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جهان » کوید-۱۹« را مهار میکند
ظرف زمانی یکســال و چهار ماهی که از انتشار خبر و تاثیر خانمانسوز 
این ویروس کشنده گذشته بیش از چهل کشور در جهان بر این انگیزه 
قدم به شــناخت ویروس و یافتن راهی برای مهار کردن آن بر آمده اند 
و همه ناتوانی های بشــریت را در این خصوص میتوان به ســطح بلوغ 
فرهنگی و باور مردم نسبت داد. دولت ها در فرایند مبارزه با این ویروس 
به تولید واکســن نیز مبادرت نموده اند و غالب این واکسن ها نیز تا حد 
فاصل بین ۸۰ تــا ۹۰ درصد موثر هم بوده اند. همین انگیزه در جهان 
تاثیر اقتصادی ســازنده ای را هم به دنبال داشته است و زمینه عبور از 
ناهنجاری های اقتصادی را در اکثر نقاط جهان به دنبال داشــته است.  
در همیــن خصوص میتوان به آمارها و پیش بینی ها نگاه کرد من باب 
مثال به نــگاه »آی ام اف« توجه کنید. صنــدوق بین المللی پول روز 
ســه شنبه گذشته پیش بینی کرد که جهان در سال جاری میالدی به 
دنبال کارزار واکسیناســیون در برابر بیماری همه  گیر » کووید-۱۹« و 
اجرای طرح های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد 
اقتصادی طی ســه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد. این نهاد در گزارش 
خود پیش بینی اش از میزان رشــد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱  را 
که در ماه ژانویه ۵.۵ درصد بود به ۶ درصد افزایش داده است. این رقم 
بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین المللی 
پول در ســال ۱۹۸۰ است. در گزارش صندوق بین المللی پول، مستقر 
در واشنگتن، همچنین پیش بینی شده است که رشد اقتصادی جهان 
در ســال ۲۰۲۲ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. این در حالی است که این 
نهاد در ماه ژانویه رشــد ۴.۲ درصدی را برای ســال ۲۰۲۲ پیش بینی 
کرده بود. صندوق بین المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ 
رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح های محرک 
اقتصادی بزرگ نبوده اند آهسته  تر از دیگر کشورها خواهد بود. این نهاد 
همچنین تخمین زده است که کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری 
وابســتگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به 
رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه گیری کرونا با مشکل روبرو 
خواهند بود. اینکه جهان با تولید واکســن تــا حدی به مهار کردن » 
کوید - ۱۹ « امیدوارتر شــده است را میتوان در نوع نگاه و اخبار غرب 
کامال مشــاهده کرد. در ایران البته شرایط کمی متفاوت است. دولت 
باید تعطیالت ابتدای ســال را به سخت گیری در جلوگیری از سفرها 
میگذراند که نکرد و نه تنها در این خصوص مدیریت نســبی گذشته 
را خدشــه دار کرد در خصوص اقتصاد ناشی از فرایند شیوع کرونا نیز 
دیدگاه جامع و روشنی ندارد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله 
دکتر وحید شــقاقی شــهری معتقدند امیدواری غلط و آرزو مآبانه و 
خطرنــاک احیای اقتصاد با احیای برجــام را ضعف نگاه و برنامه ریزی 
دولت میدانند و بر این باورند که باید این هشــدار به جامعه اقتصادی 
در جمهوری اســالمی ایران داده شــود که امید به برجام و آزادسازی 
پولهای بلوکه شده در کوتاه مدت یک امیدواری خطرناک و واهی است. 
وحید شــقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل 
بانک مرکزی مبنی بر کند کننده بودن بودجه ۱۴۰۰ میگوید: » الیحه 
بودجه ســال جاری مجموعه ای از دید گاه ها و نظرات مجلس است و 
