برنامهریزی در حوزه توسعه تولید برق بر اساس منابع در دسترس
و احــداث حجم باالیــی از نیروگاههای جدید بــا تکنولوژیهای مختلف و نیز
بهرهگیری از راهکارهای مدیریت مصرف به منظور استفاده بهینه از منابع موجود
میباشد.لذا بر اساس سیاست کلی وزارت نیرو مبنی بر افزایش میانگین راندمان
برق و حرارت نیروگاههای کشور ،طی این مطالعات برنامهای برای بازنشستگی
واحدهای قدیمی با راندمان پایین تدوین شده است که با خروج این واحدها از
شــبکه و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان باالیی خواهند بود ،راندمان
تولید افزایش چشــمگیری خواهد یافت .ضمن اینکه این امر ،همزمان کاهش
مصرف سوخت (به ازای تولید برق مساوی) و در نتیجه کاهش آالیندگی ناشی
از مصرف سوخت کمتر را در پی خواهد داشت.بر اساس استانداردهای جهانی،
عمر واحدهای گازی تا زمان بازنشســتگی  ۲۰سال ،سیکل ترکیبی  ۲۵سال و
واحدهای بخاری  ۴۰ســال میباشــد که با لحاظ عمر  ۳۰سال برای واحدهای
گازی و ســیکل ترکیبی و  ۴۵ســال برای واحدهای بخاری در کشورمان و نیز
بررسی راندمان واحدها ،در حال حاضر بیش از هشت هزار مگاوات از نیروگاههای
حرارتــی موجود ،با توجه به عمر و هزینه تعمیر و نگهداری باال و راندمان پایین
بایستی تا سال  ۱۴۰۵بازنشسته شوند.با افزایش تدریجی سن نیروگاهها ،بیش از
 ۱۴هزار مگاوات دیگر نیز کاندیدای بازنشستگی طی سالهای  ۱۴۰۶تا ۱۴۱۵
میباشــند .اما با توجه به نیاز شبکه به تولید این واحدها ،در حال حاضر امکان
بازنشســتگی هیچ یک از آنها بدون احداث واحد جایگزین امکانپذیر نیست.لذا
جایگزینی این  ۲۲هزار مگاوات در برنامه توســعه پیشبینی شده است که در
صورت تامین منابع مالی مورد نیاز بالغ بر  ۱۲میلیارد یورو ،تحقق این برنامه باعث
صرفهجویی قابل توجه در مصرف سوخت خواهد شد .غالمرضا آگاه  -مدیرکل
دفتر برنامهریزی کالن تولید شرکت برق حرارتی در این رابطه گفت :انجام این
مطالعات که در فاز اصلی به پیشرفت  ۱۰۰درصدی رسیده و هماکنون در حال
بروزرسانی است ،با چالشهای زیادی همراه بوده است.بر این اساس انجام چنین
مطالعات گستردهای بالطبع با مجموعههای مختلفی از جمله بخشهای مختلف
وزارت نیرو ،وزارت نفت ،وزارت راه و شهرسازی و  ...مرتبط است که عدم وجود
بانک اطالعاتی جامع و کامل در برخی شــرکتها و یا عدم امکان دسترسی به
بعضی اطالعات به دالیل مختلف از مهمترین چالشهای این پروژه بوده است که
با توجه به عدم وجود مطالعات مدونی در خصوص برنامهریزی تولید در کشــور
که قابل استفاده به عنوان سابقه و مرجع اطالعاتی باشد ،کلیه اطالعات مورد نیاز
با مکاتبات و جلســات گستردهای از بخشهای مختلف جمعآوری شد.به گفته
مدیرکل دفتر برنامهریزی کالن تولید شــرکت برق حرارتی از دیگر چالشهای
مهم به منظور اســتفاده بهینه از نتایج این مطالعات ،ضرورت پایش مســتمر و
بروزرســانی آن متناســب با تغییرات رخ داده در شبکه ،رفتار بار مناطق و روند
پیادهسازی برنامههای توسعه در سایر بخشها است.

واکنش مثبت نفت به دورنمای روشن آمریکا

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت  ۴قرارداد امضا کرد

قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه در پی رشد تقاضا برای سوخت در آمریکا با نزدیک شدن به فصل تعطیالت تابستانی
و شتاب گرفتن روند واکسیناسیون عمومی در این کشور ،افزایش یافت ،.بهای معامالت نفت برنت دو سنت افزایش یافت
و به  ۶۲دالر و  ۹۷ســنت در هر بشــکه رسید .بهای نفت آمریکا یک سنت افزایش یافت و به  ۵۹دالر و  ۴۹سنت در هر
بشکه رسید.قیمتها از دوره معامالت پرنوسانی که دوشنبه گذشته به پایان رسید ،تغییر چندانی نداشته اند.استفن اینس،
استراتژیســت ارشد شرکت اکسی کورپ در این باره گفت :آرامش ناخوشایندی بازارهای نفت را فراگرفته و نفت برنت در
حدود  ۶۳دالر مانده است و معامله گران رویکرد انتظار و مشاهده را در پیش گرفته اند.اگرچه در آمریکا بیش از  ۷۰میلیون
نفر به طور کامل واکسینه شده اند و موارد جدید ابتال در اروپا با اعمال قرنطینه ها ،کاهش پیدا کرده است اما هند رکورد
باالیی موارد ابتال را گزارش کرده و سایر بخشهای آسیا شاهد افزایش موارد ابتال هستند.به گفته تحلیلگران و معامله گران،
وضعیت مذکور همچنان دورنمای سفرهای جهانی را تیره نگه داشته و باعث می شود قیمتها با نزدیک شدن تابستان ،در
بازه محدودی بمانند.جروم پاول ،رییس بانک مرکزی آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه ای اظهار کرد :اقتصاد آمریکا مهیای
رشــد قویتر می شود اما هشــدار داد کووید  ۱۹همچنان تهدیدی برای اقتصاد مانده است .وی گفت :انتشار ویروس یک
ریسک اصلی مانده و این مسئله در مناطق دیگر از جمله بخشهایی از اروپا بارز شده است در حالی که موج دوم بیماری
سیســتم درمانی هند را تحت فشار قرار داده اســت.ایران هم همچنان یک عامل تاثیرگذار نامعلوم برای بازار مانده است.
مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی برای احیای برجام پس از دور نخست که یک مقام آمریکایی آن را گام نخست خوبی
توصیف کرد ،قرار اســت هفته جاری ادامه پیدا کند.بر اساس گزارش رویترز ،گزارش هفته گذشته شرکت خدمات انرژی
بیکرهیوز نشان داد دکلهای حفاری جدید در آمریکا اضافه نشده است.

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت دو قرارداد در زمینه خرید تضمینی و دو قرارداد در زمینه ســرمایهگذاری
خطرپذیر امضا کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت نفت؛ دیروز (دوشنبه ۲۳ ،فروردینماه) در حاشیه گشایش صندوق پژوهش
و فناوری صنعت نفت ،قرارداد خرید تضمینی  ۱۰پمپ  ESPمیان این صندوق و شــرکت فناوران پارســیان و قرارداد خرید
تضمینی  ۳۰مته حفاری  PDCمیان صندوق و شــرکت آســماری امضا شــد.در حوزه قراردادهای مربوط به ســرمایهگذاری
پ نیز دیروز این صندوق دو قرارداد امضا کرد؛ نخست قرارداد  VCهوش
خطرپذیر و وام قابل تمدید به سهام شرکتهای استارتا 
مصنوعی در حوزه اچاسئی با شــرکت فرادید و دوم ،قرارداد  VCطرح تصفیه  EOبا شرکت آبان.بر اساس این گزارش ۲ ،هزار
میلیارد تومان اعتبار از طریق تضمین صندوق نفت و خط اعتباری بانک تجارت برای شــرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته
شد و تاکنون حدود  ۱۰۰میلیارد تومان ضمانتنامههای معطوف به قرارداد به شرکتهای فناور ارائه شده است.همچنین در
این مراسم ،تفاهمنامه سهجانبه تامین مالی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میان شرکت ملی نفت ایران ،صندوق نوآوری و
شکوفایی و بانک تجارت و تفاهمنامه تامین مالی و حمایت از طرحهای دانشبنیان و فناورانه نیز میان شرکت ملی نفت ایران،
صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت امضا شد.صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با حضور
 ۱۲ســهامدار از فعاالن اصلی صنعت نفت مردادماه سال  ۱۳۹۹تأسیس شده است .این صندوق ،یک نهاد مالی بهمنظور ارائه
خدمات مالی به شرکتهای فعال فناور و استارتاپهای حوزه صنعت نفت است و ضمانت شرکتهای فناور نزد شبکه بانکی
برای امکان تأمین مالی و دریافت تسهیالت ،خرید تضمینی محصوالت فناورانه ،ارائه تضامین موضوع قراردادهای شرکتهای
فناور بهمنظور ارائه به کارفرما ،تأمین مالی مستقیم استارتاپها در قالب قراردادهای مشارکتی سرمایهگذاری خطرپذیر و ارائه
وامهای مشارکتی قابل تبدیل به سهام برای ارائه به شرکتهای دانشبنیان از جمله خدمات مالی آن بهشمار میرود.
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در صورت افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی

لوازم خانگی بیبروبرگرد گران میشود!

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت که در صورت اجرای مصوبه
تجاری در بودجه  ۱۴۰۰مبنی بر تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق
ورودی ،لــوازم خانگی بیبروبرگرد گران میشــود و تبعاتی نیز
متوجه تولیدکنندگان خواهد شد .بند (و) تبصره  ۷قانون بودجه
امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی
به استثنای کاالهای اساســی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی
در ســال  ۱۴۰۰در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی،
براســاس برابری نرخ ســامانه ای .تی .اس بانک مرکزی در روز
اظهار که نرخی نزدیک به بازار اســت .همچنین بر اســاس این
تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساســی،
دارو ،تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای
کشــاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کاالها به دو درصد
ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شــد
مبلغ ریالــی حقوق ورودی کاالهای اساســی ،دارو ،تجهیزات و
ملزومات مصرفی پزشــکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت
به ســال قبل ( )۱۳۹۹نباید افزایش یابد .کاالهای اساســی به
عنــوان نیاز اصلی مردم ،هچنان بــرای واردات ارز  ۴۲۰۰تومان
دریافت می کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش
نداشته و با نرخ ترجیحی است.طبق گزارش های گمرک ،نیمی
از واردات ،کاالهای اساســی و نیمی دیگر غیر اساســی است که
از این کاالهای غیر اساســی بیش از  ۸۰درصــد به اقالم تولید
اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را
تحت تاثیر قرار خواهد داد.در این رابطه عباس هاشمی از ارسال
نامهای در این رابطه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) و
بانک مرکزی خبر داد و گفت :به نظر می رســد گمرک هم برای
اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبهرو اســت .هر سال کتاب آیین
نامه مقررات صادرات و واردات اوایل ســال چاپ و توزیع میشد
که مالک عمل واردات و تولید بود اما امسال هنوز این آیین نامه
منتشــر نشده است .با این حال هیئت دولت با مصوبهای بخشی

تاثیــر این مصوبه بر افزایش قیمت لــوازم خانگی گفت :به طور
میانگین  ۳۰تا  ۳۵درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی
از طریق واردات تامین میشود که این درصد در کاالهای مختلف
متفاوت اســت .برای مثال در کاالهای گازی تقریباً  ۵درصد و در
تلویزیون  ۶۰تا  ۶۵درصد است .عالوه بر این ،قیمت جهانی کاالها
و همچنین میزان حقــوق ورودی کاالهای مختلف نیز متفاوت
اســت؛ بنابراین نمیتوان درصد دقیقی دربــاره احتمال افزایش
قیمــت لوازم خانگی اعالم کرد .وی با تاکید بر اینکه برنامههایی
برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود
دارد که اجرای آنها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد :بخشی از
مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه
مربوط به بخشهای دیگر زنجیره تامین مانند فوالد ،کمپرسور،
برد الکترونیکی ،مواد پتروشیمی و نظایر آن است.

از تعرفههــا را اعالم کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاســبه
تعرفه ورودی استفاده میشد از  ۴۲۰۰تومان به سنا تغییر کرده
اســت .بر این اساس با حقوق ورودیهای مشخص شده در آیین
نامه مقررات صادرات و واردات سال  ،۱۳۹۹حقوق ورودی کاالها
ممکن اســت افزایش پیدا کند .وی افزود :همانطور که اشاره شد
کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشده است.
در کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات مشــخص بود که
برای محاســبه حقوق ورودی هر کاال بایــد چند درصد از اف او
بی (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) کاال را ضرب در نرخ ارز
 ۴۲۰۰تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت میشود .اما طبق
مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کاالهای اساســی  ۱و
برای کاالهای غیر اساسی  ۲عنوان شده و نرخ ارز از نرخ ارز دولتی
به سنا که حدود  ۱۸هزار تومان از تغییر کرده است.