نمایندگان مجلس هم تغییرات مختصری در متن ال یحه پیشــنهادی 
دولــت ایجاد کردند و مواد و تبصره هایی در جریان بررســی الیحه در 
مجلس اضافه شده است. اما اینکه بتواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم 
آورد کمی سخت قابل باور است. در خصوص امیدهای آینده البته باید 
اشاره داشــت که اگرچه توافقات حاصله بین جمهوری اسالمی ایران 
و جمهــوری خلق چین هنوز یک قــرارداد به معنای مصطلح حقوقی 
آن نیست و بیشــتر تعیین »چارچوب همکاری« است. اما تاثیر روانی 
و شــتاب بخشــی به باورهای اقتصادی در ایران ایجاد نموده اســت. 
متخصصین حقوق تجارت بین الملل آگاهند که معموال مجموعه ای از 
توافق های دو یا بعضا چند جانبه بین دولتها منعقد می شوند در راستای 
تسهیل روابط تجاری مثال تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی )برای 
حفظ منافع شرکت های خصوصی در مقابل دولت( اصطالحا به برخی 
از این نوع توافق ها قراردادهای دولتی گفته می شــود که در آن اصولی 
نیز بایــد رعایت گردد. اینگونه توافقات معمــوال درازمدت منعقد می 
شوند تا در چارچوب و با بهره مندی از حمایت آنها قراردادهای تجارت 
بین المللی بین اشخاص خصوصی تابع طرفین منعقد شود. هدف اصلی 
این توافقات تعهد کلی دولتها برای رعایت حقوق اشــخاص خصوصی 
در قراردادهایی اســت که بعدا منعقد می شــوند. مثال دولت با اقتدار 
حاکمیتی خود اقــدام به لغو یکطرفه و غیر منصفانه قراردادهای اتباع 
خصوصی خود با اتباع طرف مقابل نکند یا سرمایه گذاری طرف مقابل را 
مصادره نکند یا امتیاز خاص و سوبسید به شرکت های داخلی به نحوی 
ندهد که سرمایه شرکت سرمایه گذار طرف مقابل نابود شود و اگر هم 
بدالیلی این اتفاقات افتاد بنحو منصفانه جبران خسارت شود. اینگونه 
توافقات عمدتا در زمره توافق ســاده و اجرایی دســته بندی می شوند. 
توافق ساده و اجرایی برخالف تعهد حقوقی و رسمی )چون موجد قول 
اخالقی است و نه تعهد حقوقی( معموال نیازی به تصویب پارلمانها ندارد 
و عموما تسهیل کننده شرایط همکاری طرفین هستند. لذا یکی از علل 
اصلی انعقاد این توافق بین ایران و چین، رفتار دولت ایران با شرکت های 
چینی بعد از توافق برجام است که منجر به فسخ یکجانبه و اعراض ایران 
از ادامه همکاری تجاری ایران با شــرکت های چینی خصوصا در حوزه 
انرژی به دلیل ورود شــرکت های غربی و ذوق زدگی بیش از حد دولت 
بود که شرکت ها و دولت چین را متعجب و متضرر کرد. البته با خروج 
شرکت های غربی دوباره به سمت چین رفتیم اما این دلخوری، مانعی 
بود برای کســب مجدد اعتماد متقابل که خوشــبختانه با پا در میانی 
رهبری نظام در حد معقولی حل و فصل شــده است باید توجه داشت 
دولت با تصور توافق برجام که اگرچه محدودیت های محدود را پذیرفت 
اما عمال احتمال دایمی بودن آن محدودیتها بسیار محتمل بود جشن 
ملی برگزار کرد اما درخصوص شریک تجاری روزهای سخت خود یعنی 
چین، شــاهد هجمه عظیم رســانه های متعلق به دولت برای کاستن 
از شــگفتی تاثیر تفاهم ایران و چیــن و در جایگزینی تحمیل توافق 
انحصاری با غرب را دامن میزند. الکن تاثیر پا پیش گذاشتن چین در 
انعقاد یک قرارداد ۲۵ ســاله یقینا بقدری جامع بوده که غربی ها را به 
فکر احیای برجام ولو نیم بند انداخته اســت. باور متخصصین امروز بر 
این است که ایران با دولت روحانی کوید ۱۹ را مهار میکند ولی اقتصاد 
تحولــی نمی یابد. اما در ۶ ماهه دوم ســال با انتخاب رئیس جمهوری 
که پروتکل های لیبرال دموکراســی را پاره کند و به اصل اقتصاد بومی 