راهکار پشتیبانی و مانعزدایی از تولید چیست؟
مرکز پژوهشهای اتاق ایران جدیدترین گزارش خود را با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها
و مانعزداییها :الزامات و راهکارها» منتشــر کرد .در مقدمه این گزارش آمده اســت:
انتخاب شــعار سال تحت عنوان «تولید ،پشــتیبانیها و مانعزداییها» از میان سایر
اولویتهای موجود کشــور در ســال  1400که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش
تولید» و «رونق تولید» در دو ســال گذشته دانســت ،عالوهبر آنکه به ضرورت توجه
مضاعف مسئوالن و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای
تولیدی کشــور بهعنوان تنها عالج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد ،گویای آن
است که سیاستگذاری برای بهبود ظرفیتهای تولیدی و سرمایهگذاری ،بدون رفع
موانع و چالشهای این بخش و پیگیــری برنامههای حمایتی هدفمند ،موفقیتآمیز
نخواهد بود.مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این گزارش با موضوع الزامات و راهکارهای
تحقق بخشــی به شــعار ســال« ،اولویتبندی موانع پیشروی تولید و هدفگذاری
ن آنها»« ،اصالح سیســت م انگیزشــی به نفع تولید»« ،بهبود محیط
برای رفع مهمتری 
کسبوکار»« ،ثباتبخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعاالن بخش خصوصی به
حاکمیت»« ،تعیین بخشها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایتها»« ،تغییر
در سیاستهای مدیریت واردات و توسعه صادرات» و «برقراری تعامل سازنده با جهان و
عضویت در معاهدات بینالمللی» به عنوان مهمترین الزامات تحقق بخشی به شعار سال
ص «سهولت انجام کسبوکار»
بر شــمرده است.در اینگزارش با بهرهگیری از دو شاخ 
بوکار» ،این نتیجه حاصل شده است که «عدم ثبات و
و «شــاخص پایش محیط کس 
پیشبینیپذیری اقتصاد کشــور» و «ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاریها» دو
ش کردن چشمانداز پیشروی
مانع اصلی پیشروی کســبوکارها اســتذکه با مخدو 
کســبوکارها ،امــکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها ســلب کرده اســت .برخی از
فعالیتهای تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشــانده و برخی دیگر را به
تولید زیر ظرفیت بهینه ســوق داده اســت.در ادامه گزارش آمده است :در این محیط
کســبوکار بیثبات که با تعدد قوانین و مقررات پیچیده و بعضاً متناقض ،فرآیندهای
اداری طوالنی و تعدد دستگاههای تصمیمگیری مواجه است ،نه تنها بسیاری از مسائل
بوکارها از جمله در «شروع کسبوکار»« ،اخذ اعتبار و تأمین مالی از
پیشروی کســ 
بانکها»« ،پرداخت مالیات»« ،تجارت فرامرزی»« ،الزامآور بودن اجرای قراردادها» و
«حل مسائل ورشکستگی و پرداخت دیون» تشدید شده است ،بلکه چالشهایی نظیر
«فســاد اداری»« ،نفوذ و تبانی در معامــات ادارات» و «جذابیت یافتن فعالیتهای
ن طریق نیز موانع و چالشهای عدیدهای
غیرمولد» گسترش بیشازپیش یافتهاند و از ای 
پیــشروی فعاالن اقتصادی و بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی کشــور قرار گرفته
است .در ادامه این گزارش ،با توجه به الزامات تحقق بخشی به شعار سال و اهم موانع
برشمرده پیشروی تولید و سرمایهگذاری ،مجموعه پیشنهادهای عملیاتی اتاق ایران
به منظور «بهبود محیط کسبکار» و «حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایهگذاری
مولد» در راستای تحقق بخشی به شعار سال ارائه شده است.

هاشمی با بیان اینکه این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد
کرده ،تصریح کــرد :برخی کاالها قبض انبــار دریافت کردند و
برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست .به نظر
میرسد الزم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات صادرات و واردات سال
 ۱۴۰۰در اولویت قرار میگرفت و بررســی کارشناسی میشد یا
عطف به ماســبق نمیشد و بعد به تدریج این قانون اجرا میشد.
اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از  ۴۲۰۰تومان
به نرخ ارز ســنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران
شدن مواد اولیه ایجاد کرده است.
میانگین  ۳۰تا  ۳۵درصد مواد اوایه لوازم خانگی وارداتی
است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان

معاون فنی گمرک ایران اعالم کرد
که مطابق مصوبات ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت در راستای پشتیبانی
از تولیــد ۹۰ ،درصــد از نهادههای
تولید ،بــدون کد رهگیــری بانک
ترخیص میشود.به گزارش ز گمرک
ایران؛ مهرداد جمال ارونقی مصوبات
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت را
تشریح کرد.
واردات با ارز متقاضی
وی گفت :مطابــق این تصمیمات،
وارد کننــده میتوانــد از محل ارز
خــود یا اشــخاص دیگــر ،با ثبت
اطالعــات مربوط به گــردش مالی
ریالی واردکننده و فروشــنده ارز در
سامانه جامع تجارت نسبت به خرید
ارز ،منوط به تعهد طرفین معامله بر
اساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله
اقدام کند.
صدور مجوز ورود موقت توسط
گمرک

لوازم خانگی چقدر گران میشود؟
بــا این حال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تاکید کرد که در
صورت اجــرای این مصوبه قیمتلوازمخانگــی بی برو برگرد
افزایــش خواهد یافت اما نه به انــدازه افزایش حقوق ورودی.
برای مثال اگر حقوق ورودی مــواد اولیه کاالهایی چهار برابر
شود قیمت آن کاال چهار برابر نمیشود و درصد اثرگذاری آن به
درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد .وی همچنین
با بیان اینکه  ۷۰درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین
مواد اولیه و پرســنل و سایر هزینهها میشود ،تصریح کرد که
اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد .هاشمی
دربــاره تاثیر اجرای مصوبه و قیمــت لوازم خانگی کوچک نیز
گفت :ســاخت داخل در لوازم خانگــی کوچک هم در همین
حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد اســت .برای مثال مواد پتروشیمی در
داخل تامین میشــود ،اما تقریباً  ۹۰درصد موتور لوازم خانگی
کوچک وارداتی است .البته برنامههایی برای تولید داخل آنها
وجود دارد که زمان بر است.

معاون گمرک خبر داد؛

 ۵مصوبه حمایتی تولید
معاون امور گمرکــی گمرک ایران
افزود :واردات مــواد اولیه به صورت
ورود موقــت برای پــردازش ،صرفاً
پس از انجام ثبت آماری در ســامانه
جامع تجــارت و صدور مجوز نهایی
توســط گمرک جمهوری اسالمی
ایران مجاز اســت و پروانه صادراتی
از این محــل حق واگــذاری بابت
واردات ندارد و صادر کننده صرفاً به
میزان مابهالتفاوت واردات و صادرات،
متعهد بــه بازگشــت ارز به چرخه
اقتصادی کشور است.
حــذف پروانههــای صادراتی
ســرزمین اصلی به مناطق آزاد
و ویژه
این مقام مسئول در گمرک ایران با
اشــاره به اینکه مصوب شد گمرک
ایــران ،پروانههــای صادراتی صادر

افزایش حقوق ورودی چقدر موبایل
را گران میکند؟
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفت که تاثیر مصوبه
افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بعد از اجرا مشخص میشود ،اما افزایش حقوق
ورودی گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر به طور میانگین دو تا  ۲.۵درصد بر قیمت این
موبایلها تاثیر میگذارد .بر اساس الیحه بودجه  ،۱۴۰۰سود بازرگانی واردات تجاری
موبایل باالی  ۶۰۰دالری از یک به هشــت درصد افزایش یافته و با احتساب چهار
درصد حقوق و عوارض گمرکی ،تعرفه واردات از  ۵به  ۱۲درصد افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر بر اســاس بند دیگری از این قانون ،نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی
کاالهای وارداتی به اســتثنای کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در
ســال  ۱۴۰۰در همه موارد از جمله محاســبه حقوق ورودی ،براساس برابری نرخ
ســامانه ای .تی .اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار اســت که
ایــن موضوع نیز بر قیمت همه کاالهای وارداتی تاثیر خواهد داشــت.در این رابطه
محمدرضا عالیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشــکلی در تامین موبایل وجود
ندارد و کمبودی در بازار نیســت ،اظهار کــرد :در مورد تاثیر مصوبه افزایش نرخ ارز
مبنای حقوق ورودی هم بعــد از اجرای آن میتوان اظهار نظر کرد .در حال حاضر
زمان دقیق اجرای آن مشــخص نیست و گمرک نیز ایراداتی وارد کرده است .ما به
گفته وی افزایش حقوق ورودی گوشــیهای باالی  ۶۰۰دالر به طور میانگین دو تا
 ۲.۵درصد بر قیمت این موبایلها تاثیر میگذارد .ســخنگوی انجمن واردکنندگان
موبایل با بیان اینکــه هر فرایندی که موجب افزایش قیمت و در نتیجه آن کاهش
قدرت خرید مردم شــود که زنجیره تامین و توزیع را نیز تحتالشعاع قرار میدهد،
مطلوب بازرگان نیســت ،تصریح کرد :کســبه در همه حوزهها ترجیح میدهند هر
کاالیی ارزان باشد تا مردم بخرند و چرخه اقتصادی بچرخد ،اما وقتی قانونگذار قانونی
را تصویب میکند که اهداف اقتصاد کالن سیســتم اســت همه ارکان باید تمکین
کننــد .عالیان همچنین درباره جدیدترین وضعیت موبایلهایی که به دلیل ســوء
استفاده از رویه مسافری لغو رجیستری شده بودند ،گفت :این مسئله به همتا و ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز منتقل شــده و در حوزه فعالیت انجمن نیست .اما اگر لغو
رجیستری از بخشودگی برخوردار شود در این زمینه اطالع رسانی میکنند .آخرین
اطالعات حاکی از این است که هنوز تغییری حاصل نشده است.پیشتر دبیر انجمن
صنایع لوازم خانگی گفت که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه  ۱۴۰۰مبنی
بر تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی ،لوازم خانگی بیبروبرگرد گران میشود و
تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.

شده از ســرزمین اصلی به مناطق
آزاد یا ویــژه که بــرای مصرف در
منطقــه اســتفاده میشــوند را از
گــزارش آمــاری صادرات کشــور
حذف کند و دارندگان این پروانهها
حــق 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 حاصلــه به چرخه
اقتصادی کشور است.
ترخیص  ۹۰درصدی نهادههای
تولید بدون کد رهگیری بانک
ارونقی گفت :مهمترین تصمیم اتخاذ
شــده مرتبط با گمرک که در سال
جاری مشــکل واحدهــای تولیدی
را مرتفــع خواهــد کرد این اســت
که گمرک مجاز اســت بر اســاس

تعرفههای اعالمی از ســوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت مورد تأیید
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بدون
کد رهگیری بانک اقدام به ترخیص
 ۹۰درصد کاالهای اظهار شده نماید.
ایــن اقدام منوط به دریافت تعهد از
متقاضی مبنی بر ارائه کد رهگیری،
حداکثــر دو ماه پــس از ترخیص
درصدی کاال میباشد.
رفع تعهد پروانههای صادراتی
سال ۹۷
معاون گمرک ایران یادآور شــد :بر
اســاس این تصمیمات ،وارد کننده
میتواند ارز مورد نیاز خود را از محل
ارز صادرکننــدگان (خــود یا غیر)
به میزان کوتاژ صادراتی به شــکل
واردات در برابر صادرات تأمین کند.
این روش برای پروانههای صادراتی
ســال  ۱۳۹۷و بعد از آن و منوط به
ثبت اظهار صادر کننده مبنی بر در
اختیار داشــتن ارز مربوط به پروانه
صادراتی امکانپذیر است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران و فرانسه:

شرایط برای همکاری رنو
نامشخص است
عضو هیات رییسه اتاق ایران و فرانسه اظهار داشت :ما باید بتوانیم
حداکثر داخلیسازی را انجام دهیم ،هرچه این اتفاق بیشتر بیافتد
کمتر احتمال خطر از رفتن احتمالی شرکتهای خارجی وجود
دارد .تولید و اشــتغال هم بیشتر میشود.محمدرضا نجفی منش
در مورد اخباری مبنی بر بازگشــت شرکت فرانسوی رنو به ایران
در صورت لغو تحریمها اظهــار کرد :رنو هیچوقت از ایران نرفت
و هنوز در کشــور حضور دارد ،اما اینکه بخواهند دوباره فعالیت
خود را از سر بگیرند بستگی به شرایطی دارد که هنوز آن شرایط
مشخص نیست .وی با استقبال از حضور شرکتهای خارجی در
کشور گفت :ما از حضور خودروسازان و شرکای خارجی به شرط
اینکه بیشترین استفاده را از داخلیسازی قطعات کنند استقبال
میکنیم .وقتی این شــرکتها فعالیت خود را کاهش دادند یا از
ایران رفتند با پای خود ایران را ترک نکردند بلکه فشــار آمریکا
آنهــا را مجبور به این کار کرد.نجفــی منش در ادامه اضافه کرد:
ما باید کاری کنیم که وقتی دوباره این شــرکتها برگشتند هم
داخلیسازی صورت بگیرد و هم تمهیداتی اندیشیده شود که اگر
این اتفاق دوباره رخ داد و مشکالتی پیش آمد ،چگونه کار ادامهدار
باشد .من با بازگشت این شرکتها موافق هستم ولی باید شرایطی
گذاشته شود که کمترین خسارت را از رفتن احتمالی آنها ببینیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید دوباره بر لزوم
داخلیســازی گفت :ما باید بتوانیم حداکثر داخلیسازی را انجام
دهیم ،هرچه این اتفاق بیشــتر بیافتد کمتر احتمال خطر وجود
دارد .تولید و اشــتغال هم بیشتر میشود .منظور از داخلیسازی
این اســت که اگر یک خودرو  ۱۰۰قطعه دارد ،دســت کم ۸۰
قطعه آن داخل کشور ساخته شود .وی همچنین خاطرنشان کرد:
بخشهایی که داخل تولید میشــوند را باید از داخل تهیه کنند
و بخشهایی هم که تولید نمیشود را هم باید کمک کنند تا در
کشور ما تولید شود.
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گزیده خبر
معاون وزیر صمت اعالم کرد؛