ایرانیان باز گردد، چشم انداز بهتری را پیش بینی میکنند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه تامین شود، گفت: باز کردن پای رژیم صهیونیستی به عنوان یک عنصر بی ثبات کننده 
و تنش زا در منطقه خلیج فارس، اقدامی خطرناک است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز سه 
شــنبه در دیدار »ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه، با اشاره به عالقمندی جمهوری اســالمی ایران برای توسعه همکاری های منطقه ای، از توسعه این 
همکاری ها با هدف کمک به برقراری صلح و ثبات در منطقه به عنوان اقدامی راهبردی در مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا و مداخله در امور منطقه از سوی این 
کشور استقبال کرد.وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت، صلح و ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه حفظ شود، بر 
لزوم توسعه همکاری های دفاعی و نظامی ایران و روسیه با توجه به پایان تحریم های تسلیحاتی ایران از ماه اکتبر سال گذشته، تاکید کرد.رئیس جمهور با قدردانی 
از مواضع و حمایت های مسکو از مذاکرات هسته ای، بر تداوم تالش ها برای حفظ و احیای برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی که الگویی برای حل و 
فصل مشکالت از مسیر مذاکره و دیپلماسی بوده است، تاکید کرد و گفت: امروز آمریکا و همه دنیا به این نتیجه رسیده اند که فشار حداکثری شکست خورده و 
تنها راه آمریکا برای بازگشت به برجام، لغو تحریم ها است.روحانی افزود: حرکت دو کشور در این خصوص نشان دهنده نگاه مشترک در مورد مسائل بین المللی از 
جمله برجام است و همچنین امروز برای اینکه بتوانیم برجام را احیا و فعال کنیم، همکاری دو کشور به طور قطع بسیار موثر خواهد بود.رئیس جمهور تاکید کرد: 
ما در واقع می خواهیم فضا و روابط به تعهدات و توافقات سال ۲۰۱۵ برگردد و همه طرف های برجام، همان قول ها و گفتارهای خود را عملیاتی کنند و هر آنچه 
در آن زمان توافق شده پذیرفته شود، نه حاضریم کمتر از آن را بپذیریم و نه دنبال آن هستیم که بیش از آن را به دست آوریم.وی در ادامه با اشاره به مشکالت و 
بحران های منطقه ای از جمله بحران یمن و سوریه بر تداوم همکاری ها و تبادل نظر ایران و روسیه به عنوان دو کشور تاثیر گذار منطقه برای حل و فصل بحران ها 
و مشکالت منطقه ای تاکید کرد.رئیس جمهور همچنین با اشاره به همکاری های خوب دو کشور در حوزه های سیاسی و منطقه ای، بر ضرورت تقویت مناسبات 
اقتصادی و همچنین تسریع در اجرایی و عملیاتی شدن توافقات و پروژه های مشترک اقتصادی دو کشور در حوزه های نفت، انرژی و حمل و نقل و همکاری دو 
کشور در حوزه هسته ای در ساخت دو نیروگاه در بوشهر و همچنین سوخت نیروگاه ها و ایزوتوپ ها، با استفاده از ظرفیت شرکت های خصوصی تاکید کرد.روحانی 
در این دیدار با اشاره به موفقیت های روسیه در زمینه کرونا و توفیق در ساخت واکسن، تسریع در ارسال محموله های واکسن ساخت این کشور به ایران را مورد 
اشاره قرار داد و بر لزوم تسریع در راه اندازی خط تولید مشترک واکسن در کشورمان تاکید کرد.وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار با بیان اینکه دو کشور 
برای توسعه و تعمیق روابط مصمم بوده و اراده قوی دارند، گفت: برای توسعه همکاری های مسکو – تهران از جمله همکاری های فنی و دفاعی هیچ محدودیتی 
وجود ندارد.»سرگئی الوروف« با بیان اینکه ایران و روسیه در خصوص همکاری های منطقه ای و بین المللی اهداف مشترک و نزدیک دارند، به مذاکرات هسته ای 
اخیر در وین و تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام اشاره کرد و افزود: تنها راه حل مسئله از نظر مسکو بازگشت بی قید و شرط و کامل آمریکا به برجام با اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات از سوی این کشور است.الوروف تصریح کرد: از نظر ما این کاماًل غیر مفید است که از ایران 
خواســته شــود در چارچوب برجام شرایط جدیدی را بپذیرد و یا فراتر از تعهدات خود در قالب برجام عمل کند.وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: هرگونه سند 
تکمیلی و یا اضافی در خصوص مسائل مختلف از جمله منطقه ای یا توسعه نظامی می تواند خارج از چارچوب برجام و در راستای تامین امنیت منطقه و خلیج 
فارس با حضور کشورهای منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.سرگئی الوروف همچنین بر توسعه و تعمیق روابط تهران و مسکو تاکید کرد و یادآور 