تحقق  ۳.۵میلیارد دالر داخلی سازی در کشور
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت :در حوزه توســعه و تعمیق ساخت داخل
توســط صنایع سراسر کشــور در بخش های مختلف صنعتی  ۳میلیارد و۵۰۰
میلیون دالر داخلی ســازی صورت گرفته است.به گزارش وزارت صمت ،مهدی
صادقی نیارکی در نشســت مشــترک با نمایندگانی از انجمن صنایع شوینده،
آرایشی و بهداشتی اظهار داشت :مقام معظم رهبری  ۴سال متوالی شعار سال را
به بخش تولید و صنعت اختصاص دادند و خوشبختانه در سال گذشته با تالش
صنعتگران کشورمان توانستیم شاهد رشد مناسبی در بخش تولید کشور باشیم.
وی افزود :در شــرایطی بخش صنعت کشور توانست ،رشد صنعتی را رقم بزند
که شــیوع ویروس کرونا ،شرایط نامساعدی برای بخش مولد کشور ایجاد کرده
بود ،اما خوشبختانه در حوزه تولید محصوالت مورد نیاز مردم برای مقابله با این
بیماری شاهد جهش خوبی بودیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت توسعه سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و
روند افزایشــی تولید محصوالت منتخب صنعتی را از جمله اقدامات انجام شده
در ســال جهش تولید برشمرد و گفت :در حوزه توسعه و تعمیق ساخت داخل
نیز توسط صنایع سراسر کشور در بخشهای مختلف صنعتی  ۳میلیارد و۵۰۰
میلیون دالر داخلی سازی صورت گرفته است.
رشد  ۲۲۵درصدی سرمایه گذاری صنعتی در  ۱۱ماهه سال ۹۹
صادقی نیارکی با تشــریح وضعیت شــاخصهای کالن صنعت در سال گذشته
خاطر نشانکرد :میزان سرمایه گذاری صنعتی در سال  ۹۹با رشد  ۲۲۵درصدی
به بیش از  ۱۸۰هزار میلیارد تومان طی  ۱۱ماه رســیده است که این میزان تا
پایان سال روند افزایشی داشته است.صادقی نیارکی افزایش  ۲۳درصدی اشتغال
صنعتی را از دیگر اقداماتی برشمرد که در سال جهش تولید بستر را برای فعالیت
 ۱۲۱هزار نفر فراهم کرده است.
جهش تولید  ۲۰محصول منتخب صنعتی
وی همچنیــن از جهش تولید  ۲۰محصول منتخــب صنعتی خبر داد و اظهار
امیدواری کرد :این روند در ســال تولید ،پشــتیبانیها ،مانع زدایی با همکاری
همه نهادها و دســتگاههای اجرایی حفظ و شاهد بهبود وضعیت صنعت درسال
 ۱۴۰۰باشیم.
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق خبر داد

پولهای بلوکه شده ایران در عراق
آزاد میشود
دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق میگوید با وجود شــرط دشواری که دولت
عراق بر سر راه شرکتها گذاشته اما پولهای ایران در عراق امکان جابجایی پیدا
کردهاند.سید حمید حسینی اظهار کرد :در سالهای گذشته یکی از بهانههایی
که دولت عراق در تسویه نکردن پو ل حاصل از صادرات ایران داشت ،تحریمهای
آمریکا بود اما در هفتههای گذشته ،گشایشهایی در این زمینه رخ داده و حتی
صحبت از دادن یک مهلت  ۱۲۰روزه به عراق مطرح شده است.وی با بیان اینکه
مذاکرات برای آزادسازی پولهای ایران در عراق در جریان سفر وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به بغداد نیز دنبال میشود ،بیان کرد :وزیر اقتصاد عراق در جریان
ســفر آقای شریعتمداری به این کشــور نیز صحبت از ممکن شدن آزادسازی
پولهای ایران را مطرح کرده و از آمادگی دولت این کشور برای همکاری در این
زمینه خبر داده است .هرچند بغداد شرطهای دشواری را در این مسیر گذاشته
اما به نظر میرسد بهانه تحریمها دیگر وجود ندارد.دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و
عراق درباره شــرطهای دولت این کشور برای انتقال ارز ایران نیز گفت :شرطها
کار را در عرصه عمل برای شــرکتهای عراقی دشوار میکند .مثال اینکه نیاز به
دریافت مجوز از تمام وزارتخانههــای ذیربط وجود دارد یا اینکه گفتهاند باید
کاالی ایرانی به عراق منتقل شــود و پس از تایید تخلیه ،پول جابجا شود یا در
رابطه با باز کردن ال ســی یا نحوه پرداخت ارز نیز اما و اگرها وجود دارد اما در
مجموع هرچند به دشواری اما امکان انتقال پول فراهم شده است.حسینی درباره
ابعاد سفر وزیر کار ایران به عراق نیز توضیح داد :یکی از اصلیترین ابعاد این سفر،
بحث حضور نیروهای متخصص ایرانی در عراق است .عراق در سالهای گذشته
تعداد زیادی از نیروهای خود را از دست داده و در کنار آن برخی نیروهای ایرانی
به شــکل انفرادی کار خود را در این کشور دنبال میکردند.وی افزود :با نهایی
شدن توافقات در این زمینه ،شرکتهای کاریابی ایرانی و عراقی میتوانند بستر
همکاریهای رسمی در زمینه نیروهای انسانی را بررسی کنند تا عایدی دو کشور
از این تبادالت افزایش یافته و همکاریهای دو جانبه در سطح نیروی انسانی نیز
رشــد کند .بناست در جریان سفر محمد شریعتمداری – وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی – ایران به بغداد ،دو طرف یک سند همکاری پنج ساله به امضا برسانند.

عزم جدی مجلس در رفع موانع تولید و تحقق
شعار سال در مناطق آزاد کشور
نماینــده مــردم جلفا و مرنــد و رییس فراکســیون
مناطــق آزاد در مجلــس شــورای اســامی ،از عزم
جــدی مجلــس برای کمک بــه رفع موانــع تولید و
تحقق شــعار ســال در مناطق آزاد کشــور خبر داد .
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان
منطقه آزاد ارس ،معصومه پاشایی بهرام ،در نشستی با حضور محمد باقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه گزارشی از ایرادات وارده بر الیحه حذف
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بر لزوم پیگیری مطالبات فعالین
اقتصادی ،ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان مســتقر در این مناطق تاکید کرد.
پاشــایی بهرام با اشــاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده بــه عنوان یکی از
ابزارهــای جلب و جذب ســرمایه گذاران که در نص صریــح «قانون چگونگی
اداره این مناطق» قید شــده ،لزوم متعهد بودن قانونگــذاران به قوانین وضع
شــده قبلی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم بومــی و فعالین این مناطق را
ضروری دانســت .او یادآور شــد :این معافیت ها و تاسیس مناطق آزاد در نقاط
محروم مرزی طی ســال های متمادی باعث رونق نســبی و در سال های اخیر
با تالش های انجام شــده ،اقدامات موثری بــرای رفع محرومیت ،رونق تولید و
ایجاد اشــتغال پایدار صورت پذیرفته است؛ ضروری است با حفظ و حراست ،از
مانع تراشــی هایی که باعث تعطیلی این کسب و کارها می شود اجتناب کرد.
محمدباقــر قاليبــاف رييس مجلس شــورای اســامی ،نيز در اين نشســت
بــا تاکیــد بر حفظ اعتمــاد فعالیــن اقتصادی و حمایــت از ایشــان بر لزوم
فعالیــت همه دســتگاه ها در راســتای اجرایی شــدن شــعار ســال و رفع
موانــع تولید تاکیــد کــرد.وي ،همچنین موافقت خــود را با بررســی دقیق
و کارشناســی مجــدد این الیحه در کمیســیون هــای مرتبط اعــام نمود.
گفتنی است؛ مجلس شورای اسالمی با لغو قانون معافیت مناطق آزاد ،فعالين این
مناطق را مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

افزایش بیضابطه هزینه ارسال
پیامکهای بانکی
ک به مشتریان
برخی بانکها طی روزهای گذشــته در حالی هزینه ارسال پیام 
را افزایش دادهاند که به گفته مقامات مســئول ،این اقدام خودسرانه انجام شده
است؛ اگرچه از ضعف نظارت بر بانکها حکایت دارد .بانکها هر چند ماه یک بار
اقدام به افزایش خودسرانه هزینه ارسال پیامک برای مشتریان میکنند و به بهانه
تغییر برخی خدمات ،آبونمان ماهانه ارائه خدمات پیامکی به مشتریان نظام بانکی
را باال میبرند.آبان ماه ســال گذشته بود که بانک مرکزی پس از گذشت چند
سال ،به صورت رســمی هزینه ارسال پیامکهای بانکی را افزایش و به بانکها
اجازه داد تا هزینه ارائه خدمات بانکی خود را باال ببرند و بانکها پس از ده سال،
بصورت رسمی اجازه پیدا کردند نرخ این خدمات را افزایش بدهند.بررسیهای
میدانــی حکایت از آن دارد که برخی از بانکها در ســال جدید بار دیگر اقدام
به افزایش هزینه ارســال پیامک کرده و نرخهای جدیدی را در قالب پیامک به
مشتریان نظام بانکی اعالم میکنند تا بر مبنای آن ،به کار خود وجاهت قانونی
بدهند؛ البته بانک مرکزی این موضوع را تائید نکرده و آخرین بار در آبان ماه سال
گذشته بود که در قالب اطالعیهای رسمی ،مجوز افزایش کارمزد را صادر است.
یکی از مشــتریان نظام بانکی در گفتگوی گفت :چند روز پیش پیامکی از بانک
دریافــت کردم که بدون ذکر علــت و با عنوان «پیامک گروهی» مبلغ  ۳۰هزار
تومان از حســاب بنده کسر شده بود؛ وقتی از شعبه بانک پیگیری کردم گفتند
نرخ جدید هزینه پیامک اســت که بانک از حســاب مشتریان کسر کرده است.
جالب اینکه از پیش هیچ اطالعی به مشتریان داده نشده بود و حتی در پیامک
توضیح نداده بودند که علت کسر این وجه چیست.محمدرضا جمشیدی ،دبیرکل
کانون بانکهای خصوصی میگوید :بانکها حق افزایش کارمزد خدمات بانکی
را بدون کســب مجوز از بانک مرکزی ندارند و بر این اساس اگر چنین اقدامی
صورت بگیرد ،تخلف محسوب میشود.وی میافزاید :بررسیهای صورت گرفته از
سوی کانون بانکهای خصوصی حکایت از آن دارد که تنها یک بانک راسا اقدام
به افزایش هزینه ارســال پیامکهای بانکی نموده که این کار کام ًال خودسرانه و
سلیقهای بوده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن:

وام ساخت مسکن ۳۰۰میلیون تومان شد
محمدحســن علمداری از افزایش وام نوسازی بافت فرســوده برای سازندگان
حرفهای بــه  ۳۰۰میلیون تومان در تهران خبر داد .محمدحســن علمداری با
اشــاره به پرداخت وام مسکن بافت فرسوده به  20هزار واحد ،اظهار کرد :مبلغ
قرارداد امضا شده با مالکان بافتهای فرسوده تاکنون  1370میلیارد تومان است.
وی یادآور شــد :سال  99برای احیای بافتهای فرسوده با استفاده از روشهای
نوین ساخت و ســاز  250میلیون تومان تسهیالت پرداخت میشد که امسال
این وام به  300میلیون تومان افزایش یافته اســت.وی افزود :بانک مســکن در
تهران و کالنشــهرها  50میلیون و در سایر شهرها  40میلیون تومان وام بافت
فرسوده با سود  9درصد پرداخت میکند.عضو هیات مدیره بانک مسکن گفت:
مابقی تســهیالت موردنیاز برای بافت فرســوده با سود  18درصد به متقاضیان
پرداخت میشود.
در سال»تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها”