شد روسیه برای اجرایی و عملیاتی کردن توافقات در راستای توسعه روابط، جدی است و پروژه های مشترک دو کشور با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد.

 حمایت ازکسب وکارها در برابر کرونا

بخشودگی جرایم مالیاتی ابالغ شد
در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 8 مقام ایرانی

  ایران گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا
 را به حالت تعلیق در می آورد

 سرمایه گذاری خارجی در صنعت
 نزدیک به 3 برابر شد

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اقدام روز جاری اتحادیه اروپا در قرار دادن اسامی 
تعدادی از مقام ها و نهادهای جمهوری اسالمی در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران این اقدام را قویا محکوم کرده و آن را بی  اعتبار می داند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بدون 
شک اقداماتی از این دست از سوی مدعیان و موعظه گران دروغین حقوق بشر که با انگیزه های سیاسی، نه 
تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم های ضد بشری و غیر قانونی آمریکا سکوت کرده و تنها به 

اظهار تاسف بسنده کردند،...

طرح تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

ظریف در نشست خبری با الوروف:

در آینده نزدیک نظنز با سانتریفوژهای 
پیشرفته تر جلو خواهد رفت

وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای رسانه های غربی مبنی بر اختالل در روند غنی سازی در 
ســایت نطنز گفت که در آینده نزدیک نظنز با سانتریفوژ های پیشرفته تر جلو خواهد رفت. محمد 
جواد ظریف دیروز سه شنبه در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه، با 
ابراز قدردانی از موضع قوی فدراسیون روسیه علیه خرابکاری در نطنز بر ضرورت تداوم همکاری دو 
کشور تاکید کرد.وزیر امور خارجه اضافه کرد: همچنین ضرورت دارد آمریکا بدون توقف به تعهدات 
خودش برگردد و همه تحریم ها را رفع کند و ایران هم پس از راستی آزمایی اقدامات خودش را خواهد 
کرد.ظریف تصریح کرد: ما هیچ مشــکلی با بازگشــت به تعهدات برجامی همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند نداریم اما آمریکایی ها باید بدانند نه تحریم و نه اقدامات خرابکارانه ابزار مذاکراتی با 
آنان نخواهد داد و این اقدامات فقط وضعیت را برای آنها دشوارتر خواهد کرد.وی همچنین با اشاره 
به همکاری های دو کشور در زمینه  مقابله با کرونا اظهار کرد: امیدواریم با توافقی که بین دو کشور 
صورت گرفته، تولید واکسن اسپوتنیک در ایران شروع شود و امکان خرید تعداد بیشتر این واکسن از 
روسیه برای تامین نیازهای ما فراهم شود و این زمینه زمینه خوبی برای همکاری های گسترده تر بین 
ایران و روسیه است.وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص  رویکرد و اقدامات اخیر 
اروپایی ها گفت:  اتحادیه اروپا در سالهای گذشته با ناتوانی در اجرای تعهدات برجامی خود و با تسلیم 
در برابر فشارهای آمریکا نشان داده که کم کم موضوعیت خود را در روابط بین الملل از دست می دهد.

ظریف ادامه داد: امروز هم به جای اینکه که اروپایی ها اقدام آمریکا برای تهدید تروریستی علیه امنیت 
غذایی و دارویی ۸۲ میلیون ایرانی را محکوم کنند و به جای اینکه علیه اقدام درباره سایت غنی سازی 
تحت نظر آژانس هســت، اقدام کنند، با یک اظهار نظر نــرم از کنار آن عبور کرده و همزمان علیه 
مقامات نظامی کشور اقدام کنند، اینها فقط باعث می شود اتحادیه اروپا به دنیا ثابت کند که جایگاهی 
در دنیا ندارد.وی یادآورشد: اتحادیه اروپا در واقع دنباله رو نه تنها سیاست های آمریکاست بر کسی 
دنباله رو تندروترین گروه های داخل آمریکا و رژیم صهیونیســتی است و این برای اروپا بسیار جای 
شــرمندگی دارد. وزیر امور خارجه اقدام اتحادیه اروپا در تحریم تعدادی از مقامات ایرانی را اقدامی 
مخرب ارزیابی کرد و گفت: ما با این اقدام برخورد خواهیم کرد. دیروز قسمتی از تصمیمات جمهوری 
اسالمی در مورد این اقدام را اعالم کردیم و در حال بررسی تحریم علیه افراد اروپایی که در این اقدام 
غیرقانونی حضور داشــتند، هستیم و این روند را ادامه خواهیم داد.رییس دستگاه دیپلماسی با بیان 
اینکه اروپایی ها قبل از هرچیز باید به فکر حیثیت خودشان باشند، گفت: اروپا باید بداند در جایگاه 
برتر اخالقی قرار ندارد و نمی تواند دنیا را موعظه کند. اروپایی که بیگانه ستیزی و اسالم ستیزی در 
آن شرایط وحشتناکی را برای مسلمان ها ایجاد کرده، نه آبرویی دارد و نه جایگاهی که مقامات ایرانی 