حمایت بانک آینده از کسب و کارهای آسیب
دیده از کرونا در استان خوزستان
بانک آینده با هدف پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط همهگیری
ویروس کرونا ،فرصت بازپرداخت اقســاط تســهیالت دریافتی ،توسط مشاغل
غیردولتی آســیبدیده از کرونا در استان خوزستان را بهمدت حداکثر سه ماه
از اســفندماه سال  ،۱۳۹۹تمدید کرد .بر اســاس مصوبه اقتصادی ستاد کرونا،
بانــک آینــده در چارچوب ضوابط و مقــررات موجود ،مطالبات این دســته از
کسبوکارها را که مؤعد بازپرداخت آن در ماههای :اسفند سال  ،۱۳۹۹فروردین
و اردیبهشــت سال  ۱۴۰۰است -منوط به آنکه بدهی آنها به شیکه بانکی تا
تاریخ  1398/12/01در طبقه جاری قرار داشته باشد -به پایان دوره بازپرداخت
اقســاط این تســهیالت ،انتقال خواهد داد .در خصوص تسهیالت با بازپرداخت
دفعی نیز که سررسید آنها در بازهزمانی پیشگفته باشد ،زمان بازپرداخت دفعی
آنها به دو ماه (شصت روز) ،پس از تاریخ سررسید ،منتقل میشود .مهلت زمانی
پیشبینی شده ،مشــمول هیچگونه جریمه و کارمزد اضافی نخواهد بود.مهلت
ثبتنام متقاضیان برای دریافت تســهیالت مشاغل آســیبدیده در حوزههای
گردشگری ،ورزش و جوانان و فرهنگ و هنر نیز صرفاً برای استان خوزستان تا
پایان اردیبهشتماه سال  ۱۴۰۰با دوره تنفس سهماهه ،تمدید شد.در خصوص
دســتهچکهای صادر شده در شــعب بانکهای این استان ،چنانچه سررسید
چک صادر شده در بازهزمانی ماههای :اسفند سال  ۱۳۹۹و فروردین و اردیبهشت
ســال  ۱۴۰۰باشد و منجر به برگشت و صدور گواهینامه عدمپرداخت شود ،در
صورت تسلیم تقاضای مشموالن به بانک ،تا یک ماه پس از تاریخ برگشت ،شامل
ممنوعیتها و محدودیتهای قانون چک ،نخواهد بود

پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت در پی کسب
رتبه نخست عملکرد مالی
مدیرعامل بانک ملت ،کسب رتبه نخست این بانک را در عملکرد مالی بین بانک
های دولتی و خصوصی شــده در ســال  ،1399به تمامی کارکنان ،مشتریان و
سهامداران تبریک گفت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی
با اشاره به قدردانی وزیر امور اقتصادی و دارایی از این بانک بابت کسب این رتبه
مهم ،اظهار داشت :بی تردید این موفقیت ها بدون تالش جمعی تمامی کارکنان
بانک در سراســر کشور ،همراهی شورانگیز مشتریان و سهامداران در طول سال
گذشته به دست نمی آمد.به گفته دکتر بیگدلی ،بانک ملت با تالش هوشمندانه
مدیران و کارکنان در تمامی ســطوح و با وجود همه مشکالت ،در سال 1399
خوش درخشــید و کارنامه ای سرشار از موفقیت را به ثبت رساند که در مجمع
نزد همه ذینفعان سرافراز خواهد بود.وی با اشاره به عملکرد مالی درخشان بانک
ملت در ســال  ،1399تاکید کرد :این بانک در سالی که گذشت با وجود تمامی
ســختی ها و شرایط ناشــی از تحریم و همچنین شیوع بیماری کرونا ،با برنامه
ریزی مدون ،انسجام و وحدت مثال زدنی مدیران و کارکنان و همچنین حمایت
مشتریان و سهامداران ،عملکرد خیره کننده ای را به ثبت رساند که این عملکرد
در برخی از شاخص ها ،در طول  10سال گذشته بی سابقه بود.مدیرعامل بانک
ملت ،رشد  67درصدی چهارسپرده ،رشد  65درصدی مصارف ریالی و همچنین
رشــد منفی  7درصدی مطالبات این بانک را در سال گذشته بی سابقه خواند و
اظهار امیدواری کرد که با توجه به این عملکرد درخشــان ،سال  1400سالی
متمایز و متفاوت از نظر مالی و عملکردی برای بانک بزرگ ملت باشــد.وی در
این پیام ،از تمامی ذینفعان بانک ملت اعم از کارکنان ،مشــتریان و سهامداران
بابت کسب موفقیت های پی در پی این بانک در سال های اخیر قدردانی کرد .
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صندوق بین المللی پول:

حل موضوع ارز چند نرخی به رفع تورم ایران کمک میکند

مدیر بخش خاورمیانه و آســیای مرکزی صندوق بین المللی
پول گفت :برای پرداختن به مســاله تورم ،مهم است موضوع
رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر به طورکلی
ثبات اقتصاد کالن را بهبود خواهد داد .جهاد آزور ،مدیر بخش
خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به رویترز
گفــت« :ما انتظار داریم اقتصاد ایران در ســال جدید و آینده
میالدی رشــد مثبت را ثبت کند».این نهــاد بین المللی در
گزارش پاییز ســال گذشته خود پیش بینی کرده بود اقتصاد
ایران در ســال  ،۲۰۲۰پنج درصد کوچک تر شــود (یعنی به
منفی  ۵درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش خود که هفته
پیش منتشر شد ،اعالم کرد اقتصاد ایران رشد  ۱.۵درصدی در
سال  ۲۰۲۰داشته و در سال  ۲۰۲۱نیز رشد  ۲.۵درصد را ثبت
خواهد کرد.آزور ادامه داد« :برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به
پیشرفت داشته باشد ،آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود
در اقتصاد این کشــور حائز اهمیت است«».برای پرداختن به
مساله تورم ،مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران
حل شــود و این امر نه تنها به رفع تــورم کمک خواهد کرد
بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کالن را بهبود خواهد داد».آزور
گفت بهبود شــمول (فراگیری) مالی ،اصــاح بخش مالی و
شرکت های دولتی و همچنین ،ایجاد فضای بیشتر برای بخش
بانک مرکزی در سال گذشته اجرای
سیاست هدفگذاری تورم را شروع
کرد و در این زمینه نرخ تورم هدف
برای یک سال  ۲۲درصد تعیین شد
اما بررسی اعداد و ارقام از وضعیت
تورم در سال گذشته نشان از محقق
نشدن این هدف دارد؛ به طوریکه
پارســال را با تورمی معادل ۳۶.۴
درصد بــه پایان رســاندیم .بانک
مرکزی در اواخر بهار سال گذشته
آمادگی خود برای اجرای سیاست
هدفگــذاری تورم را اعالم کرد و در
این راســتا هدف نرخ تورم را برای
بازه یکســاله  ۲۲درصــد با دامنه
مثبــت و منفی دو واحــد درصد
تعییــن کرد .بدین منظــور ،مرکز
اصلی سیاســتهای پولی و ارزی
این بانک در سال گذشته معطوف
به تورم هدف بود و برای رســیدن
بــه آن ،از ابزار مدیریت نرخ ســود
در بــازار باز اســتفاده کرد که طی
پارســال بانک مرکزی بــر این امر
متمرکز شد تا نرخ بهره بین بانکی
کاهــش پیدا کنــد و طبق آخرین
اظهــارات رئیس کل ایــن بانک،
میانگین نرخ ســود بیــن بانکی به
 ۱۹.۷درصد کاهــش یافت.در این
بین کارشناسان اقتصادی موفقیت
بانک مرکــزی بــرای تحقق تورم
 ۲۲درصدی را مســتلزم همراهی

میالدی به  ۲.۵درصد خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول:
حل موضوع ارز چند نرخی به رفع تورم ایران کمک میکند
صندوق بین المللی پولبر اساس این گزارش ،نرخ تورم ایران در
 ۲۰۲۱برابر با  ۳۹درصد و نرخ بیکاری  ۱۱.۰۲درصد برآورده
اســت.این ارقام برای سال  ۲۰۲۰نیز به ترتیب  ۳۶.۵درصد و
 ۱۰.۸عنوان شده است.

خصوصی که به ایجاد فرصت های شــغلی کمک خواهد کرد،
باید در اولویت قرار گیرد.جمهوری اسالمی ایران سال گذشته
از صندوق بین المللی پول وام اضطراری  ۵میلیارد دالری برای
مقابله با شــیوع کرونا درخواست کرده است.اما آزور گفت که
این درخواســت «به منظور کسب اطالعات الزم برای ارزیابی

علیرغم برنامهریزی صورت گرفته رخ داد

ناکامی بانک مرکزی در
کاهش نرخ تورم

دولت ،کاهش کسری بودجه ،پنهان
نکردن کســری بودجــه ،موفقیت
بانک مرکــزی در عملیــات بازار
باز ،هدفگذاری نــرخ بهره و تورم
میدانستند.اما بررسی آمارها درباره
وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر
این است که نرخ تورم ساالنه اسفند
ماه پارســال برای خانوارها به ٣٦.٤
درصد رسیده که نسبت به ماه قبل
از آن (بهمن)  ٢.٢درصد افزایش را
نشــان میدهد.همچنین نرخ تورم
نقطهای در اسفند  ١٣٩٩به ٤٨.٧
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها
به طور میانگین  ٤٨.٧درصد بیشتر
از اســفند  ١٣٩٨برای خرید یک
«مجموعه کاالها و خدمات یکسان»
هزینه کردهاند.با این تفاسیر ،موارد
ذکر شــده از وضعیت تورم پارسال
گویای این است که بانک مرکزی نه
تنها در رسیدن به تورم  ۲۲درصدی
موفق نبوده است بلکه نتوانسته این
متغیر را کنترل کند و مانع رشــد
ش قیمتها شود؛ به گونهای که
افزای 

نابهسامانی در بازار کاالهای اساسی
مصداق این امر است.
بانک مرکزی :شوک ارزی مانع
رســیدن به تورم  ۲۲درصدی
شد
در این زمینه ،یک مقام مســئول
در بانک مرکــزی درباره اینکه چرا
نرخ تورم به  ۲۲درصد نرســید؟ به
ایسنا اعالم کرد که در مسیر تحقق
هدفگذاری تورم ابتدا بانک مرکزی
خوب پیش رفت اما شوک ارزی در
مهرماه ســال گذشته دور از انتظار
و برنامــه ریزیها بود و این بانک را
از مســیر تحقق تورم  ۲۲درصدی
خارج کرد .وی افزود :از سوی دیگر،
وضعیت بورس در ســال گذشــته
در نزدیــک نشــدن به نــرخ تورم
هدفگذاری شــده موثر بود؛ به این
صورت که بــازار در آن زمان خود
را برای دالر  ۴۰تا  ۵۰هزار تومانی
آماده میکــرد که انتظارات تورمی
را زیاد کرد اما در نهایت بازار ارز با

تدوین قانون یکپارچه ضوابط نظام بانکی
کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون به منظور یکپارچه کردن تمامی ضوابط بانکی
کشــور ،گفت :اســتقالل بانک مرکزی میتواند بخش قابل توجهی از زمینههای تحمیل شرایط و
مقررات نامناســب را حل کند .سال گذشته ،پیش نویس الیحه اصالح قانون بانک مرکزی که از آن
با عنوان قانون استقالل بانک مرکزی نیز یاد میشود ،تدوین شد ،پیش نویسی که هنوز اقدامی در
ت مالی ،حذف
ت پولی از سیاس 
ک سیاس 
جهت آن صورت نگرفته است.استقالل بانک مرکزی ،تفکی 
وزرای دولت از نهادهای تصمیمگیر در بانک مرکزی ،تفکیک نهاد سیاستگذار پولی از سیاستگذار
حوزه نظارت ،تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی ،تجدیدنظر در رابطه مالی
و ارزی دولــت با بانک مرکزی از مهم ترین مــوارد مطرح در پیشنویس الیحه قانون بانک مرکزی
است .اما استقالل بانک مرکزی به چه معنا است و چه ضرورتی دارد؟استقالل بانک مرکزی به معنای
جدایی سیاستهای پولی از سایر سیاستهای کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق
دولت رها میکند و در نتیجه ،دولت نمیتواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به
استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد .در چنین نظامی،
بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی میشود ،در حالی که
انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول ،یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی ،به عوامل
بازار واگذار شود.از سوی دیگر ،با توجه به اینکه عامل اصلی تورم ،فشار تقاضا و نقدینگی است ،این
استقالل باعث خواهد شد که سیاستهای پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی
و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد .اما آیا این
موضوع در اقتصاد ایران قابل اجرا اســت؟مرتضی عزتی ،کارشــناس اقتصادی درباره این موضوع به
خبرنگار ایبِنا گفت :چند سال پیش هم به مقامات وقت در بانک مرکزی گفته بودم که راه حل این
است که خود بانک مرکزی پیشقدم شود و قانون بانک مرکزی و به طور کلی قوانین پولی و بانکی
را تدوین و پیشــنهاد دهد.عزتی اضافه کرد :در چنین حالتی ،بانک مرکزی میتواند متناسب با نیاز
روز یک قانون یکپارچه را ارائه دهد که همه مســائل مختلف که برای مثال ،در قانون برنامه پنجم
توسعه و یا در قانون بودجه و سایر قوانین ،تکالیفی برایش متصور شده و یا حتی تکالیف دیگری که
در شــرایط مختلف از سوی دولت و مجلس بر بانک مرکزی تحمیل میشود ،در آن گنجانده شده
باشد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :در شرایط کنونی ،تدوین یک قانون جامع و مانع که تمامی
ضوابط بانکی کشــور را یکپارچه کرده و یک رویکرد جامع مربوط به امور پولی و بانکی داشته باشد
که خود بانک مرکزی هم با اشراف کامل آن را پیشنهاد داده باشد ،بسیار ضروری است.وی افزود :اگر
این چارچوب به مجلس برود و با اندکی دخل و تصرف تصویب شود ،آن هنگام زیر نظر این قانون،
میتوان وضعیت تمام تکالیف و غیر تکالیفی که دیگران بر بانک مرکزی تحمیل میکنند را مشخص
کرد.عزتی یادآور شد :چند سال پیش هم برای این امر اقدام شد و بانک مرکزی هم پیشنهاداتی را
تدوین کرد ،اما در آخر انجام نپذیرفت و بانک مرکزی عقب نشست .این کارشناس اقتصادی در ادامه
اظهار کرد :به نظر من ،اگر بانک مرکزی متن الیحهای تدوین و تمام نظرات دیگران را متناســب با
نظرات خود تعدیل کند ،میتوانیم یک متن قانونی جامع داشته باشیم که دیگر امکان دخل و تصرف
در تصمیمات بانک مرکزی ممکن نباشد و تحمیل تصمیمات غیرتخصصی از جانب دیگران به بانک
مرکزی حل شــود.وی درباره امکان استقالل نهاد بانک مرکزی با اصالح قانون هم خاطرنشان کرد:
متاسفانه ،به نظر میرسد در ایران ،استقالل کامل بانک مرکزی امکانپذیر نیست.

نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری
بدهی» هنوز در حال بررسی است.هفته گذشته ،صندوق بین
المللی پول در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان،
از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال  ۲۰۲۱نسبت
به ســال قبل خبر داد و اعالم کرد که این رقم در سال جاری

افتهای شدید مواجه شد.
نرخ دالر باالتر از هدف تورمی
است
این مقام مســئول ادامه داد :بانک
مرکزی برای رســیدن به تورم ۲۲
درصد ،نرخ دالر در ســامانه نیما را
 ۱۷هزار تومان پیش بینی کرد اما
اینگونه نشــد و در حال حاضر نرخ
دالر  ۵تــا  ۶هزار تومــان از هدف
تورمی این بانک باالتر اســت .وی
با تاکید براینکه هدفگذاری تورم به
این معناست که باقی سیاستهای
بانک مرکزی در این راســتا تعیین
شــوند و حرکت کنند ،گفت :بدین
منظور نرخ سود سپردههای بانکی
افزایش یافت.به گفتــه او ،یکی از
اولویتهای رئیس کل بانک مرکزی
این اســت که حتی با تاخیر زمانی
هم که شده به نرخ تورم هدفگذاری
دســت یافت .این مقام مســئول
در بانک مرکزی معتقد اســت که
برخــی از علل محقق نشــدن نرخ
تــورم هدفگذاری شــده در اختیار
بانک مرکزی نبود .به عنوان مثال،
اتفاقهایی که در بهمن و اســفند
سال گذشــته برای توزیع کاالهای
اساســی رخ داد ،خــارج از اختیار
بانک مرکزی بود و انتظارات تورمی
را افزایش داد.

عضو کمیسیون برنامهوبودجه

اولین اقدام بانک مرکزی
در سال جدید کنترل
اعتبارات است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
بــا توجه به نقدینگی بیــش از حد موجود در
جامعه ،باید نقدینگیهــای موجود را کانالیزه
کرد.جعفر قــادری عضو کمیســیون برنامه و
بودجه مجلس شــورای اســامی ،در رابطه با
اقدامات احتیاطی بانک مرکزی در سال جدید
در رابطه با تثبیت شــدن شــرایط اقتصادی،
اظهار کرد :اولین اقدامی که بانک مرکزی باید
در ســال جدید صورت دهد کنتــرل بر روی
اعتبارات اســت .یعنی طوری راهبری کند که
اعتبارات به سمت تولید سرازیر شود.وی ادامه
داد :این اعتبارات میتواند پروژههای نیمه تمام
را به سرانجام برساند و قابل بهره برداری کند و
همچنین ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
امروزه نقدینگی بیش از حد در جامعه موجود
است که باید بانک مرکزی تدبیری بیندیشد تا
این نقدینگی سرگردان در سطح جامعه جمع
آوری شــود و همچنین باید سیاستی را اتخاذ
کند تــا دیگر نقدینگی جدیدی تولید نشــود
یعنی باید نقدینگیهای موجود را کانالیزه کرد.
قادری بیان کرد :بانک مرکزی باید با ابزارهای
مختلفی که موجود است و همچنین با کمک
فعاالن اقتصادی شرایط را طوری مهیا کند که
دیگر شاهد افزایش تورم در جامعه نباشیم و در
مقابل تولید افزایش پیدا کند.وی با بیان اینکه
راهکارهــای مختلف دیگری نیز وجود دارد که
بایــد بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از آن
استفاده کنند ،تصریح کرد :یک نمونه آن بازار
ســرمایه یا همان بورس است که باید در آنجا
سیاســتی اتخاذ شود که ســرمایهها به سمت
تولید سرازیر شوند همچنین نیاز است.

درخواست وام ایران از IMF
در اسفند ماه سال  ،۹۸رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد :طی
نامه ای به رئیس صندوق بین المللی پول خواستار تسهیالت
 ۵میلیــارد دالری از طــرح  ۵۰میلیــارد دالری تســهیالت
ســریع آن صندوق برای پیشــگیری و درمان و مقابله با آثار
اقتصادی ویروس کرونا شده اســت.پس آن در فروردین ،۹۹
ت وگو با المانیتور
یک ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گف 
گفت دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بینالمللی
پول به ایران مخالف اســت.از آن زمان تاکنون که بیش از یک
ســال می گذرد ،این نهاد بین المللی در حال بررسی اعطای
وام به ایران است.

خروج نقدینگی از سپردههای بانکی به سمت
بورس نمیرود
یک تحلیلگر بورس معتقد است :هنوز اصالح قیمتی به زمان شاخص ،تمام نشده و بورس
برای ورود پول های بزرگ هنوز آماده نیست.در هفته ها و روزهایی که شاخصکل بورس
جامه ســرخ بر تن کرده است ،برخی ها معتقدند برای درمان این آشفتگی بایستی نرخ
سود بانکی کاهش یابد تا نقدینگی از سپرده های بانکی راهی بورس شود .اما این باور از
نگاه بسیاری از کارشناســان اقتصادی مردود است .زیرا ممکن است با کاهش نرخ سود
بانکی ،تاثیر نســبی در روند مثبت بازار سرمایه را شاهد باشیم ،ولی قطعا این اثر تنها در
بورس نیست بلکه در بازار کاال و مسکن ،خودرو ،ارز و  ...هم رشد قیمت اتفاق خواهد افتاد
و نتیجه این روند ،یعنی دوباره بروز شــوک در اقتصاد را شاهد خواهیم بود که در نهایت
باعث رونق بازار ســفته بازی و داللی و ضرر و زیان به بازار سرمایه و ریزش شاخص بازار
خواهد شد.از سویی وقتی نرخ سود کاهش یابد نقدینگی باال می رود و نهادهای ناظر به
بانک مرکزی فشار وارد می کنند که چرا نقدینگی رشد کرد و کاری نمی کنید؟ بنابراین
مسیر کاهش نرخ سود در جهت رونق بازار سرمایه ،از جمله تصمیماتی است که نیازمند
نگاه کالن به تمام ابعاد اقتصادی و پولی کشــور است.در اینباره مسعود اسالمی؛ تحلیل
گر و مدرس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت :با کاهش سود بانکی،
مقصد بعدی که برای پول های خارج شــده از بانک ها در نظر گرفته خواهد می شــود،
مواردی همچون مســکن ،خودرو ،ارز ،طال و حتی ارزهای دیجیتال خواهد بود.وی افزود:
در وضعیت فعلی کشور با توجه به تحریم های اعمال شده ،پول های خارج شده از بانک
ها تمایلی به تولید نخواهند داشت و اگر این پول ها به سمت بازار خودرو ،مسکن ،ارز و
طال سوق داده بشــوند ،باعث افزایش قیمت در این بازارها خواهد شد و همچنین باعث
تالطم در جامعه و افزایش تورم خواهد شــد.این کارشــناس اقتصادی گفت :برای اینکه
بررســی کنیم و ببینیم که آیا این پول ها وارد بازار ســرمایه خواهند شــد یا خیر؟ باید
شــاخص بازار سرمایه را مورد بررســی قرار دهیم .با بررسی شاخص بازار سرمایه به این
نتیجه می رســیم که هنوز اصالح قیمتی به زمان شاخص ،تمام نشده و برای ورود پول
های بزرگ هنوز آماده نیست.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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با اعالم آمادگی سران احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان رسما برای نامزدی برای صدر اعظمی آینده آلمان

آغاز رسمی جنگ صدر اعظمی

سران احزاب دموکرات مســیحی و سوسیال مسیحی آلمان
رســما برای نامزدی بــرای صدر اعظمی آینــده آلمان اعالم
آمادگــی کردند تا بــه این ترتیب جنگ علنــی قدرت برای
تصاحب این مقام آغاز شــود.به گزارش ز «دویچه وله» آلمان،
مسئله نامزدی برای صدر اعظمی آینده آلمان از اتحادیه متحد
مســیحی به جنگ قدرت علنی بین «آرمین الشت» ،رئیس
حزب دموکرات مســیحی و «مارکــوس زودر» ،رئیس حزب
سوســیال مســیحی منجر شده اســت .هر دو در یک جلسه
غیر علنی مقامات فراکســیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی
از آمادگــی خود برای این منظور خبر دادند.الشــت در برابر
خبرنــگاران اعالم کرد :ما می خواهیم در یک رویکرد خوب با
همکاری دو حزب به سرعت راه حلی را پیدا کنیم .جهان انتظار
یک آلمان پایدار را از مــا دارد«.مارکوس زودر» هم در برلین
گفت :اگر حزب دموکرات مسیحی آماده باشد از من ( به عنوان
نامزد صــدر اعظمی) حمایت کند ،من برای این منظور آماده
ام .اگر حزب دموکرات مســیحی این را نخواهد یک همکاری
بــدون کینه همچنان بین طرفین باقی خواهد ماند.وی تاکید
کرد که با الشت مناسبات طوالنی و دوستانه ای داشته است.
بر اســاس اطالعات زودر رهبران دو حزب مسیحی آلمان روز
شنبه درباره نامزدی صدر اعظمی آلمان صحبت کردند ،البته
این گفتگوها نهایی نشده است .زودر تاکید کرد که «در اینجا
مسئله موفقیت کلی اتحادیه و بهترین ها برای کشور مطرح
است و هدف اتحادیه احزاب متحد مسیحی باید این باشد که
در بین احزاب ،شماره یک باشد ».وی افزود :باید با مشارکت

همه طرفین توافقی در این راستا حاصل شود .انتظارات مردم
هم باید مد نظر قرار گیرد.بســیاری از سیاستمداران اتحادیه
احزاب متحد مســیحی اخیرا خواستار مشخص شدن هر چه

صندوق بینالمللی پول:

توزیع نابرابر واکسن کرونا احیای اقتصادی
خاورمیانه را تهدید میکند

اگرچــه اقتصادهای خاورمیانه عمدتا به خاطر تســریع کمپینهای گســترده
واکسیناسیون و افزایش قیمت نفت خیلی سریعتر از آنچه که پیشبینی میشد
در حــال بهبودی از تاثیرات پاندمی کرونا هســتند اما صندوق بینالمللی پول
هشدار داد که توزیع نابرابر واکســن کووید  19روند احیای اقتصادی را مختل
میکند.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،صندوق بینالمللی پول در تازهترین
گزارش خود مجددا در دورنمای اقتصادی  2020خود برای خاورمیانه و شــمال
آفریقا تجدیدنظر کرده است .در این رویکرد جدید در نتیجه رشد صادرکنندگان
نفتی منطقه ،اقتصاد  3.4درصد کوچکتر خواهد شد .رشد صادرکنندگان ناشی
از باال رفتن قیمت کاال و نفت اســت که در ماه مارس به  67دالر در هر بشــکه
رسید.اگرچه انتظار میرود بهای هر بشکه نفت تا پایان سال  2021به  57دالر
کاهش یابد اما افزایش بهای نفت در ســال گذشته اقتصاد کشورهای نفتخیز
حوزه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی را که به سرعت به طرف
واکسیناسیون گسترده حرکت کردهاند ،تقویت میکند.براساس گزارش صندوق
بینالمللی پول ،اما در دیگر بخشهای این منطقه از یمن و سودان گرفته تا لیبی
و لبنان جاهایی که شمار مبتالیان در آنها افزایش یافته ،بیثباتی غالب میشود
و جنگها زخمهای ماندگاری به جای گذاشتهاند .تاثیرات مخرب پاندمی کرونا
ادامه خواهد داشت و احتماال تا سالها باعث آسیب اقتصادی خواهد شد.
«جهــاد آزور» ،مدیر بخش خاورمیانه و آســیای مرکزی در صندوق بینالمللی
پول گفت :ما یک ســال بحران داشتیم و بهبودی در حال بازگشت است اما این
یک احیا و بهبودی متفاوت اســت .ما در یک نقطه عطف قرار داریم .سیاســت
واکسیناسیون همان سیاست اقتصادی است.
همزمــان با واکنش ســرد دولت جو بایدن بــه تالشهای
اسالمآباد برای ترمیم روابط دوجانبه ،وزیر امور خارجه روسیه
اخیرا ً به پاکســتان رفت تا فصل دیگری در توسعه مناسبات
میان دو کشــور رقم بزند ،ســفری که پیشــنهاد بیسابقه
«والدیمیر پوتین» با عنوان «چک سفید امضا» به دولتمردان
پاکســتانی ابالغ شد .پاکستان چند هفته پس از تحلیف جو
بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده آمریکا،
دیپلماسی ترمیم روابط میان دو کشور را کلید زد ،هدفی که
در دوره چهار ساله دونالد ترامپ به جایی نرسید و مناسبات
اسالمآباد و واشــنگتن طی چهار سال گذشته پیشرفتی به
دنبال نداشت.همزمان دولتمردان پاکستانی با مشاهده رویکرد
سختگیرانه کاخ ســفید و افزایش زیادهخواهی واشنگتن از
اسالمآباد ،تالشها برای توسعه روابط با قدرتهای منطقهای
شامل روســیه و چین را در دســتور کار قرار داد.سفر سال
گذشــته رئیس جمهوری پاکستان به چین به رغم اوج همه
گیــری ویروس کرونا ،رایزنیهای مــداوم وزیران خارجه دو
کشور ،تبادل هیاتهای بلندپایه نظامی و امنیتی ارتشهای
پاکســتان و چین نمونهای از اقدامات اسالمآباد و پکن برای
تحکیم روابط است ،دو کشوری که تحت فشار واشنگتن قرار
دارند.از طرفی دیگر ،روســیه و پاکستان که زمانی دشمنان
قدیمی شناخته میشدند اما اکنون این مخاصمه به دوستی
تبدیل شــده ،سطح روابط دوجانبه را در مقایسه با سالهای
گذشــته افزایش دادهاند.مسکو و اســامآباد که در سالیان
گذشته از جمله در زمان جنگ افغانستان و شوروی سابق در
دهه  ۸۰میالدی ،به دلیل افزایش نفوذ آمریکا بر پاکستان در
آن دوران ،رویکرد غیرهمسو درخصوص موضوعهای مختلف
از جمله افغانســتان داشــتند ،امروز در بسیاری از مسائل از
جمله همکاریهــای دفاعی-نظامی و تــاش برای تدوین
ک به بحران افغانستان ،تقریبا
رویکرد مشترک در جهت کم 
در مسیری واحد قرار دارند.

مصر:

آماده گفتوگو
با ترکیه هستیم

محمد شریعتمداری وزیر تعاون،کار و
رفــاه اجتماعی که به منظور گفت و گو
پیرامون موضوعات مشترک و گسترش
تعامالت و روابط در حوزه های مرتبط با
این وزارتخانه ،به عراق سفر کرده است
در دیدار با همتــای عراقی خود برنامه
اقدام مشــترک را امضا کرد .به گزارش
مرکــز روابط عمومی و اطالع رســانی
وزارت تعــاون،کار و رفاه اجتماعی این
برنامه اقدام مشترک که برای سالهای
 ۱۴۰۰تــا  ۱۴۰۵تدویــن و به امضای
وزرای کار دو کشــور رســید به توسعه
همکاریهــای مشــترک در حوزههای
آموزشهای فنی و حرفهای ،کارآفرینی
و اشــتغال ،روابط کار ،رفاه اجتماعی و
بیمهها می پردازد.محورهای برنامه اقدام
مشــترک برای دوره پنج ســاله شامل
برگزاری کمیته مشــترک دو وزارتخانه
در قالــب تبــادل هیئت یــا به صورت
مجازی ،همکاری در حوزه آموزشهای
فنــی و حرفهای و نظام مهارتی ،تدوین
و بومی ســازی منابع و استانداردهای
آموزشــی برای مربیان و مهارت آموزان
بر اساس اســتانداردهای جهانی و نیاز
بازار کار کشور عراق خواهد بود  .در این

ســریع تر نامزد صدر اعظمی اتحادیه احزاب متحد مسیحی
شدند.اتحادیه احزاب متحد مسیحی آلمان حدود  6ماه مانده
تا انتخابات پارلمانی شــرایط خوبی ندارد ،کاهش محبوبیت

ســند همچنین بر همکاری و مشارکت
در مســابقات ملی مهارت در دو کشور
 ،برگزاری دورههای آموزشی  ciuو kab
بــرای مربیان عراقی  ،تبــادل مربی در
رشته های مورد نیاز تاکید شده است .
عالوه بر این دو طــرف در حوزه روابط
کار شامل طبقه بندی مشاغل بر اساس
اســتانداردهای بین المللــی  ،آموزش
بازرســی کار ،اجــرای قوانیــن جاری
کار ،شــیوههای مذاکرات دسته جمعی
،گفتگوهــای اجتماعــی و مراجع حل
اختالف کار ،قانون کار تبادل تجربه در
زمینه کار شایسته  ،آینده کار و تبادل
تجربه در رابطه با ســه جانبه گرایی به
همکاری می پردازند  .همکاری و تبادل
تجربیات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی
شــامل توان بخشی حرفهای ،برگزاری
کارگاه های حمایتی ،شیوههای خدمات
مشــاوره ای به معلوالن و همکاری در
زمینه تجهیزات کمک توانبخشــی به

معلوالن  ،راهکارهای حمایتی در مورد
زنان و کودکان بیسرپرســت و تبادل
اطالعــات و تجربیــات در زمینه نحوه
تشــکیل ،ثبت و فعالیــت تعاونیهای
اشتغالزا برای کارجویان معلولین و زنان
سرپرست خانواراز دیگر موضوعاتی است
که در این سند برآن تاکید شده است .
دو طــرف همچنین در این برنامه اقدام
مشــترک در زمینه آموزش تخصصی
توانبخشی ،کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،رشد
و تکامــل یکپارچه کــودکان ودرحوزه
تامین اجتماعــی از جمله نحوه تامین
مالی گسترش پوشش بیمهای پوشش
بیمهای اقشار خاص و بخش غیررسمی
برآیند وصول حق بیمه ارائه حمایتها
به آسیبدیدگان شغلی و پیشگیری از
آن توافق کردند.آموزش پیاده ســازی
شــیوه های نوین دیجیتالــی در حوزه
بیمههای اجتماعی ،برگزاری نشســت
میان تعاونیهای اشتغالزا و معلولین به

چک سفید امضای پوتین برای پاکستان

بیمحلی آمریکا همزمان با توجه ویژه روسیه به پاکستان
اســامآباد با روی کار آمدن دولت جوبایدن در آمریکا امید به
ترمیم روابط دو کشــور داشــت ،اقدام به رایزنی با کاخ سفید
و تســریع دیپلماســی برای تحقق این هدف کــرد اما منابع
دیپلماتیک از پاســخ سرد کاخ ســفید به تالشهای پاکستان
برای توسعه مناسبات مشترک خبر دادند«.اکسپرس تریبیون»
روزنامه مطرح پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور
نوشــت :مقامات اسالمآباد اعتراف میکنند که تالش آنان برای
ترمیم روابط با واشــنگتن با واکنش و جواب منفی کاخ سفید
مواجه شده است.در این گزارش آمده است :عمرانخان نخست
وزیر پاکستان حتی یک مجموعه اختصاصی برای تنظیم روابط
بــا ایاالت متحده تشــکیل داد که تعمیق روابط مشــترک در
حوزههای اقتصادی ،بازرگانی ،تعامالت مردمی و همکاری برای
مبارزه با پدیده تغییرات آب و هوا در دســتور کار قرار داشــت.
اســامآباد در واقع سعی در متقاعد کردن واشنگتن داشت که
به جای انتظارات خارج از روابط دو جانبه ،بر افزایش مناسبات
دو کشــور متمرکز شود اما پاکستان تاکنون سیگنال مثبتی از
ایاالت متحده دریافت نکرده است.اکســپرس تریبیون افزود :با
وجود گذشت بیش از دو ماه و نیم از حضور بایدن در کاخ سفید،
هنوز هیچ تماس تلفنی میان نخســت وزیر پاکستان و رئیس
جمهوری آمریکا برقرار نشــده ،در حالی که این یک رسم است
که رئیس جمهوری جدید در ایاالت متحده با ســران دولتها
صحبت می کند .جوبایدن پیش از این با سران هند و افغانستان
دو کشور همسایه پاکستان تلفنی صحبت کرده است.به اعتقاد
سیاسیون پاکستان ،آمریکا همواره در خصوص تحوالت منطقه،
افغانستان و یا جنوب آسیا نگاه تبعیض آمیز به اسالمآباد داشته
است .ماهیت روابط ایاالت متحده با هند به عنوان رقیب سنتی

چک سفید امضای پوتین به پاکستان
ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه فدراســیون روســیه هفته
گذشــته سفر مهمی به پاکستان انجام داد ،بازدیدی که پس از
 ۹سال میان دوکشور اتفاق افتاد .الوروف اکتبر  ۲۰۱۲به عنوان
وزیر خارجه روسیه به اسالمآباد سفر کرده بود.وزیر امور خارجه
فدراسیون روسیه طی دیدار با مقامهای بلندپایه سیاسی-نظامی
پاکســتان پیام مهم والدیمیر پوتین رئیس جمهوری کشورش
مبنی بر اســتقبال بی چون و چرای مســکو برای توسعه همه
جانبه روابط با اسالمآباد را ابالغ کرد.یک دیپلمات ارشد پاکستان
که در مذاکرات الوروف با مقامهای این کشــور پشــت درهای
بســته حضور داشت ،به روزنامه «اکسپرس تریبیون» گفت که
وزیر امور خارجه روســیه پیام مهم پوتین را ابالغ کرد و گفت

وزیر امور خارجه مصر گفت که کشــورش از اظهارات اخیر
ترکیه قدردانی کرده و آماده گفتوگو با آنکارا است.به گزارش
آناتولی ،ســامح شکری ،وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت
که کشورش از اظهارات اخیر ترکیه در قبال قاهره قدردانی
کرده و آماده گفتگو با آنکارا است.وی در گفتگو با تلویزیون
محلی «القاهره والناس» با اشاره به تماس تلفنی اخیر مولود
چاووشاوغلو وزیــر امور خارجه ترکیه تاکید کرد :ما تالش

میکنیم روابطمان با ترکیه که به نفع هر دو کشــور است،
برقرار شود.او همچنین گفت :روابط ما باید بر اساس قوانین
بین المللی برقرار شود.گفتنی است چاووشاوغلو و شکری
چنــد روز پیش تلفنی گفتوگو کردند.هفته گذشــته نیز
مصطفی مدبولی ،نخستوزیر مصر طی سخنانی در دهمین
نشست گروه هشــت کشور اسالمی در حال توسعه موسوم
به «گــروه دی »8-از رجب طیــب اردوغان ،رئیسجمهور

و دیرینه پاکستان نیز یکی از دغدغههای دولتمردان اسالمآباد
محسوب میشــود.عدم دعوت آمریکا از پاکستان در کنفرانس
جهانی مجازی مقابله با تغییرات آب و هوا ،خشم واشنگتن از رای
دیوان عالی پاکستان در ارتباط با پرونده قتل خبرنگار آمریکایی
و تبرئه متهمان و تداوم مخالفت ایاالت متحده با مشارکت پکن
با اســامآباد ،از مهمترین چالشهای دو کشور در دوره ریاست
جمهوری جو بایدن محسوب میشود.پاکستان و آمریکا زمانی به
ویژه در دوران جنگ اتحاد جماهیر شوروی سابق با افغانستان و
نیز دورانی که واشنگتن سرگرم طراحی حمله به افغانستان بود،
متحد هم محسوب میشدند؛ اما طی سالهای اخیر به ویژه در
زمان دولت ترامپ دیگر خبری از اتحاد میان دو کشور نیست.در
چنین وضعیتی پاکستان به سمت تقویت ارتباطات منطقهای به
ویژه تحکیم روابط با روسیه و چین که مخالف و رقیب مشترکی
به نام آمریکا دارند ،چرخش داشته است.

گزیده خبر
وزیر خارجه آمریکا چین را تهدید کرد

احزاب در نظرســنجی ها ،نتیجه انتخاباتــی بد در انتخابات
ایالتی در جنوب غربی این کشــور و عدم اتحاد در سیاســت
کرونا شرایط بدی را برای این اتحادیه ایجاد کرده است.هفت
نماینده پارلمان از حزب دموکرات مســیحی چندی پیش از
نامزدی مارکوس زودر ،رئیس حزب سوســیال مسیحی برای
صدر اعظمی آینــده آلمان حمایت کــرده و نامزدی آرمین
الشــت ،رئیس حزب دموکرات مســیحی را رد کرده اند.این
نمایندگان در بیانیه مشترکی که هفته نامه اشپیگل ارائه داده
است اعالم کردند که «زودر» در بین بسیاری از شهروندان از
اعتبار باالیی برخوردار اســت و یک نامزد قدرتمند و امیدوار
کننــده برای تمــام اتحادیه احزاب متحد مســیحی خواهد
بود«.اوالف شــولتس» که در حال حاضر وزیر دارایی آلمان و
معاون مرکل است ،از سوی حزب سوسیال دموکرات با گرایش
چپ میانه به عنوان نامزد پُست صدراعظمی این کشور معرفی
شده است.نتایج نظر سنجی ها حاکی از آن است که بسیاری
از شهروندان تمایل دارند مارکوس زودر به عنوان صدر اعظم
آینده آلمان انتخاب شــود.انتخابات سراسری آلمان در پاییز
آینده برگزار خواهد شــد و با اعــام کناره گیری مرکل ،این
کشور باید شــاهد آغاز دورهای جدید باشد.مرکل اعالم کرده
که در دور بعد نامزد صدر اعظمی آلمان نخواهد شد و بعد از
چهار دور تکیه زدن بر کرسی قدرت می خواهد این سمت را
تحویل شخص دیگری بدهد.مرکل از سال  2005به این سو،
چهار دوره پیاپی صدراعظم آلمان و بیش از هر سیاســتمدار
دیگری در این سمت بوده است
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منظور انتقال تجربه و همکاری مشترک
از دیگر موضوعات مــورد توافق در این
برنامه اقدام مشــترک است .همکاری و
تبادل تجربیــات در حوزه کارآفرینی و
اشتغال شــامل آموزش مربیان عراقی
در زمینه آمارگیــری و تحلیل بازار کار
با استفاده از تجربیات جمهوری اسالمی
ایران  ،برگــزاری دوره ها و کارگاه های
آموزشی تخصصی برای آموزش نیروی
مــورد نیاز در زمینه نظام اطالعات بازار
کار ،طــرح ها و برنامه های اولویت دار
برای اشتغال و کارآفرینی مانند مشاغل
خانگی  ،تعاونی ها و نیز راههای تقویت
بخــش های خصوصــی و تعاونی برای
ایجاد فرصتهای شــغلی  ،شیوه های
تامین مالی و سرمایه گذاری در فعالیت
های کارآفرینی و کمک در ایجاد دفاتر یا
صندوقهای مالی برای رشد فرصتهای
شــغلی و نیز نحوه نظارت بر موسسات
کاریابی خصوصی آشنایی با شیوه های
نوین کاریابی ها و مشاوره شغلی و حرفه
ای و پیشــگیری از اشتغال غیر رسمی
از جمله محوری ترین موضوعاتی است
که در ســند برنامه اقدام مشترک میان
دو طرف مورد تاکید قرار گرفته است .

که این پیام مثابه «چک ســفید امضا» رئیس جمهوری روسیه
به پاکســتان است.این دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع
خواست نامش فاش نشود ،افزود :پوتین به مقامهای پاکستانی
پیشــنهاد داد که روســیه برای هرگونه همکاری با پاکستان و
تامین هرگونه نیاز این کشــور آماده است.ســرگئی الوروف با
اســتناد به پیام رئیس جمهوری روســیه گفت :این یک چک
ســفید امضا است ،یعنی روسیه آماده اســت تا با پاکستان در
هر بخش از جمله خط لوله ،احداث کریدور اقتصادی ،دفاعی و
نظامی همکاریهای دوجانبه را گسترش دهد.پاکستان و روسیه
از قبــل روی پروژه خط لوله انتقال گاز شــمال به جنوب کار
کرده اند .طرفین در ســال  ۲۰۱۵توافق کردند که خط لولهای
از کراچــی به الهور را احداث کنند .هزینه این پروژه  ۲میلیارد
دالر تخمین زده شده اســت.گفته میشود به دلیل پیامدهای
تحریمهای احتمالــی آمریکا ،امکان کار بر روی طرح خط لوله
شــمال-جنوب وجود ندارد اما در جریان ســفر اخیر سرگئی
الوروف به اسالمآباد ،دو کشکر توافق کردند تا ساختار جدیدی
را را برای شــروع کار تدوین کنند.روسیه همچنین مشتاق به
احیای صنعت فوالد پاکستان است که بنیانگذار آن نیز در قدیم
شوروی بوده است .به همین ترتیب ،مسکو به پروژههای برق آبی
عالقه مند است .به طور کلی تصور می شود که روسیه مایل به
سرمایهگذاری  ۸میلیارد دالری در بخشهای مختلف پاکستان
است.براســاس این گزارش ،وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه
هجدهم فروردین امسال طی سفر رسمی به پاکستان اعالم کرد:
مسکو از ظرفیتهای اســامآباد در مبارزه با تروریسم خرسند
اســت و ما آمادهای م نیازهای جنگی و دفاعی پاکستان را تامین
کنیم.قریشی ،وزیر امور خارجه پاکستان نیز تاکید کرد که روابط
این کشــور با روسیه وارد مرحله جدیدی شــده و اسالمآباد از
مشارکت مسکو در طرحهای انرژی به ویژه احداث خط لوله گاز
موسوم به طرح «شمال-جنوب» از الهور تا کراچی و همچنین
مدرنیزه سازی منابع تولید انرژی پاکستان استقبال میکند.
ترکیه بابت تالشهای آنکارا طی ریاست دورهای بر این گروه
قدردانی کرد.ترکیه طی ماههای گذشته تالش زیادی برای
عادی سازی روابط با مصر داشته است.روابط دو کشور بعد از
کنار رفتن محمد المرسی رئیس جمهور اخوانی مصر و روی
کار آمدن عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور نظامی این کشور
تیره شد.آنکارا بارها سیســی را کودتاگر خوانده و خواسته
کنار رفتن وی شده بود.

وزیر خارجه آمریکا در واکنــش به اقدامات نظامی اخیر چین در تایوان،
ضمن بیان تعهد واشنگتن به حفظ امنیت این جزیره ،نسبت به هرگونه
اشــتباه پکن در این خصوص هشــدار داد.به گزارش رویتــرز« ،آنتونی
بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی خود با شــبکه
خبری «ان بی سی» نسبت به اقدامات چین در خصوص مساله تایوان ابراز
نگرانی کرد.بر اساس این گزارش ،بلینکن گفت :آنچه ما شاهد آن هستیم
و منشأ واقعی نگرانیهای ما اســت ،اقدامات متجاوزانه روز افزون توسط
دولت چین در پکن در خصوص مســاله تایوان است که منجر به افزایش
تنشها در تنگه تایوان میشود.وی همچنین در ادامه اظهارات خود تاکید
کرد که ایاالت متحــده تعهدی بلند مدت به «قانون روابط با تایوان» در
راستای کسب اطمینان از توانایی تایوان در دفاع از خود و حفظ آرامش و
امنیت در غرب اقیانوس آرام دارد.وی با این حال به ســوال مجری شبکه
ان بی ســی در خصوص چگونگی واکنش آمریکا به اقدامات نظامی چین
در تایوان پاســخی نداد و گفت :تمام آن چیزی که من میتوانم به شما
بگویم این است که ما تعهدی جدی نسبت به حصول اطمینان از توانایی
تایوان برای دفاع از خــود داریم .ما تعهدی جدی به آرامش و امنیت در
غرب اقیانوس آرام داریم.وی افزود :ما پای تعهدات خود ایستادهایم .و در
همین راســتا ،هر کسی که بخواهد از زور برای ایجاد تغییر (در موقعیت
فعلی تایوان) تالش کند ،اشتباهی جدی مرتکب شده است.
اولیانوف:

هنوز در روند احیای برجام پیشرفتی
حاصل نشده است

نماینده روســیه در ســازمانهای بینالمللی در اشــاره به گفتوگوهای
وین ،اظهار داشــت هنوز پیشــرفتی در روند احیای برجام حاصل نشده
اما دالیلی برای خوشبینی محتاطانــه وجود دارد« .میخائیل اولیانوف»
نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در وین در توییتی در
اشاره به گفتوگوهای وین به ارزیابی روند احیای برجام تاکنون پرداخت
و در این خصوص نوشــت هنوز پیشــرفتی حاصل نشده اما دالیلی برای
خوشبینی محتاطانــه وجود دارد .وی افزود :همه طرفها از جمله ایران
و آمریکا وحدت هدف را که همان اجرای کامل توافق هســتهای از سوی
همه طرفهاســت نشــان میدهند .این دیپلمات روس در توییتی دیگر
نوشت :برای پیشرفت بیشــتر ،طرفهای برجام باید درک بهتری از رفع
تحریمهای آمریکا داشته باشند .این پیششرط اساسی موفقیت است .در
خصوص هستهای (یعنی کاری که باید از سوی ایران انجام شود) تصویر
کم و بیش واضح است.
نتانیاهو:

ایران هستهای وظیفه بزرگ
مقابله با
ِ
ماست

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراســمی با حضور مقامات نظامی و
اطالعاتی این رژیم تاکید کرد که مقابله با ایران هســتهای وظیفه بزرگ
این رژیم اســت«.بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک
شنبه شب به وقت تهران تاکید کرد که مقابله با ایران هستهای بزرگترین
کار این رژیم است.براســاس گزارش یدیعوت آحارونوت ،نتانیاهو در یک
مراســم با حضور مقامات ارتش و مقامات اطالعاتی این رژیم به مناسبت
هفتادوسومین سالگرد تاسیس رژیم جعلی اسرائیل سخنرانی کرده است.
وی افزود :نبرد علیه ایران و نیروهای نیابتی این کشــور و غیرهســتهای
شدن آن یک کار بزرگ اســت؛ اما شرایط امروز به این معنی نیست که
فردا نیســت همین شــرایط خواهد بود« .بنی گانتــز» وزیر جنگ رژیم
صهیونیســتی نیز در اظهاراتی گفت که ارتــش این رژیم به تقویت خود
بــرای مقابله با هر تهدید علیه دولت یهودی ادامه خواهد داد .وی مدعی
شد :در آینده نزدیک ما با تهدیدات و چالشهای گوناگونی مواجه هستیم،
در جنگ با ویروس کرونا که مشخص نیست چه چیزی پیش خواهد آمد
و همچنین علیه ایران که در حال ســنگربندی است و یک تهدید برای
اسرائیل و جهان است.

سفر بلینکن و آستین به اروپا

وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی با مقامات اروپایی درباره مسائل مختلف به
بروکسل مقر اتحادیه اروپا سفر میکند ،.پایگاه خبری نشنال نیوز گزارش داد
که «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا طی هفته جاری میالدی برای بحث
درباره ایران ،افغانستان و اوکراین به بروکسل مقر اتحادیه اروپایی میرود .این
دومین ســفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا طی یک ماه گذشته است.براساس
گزارش خبرگزاری رویترز ،بلینکن در بروکسل به «لوید آستین» وزیر دفاع
آمریکا خواهد پیوســت که به صورت جداگانه به بلژیک میرود.آستین روز
یک شنبه به فلسطین اشغالی ســفر کرده بود.براساس این گزارش ،رئیس
پنتاگون قصد دارد از مقر ناتو در بلژیک بازدید کند .وی به آلمان و انگلیس
نیز سفر خواهد کرد .سفر بلینکن و آستین به اروپا همزمان با افزایش تنشها
با روسیه در مرزهای اوکراین صورت میگیرد .اوکراین و آمریکا میگویند که
روسیه بیشترین نیرو را از زمان بحران سال  ۲۰۱۴به مناطق مرزی اوکراین
اعزام کرده است« .والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه ،هفته گذشته
کییف را به اقدامات خطرنــاک و تحریک کننده در منطقه «دونباس» در
شرق این کشور متهم کرده بود.
در میانه بحران سیاسی؛

آدم ربایی در هائیتی

هائیتی عالوه بر بحران سیاســی ،شاهد افزایش آدم ربایی به عنوان یک
منبع کسب درآمد اســت که در تازه ترین مورد ،هفت کشیش از جمله
دو شــهروند فرانسوی ربوده شدند.به گزارش فرانس پرس ،خبرها حاکی
از ربوده شــدن هفت کشیش کاتولیک از جمله دو شهروند فرانسوی در
هائیتی اســت.ربایندگان به ازای آزادی ایــن افراد ،یک میلیون دالر پول
مطالبه کرده اند .سفارت فرانســه هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده
اســت.آدم ربایی طی ماه های اخیر در هائیتی افزایش یافته که حاکی از
تشــدید فعالیت گروهای مسلح در این کشور کوچک و فقیر است.این در
حالی است که هائیتی به عنوان فقیرترین کشور قاره آمریکا ،درگیر تنش
سیاسی نیز هست.در این کشور درباره اینکه دوره ریاست جمهوری فعلی
فوریه  ۲۰۲۱به پایان می رسد یا فوریه  ۲۰۲۲اختالف نظر وجود دارد.قرار
است در ماه ژوئن ،هائیتی شاهد همه پرسی اصالح قانون اساسی باشد که
این موضوع هم مخالفان و موافقانی دارد.

info@sobh-eqtesad.ir
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ایآنکهزعمجنگیالنداری
ازخاکتیرهالهلربونکردن

چهره روز
احمد آرام

ساحر،فسونوشعبدهان گارد
رددامروزگارزیکدیگر

احمد آرام مترجم و نویســندهٔ معاصــر بود .وی در
تدوین دائرةالمعارف فارســی مشارکت داشت و برای
ترجمــهٔ کتاب الحیــات (با عنوان ترجمــهٔ الحیاة)،
برگزیدهٔ اولین دوره کتاب سال ایران شد .پس از پایان
تحصیالت متوســطه از دارالفنون ،در سال  ۱۳۰۴به
تدریس فیزیک و شــیمی پرداخت .احمد آرام یکی
از نخســتین مؤلفان کتابهای درسی و آموزشی بود
که هم به تنهایی و هــم با کمک دیگران کتابهای
فیزیک و شیمی دبیرستان را تألیف کرد .عالقهای که
به امیرکبیر داشت نام مجموعهای از کتابهای خود
را به نام «مجموعهٔ امیر» نامگذاری کرد .احمد آرام تا
حدود سال  ۱۳۳۰نزدیک به چهل جلد کتاب درسی
و آموزشی نوشت .احمد آرام یکی از پرکارترین مترجمین معاصر است که بیش از یکصد و چهل
اثر از زبانهای انگلیسی فرانسه و عربی ترجمه کردهاست .وی در ترجمه کتابها ،دقت میکرد تا
معادلهای فارسی مناسب برای واژههای خارجی بیابد و از اصطالحات و واژههای فرنگی استفاده
نکند .خود وی در اینباره میگوید :من در زمینه طب کتابی ترجمه کردهام که حدود  ۱۲۰۰صفحه
دارد .در این کتاب سعی کردهام حتی یک کلمه فرنگی نیاورم .البته کار بسیار مشکلی است ،ولی
مــن این کار را انجام دادم .احمــد آرام روز  ۱۴فروردین  ۱۳۷۷برابر با  ۱آوریل  ۱۹۹۸در ایاالت
متحده آمریکا درگذشت و طی مراسمی در روز  ۲۲فروردین و پس از انتقال به تهران تدفین شد.
وی در سال  ۱۳۸۲به عنوان یکی از چهرههای ماندگار برگزیده شد.

ردیکرتازوازهچرهاناد زد
هیزمزهارسالاگرسوزد

ورزشی

فرهنگ
ویزای توریستی ایران بالتکلیف است
یک ســال پس از توقف صدور ویزای توریستی ایران،
هنوز برای شــروع دوباره ســفر گردشگران خارجی
به کشــور پیشبینیای وجود نــدارد .رییس جامعه
تورگردانــان میگوید قرار اســت طرحی را به وزارت
خارجه ارائه دهند تا درباره ازسرگیری صدور این ویزا
تصمیم گرفته شود .از زمان شیوع ویروس کرونا صدور
ویزای توریستی ایران متوقف شده است ،اما بیماران،
تجار و اتباع خارجی که قصد سفر غیرتوریستی دارند،
همچنــان میتوانند وارد ایران شــوند .وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در میانه زمستان
 ۹۹اعالم کرد که تاییدیه ازســرگیری ورود محدود
گردشــگران خارجی را از کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ستاد ملی کرونا گرفته و فقط مصوبه آن باقی مانده است .پیشبینیها بر این بود که صدور
ویزای توریستی ایران نهایت تا اواخر سال  ۹۹از سر گرفته شود ،اما با شناسایی ویروس جهشیافته
در برخی کشورها ،از جمله انگلیس و عراق و توقف بعضی پروازهای بینالمللی ،این طرح بایکوت
شــد .اینک ابراهیم پورفرج ـ رییس جامعه تورگردانان ایــران ـ از مذاکرات تازهای با وزارت امور
خارجه به ایسنا خبر داد و گفت :در جلسهای با آقای سجادی  -معاون کنسولی وزیر خارجه  -قرار
شد ما یکسری اطالعات و طرحی را برای صدور ویزا ارائه دهیم تا همانطور که ویزای ایران برای
گردشــگران سالمت صادر میشود ،موضوع سفر سایر گردشــگران به ایران نیز در ستاد کرونا از
طریق وزارت خارجه پیگیری و شرایط آن تسهیل شود .او به این سوال که آیا گروههای گردشگر،
با وجود اعالم وضعیت پرخطر در بیشــتر مناطق ایران ،همچنان متقاضی سفر به ایران هستند،
پاســخ داد :افرادی که واکسن کرونا تزریق کردهاند و یا کشورشان به لحاظ ویروس کرونا ایمنتر
محسوب میشود و یا گردشگران طبیعتگرد ،از جمله گروههایی هستند که درحال حاضر شرایط
سفر به ایران را دارند و اتفاقا متقاضی هم هستند .به هر حال کشور ما در جاده ابریشم واقع شده و
گردشگرانی که با خودرو و یا هر نوع وسایل نقلیه شخصی دیگری سفر میکنند ،همچنان مایلاند
از این مسیر عبور کنند .بنابراین قرار شد در قالب طرحی که به وزارت امور خارجه ارائه میدهیم،
همه جوانب و چگونگی سفر گروههایی از گردشگران خارجی را بررسی و مشخص کنیم.

نتوانشناختپشهوعنقارا
گورهشناس،گورهومینارا
ندهدشمیمعودمطرارا

تقویت حافظه با مصرف میوه ای
پر خواص در ماه رمضان
خرما به عنوان یک میوه انرژی باالیی داشــته و تامین آن بر عهده
کربوهیدرات هاست .خرما فیبر باالیی دارد و باعث تعدیل آزادسازی
قند بدن در طول روز میشــود بنابراین از آن جایی که روزه داران
میزان زیادی میوه در ایام ماه رمضان مصرف نمیکنند در اینصورت
باید حتما استفاده از خرما را جدی بگیرند .یک فرد روزه دار در ایام
ماه رمضان اگــر هیچ میوهای مصرف نکرد ،میتواند روزانه  ۵الی ۶
خرما در وعده ســحر و افطار همراه مغزهای دیگر و پنیر اســتفاده
کند .خرما دارای منیزیم ،پتاســیم و ویتامین  B۶باالیی است و تا
حدودی آهن گیاهی دارد که جذب آن بسیار ضعیف بوده و همین
عامل باعث میشــود تا از نظر تغذیهای مورد توجه زیاد متخصصان
قرار نگیرد.

کوچه را ما جارو میکنیم
کتاب داســتان «کوچه را ما جارو میکنیم» نوشته
علیاهلل سلیمی با تصویرگری هاله قربانی منتشر شد.
این کتاب در  ۲۸صفحه تمامرنگی با شمارگان ۲۵۰۰
نســخه و با قیمت ۱۳هزار تومان برای گروه ســنی
«نوخوان» ( )+۷توسط انتشارات کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان منتشــر شــده است .در معرفی
ناشر از کتاب داســتان «کوچه را ما جارو میکنیم»
عنوان شده است :این کتاب قص ه دختر کوچکی بهنام
«سپیده» است که وقتی متوجه بیماری پیرمرد رفتگر
محلهشان میشــود با پولهای توجیبی خود برای او
شــال و کاله پشــمی به عنوان هدی ه میخرد و در
یک روز طوفانی منتظر اوســت تا بیاید و ادامه ماجرا
 ...در بخشــی از قص ه «کوچه را ما جارو میکنیم» آمده است« :صدای زوز ه باد از کوچه میآید.
اما هنوز صدای جاروی پیرمرد نمیآید ،نگران میشوم ،با خودم میگویم :شاید یادش رفته امروز
بیاید کوچه را جارو کند .آن هم امروز که از صبح باد و طوفان اســت و اینهمه برگ خشــک و
شاخ ه شکسته توی کوچه ریخته است ».عالقهمندان میتوانند کتاب «کوچه را ما جارو میکنیم»
و ســایر تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را از مراکز عرضه محصوالت فرهنگی
این مجموعه در سراسر کشور و فروشگاه اینترنتی کانون به نشانی  shop.kpf.irخریداری کنند.

اولبسنجقوتاعضارا
دشوارنیستاربگهرزارا
نورتجلیویدبیضارا

از هر دری خبری

تعطیلی اصناف بازار بزرگ تهران موج چهارم کرونا

پیشنهاد

گنجینه

سردار آزمون :آقای گلی نه ،سومین قهرمانی پیاپی را میخواهم!
مهاجم گلزن ایرانی زنیت ،هدف اصلی خود در این فصل را کســب قهرمانی در لیگ فوتبال روســیه دانست .تیم فوتبال
زنیت مدافع عنوان قهرمانی با  ۲گل ســردار آزمون ســوچی را  ۲بر یک شکســت داد تا به قهرمانی در این فصل از لیگ
برتر روســیه نزدیکتر شود .ســردار بعد از این دیدار به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و صحبت کوتاهی نیز با
خبرنگاران داشت .شما چندین ضربه خطرناک به سمت دروازه زدید که دروازهبان آن ها را مهار کرد .آیا مصمم به کسب
 ۳امتیاز بودید؟ در فوتبال هر اتفاقی میتواند بیفتد .بعضی اوقات به ســمت دروازه خالی ضربه میزنید و توپ از دســت
میرود و گاهی هر ضربه شــما به یک پاس گل و گل تبدیل میشــود .این مسئله اصلی نیست؛ نکته اصلی این است که
بازیکن همچنان به خودش ،به بازی و شــانس خود اعتقاد داشــته باشــد و به کارش ادامه بدهد .با  ۱۵گل زده در صدر
جدول گلزنان لیگ هستید و شانس اول آقای گلی محسوب میشوید ،در این باره نظری دارید؟ قهرمانی تیم برای من از
اهمیت بیشــتری برخوردار است تا سومین عنوان قهرمانی متوالی را کسب کنیم و اص ً
ال مهم نیست که چه کسی بهترین
گلزن شود .مهمترین چیز قهرمانی است.

تخت گاز

مقایسه فروش جنرال موتورز و فورد در چین
بازار خودروی چین تأثیر زیادی روی صنعت خودرو دارد .تســا ســال پیش عملکرد درخشــانی در این بازار بر جای گذاشت و
رشد فروش دو برابری را تجربه کرد .این در حالی است که بازار چین بهطور سنتی بین خودروسازان آلمانی تقسیم شده است.
خودروهای برجســته و پر زرق و برقی همچون بامو ســری  ۷کنونی طرفداران زیادی بین چینیهای ثروتمند دارند اما برخی
تغییرات در این بازار رخ داده و فورد و جنرال موتورز هم توانستهاند موفقیتهایی را کسب کنند .البته برخالف بازار آمریکا ،جنرال
موتورز در چین کام ً
ال بر فورد غلبه کرده است .هر دو خودروساز در سهماهه اول سال  ۲۰۲۱رشد فروش خوبی را تجربه کردهاند.
فورد در این بازه زمانی  ۱۵۳,۸۲۲دستگاه خودرو به چینیها فروخته که رشد  ۷۳.۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰
نشان میدهد .جنرال موتورز هم بیش از  ۷۸۰هزار دستگاه خودرو به فروش رسانده که حاکی از رشد  ۶۹درصدی است .واضح
است که جنرال موتورز از جوینت ونچرهای گوناگون خود در چین استفاده حداکثری را میبرد .عالوه بر این شرکتهایی همچون
بائوجون فروش کلی جنرال موتورز را باال میبرند .در کل بیش از  ۲۲۴هزار دســتگاه بیوک در چین فروخته شــده است .سدان
بیوک الکراس که دیگر در آمریکا عرضه نمیشود به فروش  ۱۳هزار دستگاهی دست یافته است.

فواید اعجاب انگیز «جادوگر
قرمز» در فصل گرما
گزارشــی درباره فوایــد آب هندوانه تأکید کرد کــه این آب میوه،
کم کربوهیدرات ،کم کالری و سرشــار از فیبر ،اســیدهای آمینه و
کاروتنوئیدها اســت .هندوانه  ۱۷درصد نیاز روزانه به ویتامین  Aو
 ۲۱درصــد از نیاز روزانه به ویتامیــن  Cرا تامین میکند .هندوانه
به دفع ســموم از بدن کمک میکند .سرشــار از آب و فیبر است
که سالمت دســتگاه گوارش را تقویت میکند و ویتامین  Cو  Aو
آنتی اکسیدانهای حیاتی موجود در آن که میکروبیوم خوب روده
را تقویــت میکنند ،به بهبود هضم غذا که به دلیل افزایش گرما در
طول تابستان اغلب ضعیف و کند میشود ،کمک میکند .هر ۱۰۰
گــرم آب هندوانه ،حدود  ۳۰کالری انرژی داشــته و به عنوان یک
نوشیدنی فوری تقویت کننده انرژی عمل میکند.

چگونه چشمها را از آسیب
دستگاههای دیجیتالی حفظ کنیم؟
بســیاری از مردم دنیا به طور متوسطروزانه  ۹ساعت و  ۴۵دقیقه
در مقابل دستگاههای دیجیتال هستند .سه تمرینی را که این معلم
یوگا برای تسکین فشار و دردسر روزمره چشم توصیه میکند عبارت
است از .۱ :کف دســتان خود را به هم بمالید تا دست هایتان گرم
شــود و آنها را به مدت ده ثانیه بر روی چشمان خود قرار دهید .با
این فرآیند ،تنش جمع شــده در چشم شما جذب شده و به آرامی
بهبود مییابد .۲ .به مدت  ۱۰تا  ۱۵ثانیه خیلی ســریع پلک بزنید،
سپس چشمان خود را ببندید و بگذارید تا آرام شوند .این ورزش به
ویژه در رفع خشکی و خستگی چشم بسیار مفید است .۳ .چشمان
خود را چند بار در جهت عقربههای ساعت و خالف جهت عقربههای
ساعت بچرخانید.