را تحریم کنند و اروپایی ها هرچه زودتر این را بفهمند، زودتر متوجه می شوند که؛
ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست   عرض خود میبری و زحمت ما می داری

ظریف همچنین در پاســخ به سوالی درباره اینکه برخی رســانه های غربی مدعی شدند که حادثه 
خرابکاری در ســایت نطنز ۹ ماه فرایند غنی ســازی را در این سایت عقب انداخته و دست مذاکره 
کننــدگان ایرانــی را در مذاکرات خالی کرده ارزیابی شــما از این تحلیل ها چیســت، گفت: آنچه 
در نظنز انجام شــد، شــرایط را برای ایران امکان پذیر می کند که به طور قانونی برای جبران این 
حماقت تروریســتی هر کاری برای پیشرفت هســته ای در نظنز انجام دهد. در آینده نزدیک نظنز 
با سانتریفوژهای پیشرفته تر جلو خواهد رفت.وی با اشاره اینک تحقیقات درباره عوامل حادثه نظنز 
در حال انجام اســت، تاکید کرد: اگر اســرائیل مسئول باشد پاسخ خواهد گرفت.وزیر امور خارجه با 
تاکید بر اینکه اگر اســرائیلی ها فکر می کنند می توانند مانع رفع تحریم های علیه ملت ایران شوند، 
اشتباه می کنند، افزود: دست ایران هم در مذاکره هم در آینده هسته ای قوی تر خواهد بود. همچنین 
سرگئی الوروف در پاسخ به این سوال که روسیه به عنوان یکی از اعضای اصلی برجام چه موضعی 
درخصوص مذکرات وین و بازگشت آمریکا به تعهدات برجام دارد، گفت: موضع ما کامال روشن است 
و همه تحریم های علیه ایران باید بی قید و شرط برداشته شود و امیدوارم با برداشتن تحریم ها علیه 
ایران فضای همکاری بیشتری ایجاد شود.وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: تنها راه احیای برجام این 
اســت که آمریکا به صورت کامل به تعهدات خود بازگردد و طبق قطعنامه شورای امنیت و سازمان 
ملل عمل کند. اگر آمریکایی ها این کار را نکنند ممکن است گرفتار اقدام خطرناکی شوند پیامدهای 
ناگواری می تواند داشته باشد.الوروف با تاکید بر اینکه راه حفظ برجام این است که طرفین کامال و 
بی چون و چرا به برجام بازگردند، گفت: تالش ما این اســت که کمک کنیم آمریکایی ها به برجام 
بازگردند و ایرانی ها نیز بازگردندوزیر خارجه روسیه اظهار داشت: روحیه طرف ایرانی را در زاین زمینه 
مثبت می دانیم.وی ضمن ابراز خرسندی از حضوردر تهران گفت: دیروز  مذاکرات خوبی با همتاری 
ایرانی خود داشــتم و مذاکرات میان طرفین در فضای دوســتانه و پر از اعتماد برگزار شد.وی تاکید 
کرد: ما خواهان احترام متقابل میان طرفین هستیم همچین دیالوگ های سیاسی بین دو کشور در 

این نشست بسیار پرمحتوا بود.

روحانی در دیدار الوروف:

 باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه 
خلیج فارس، اقدامی خطرناک است
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یارانه جدید کی واریز می شود؟
براساس آخرین اطالعات، مقرر شده تا یارانه ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی رمضان به حساب ۶۰میلیون نفر واریز شود؛ زمان واریز این یارانه نیز هفته آینده اعالم 
شده است.با نزدیک شدن به ماه رمضان، خبرهایی از واریز یارانه ای جدید به گوش می رسد؛ طبق آخرین گفته ها، این یارانه ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی به حساب 

۶۰میلیون ایرانی پرداخت خواهد شد )حدود ۴۲هزار تومان برای هر نفر( که وزارت رفاه متولی تایید نهایی لیست این افراد است.

یارانه رمضان کی واریز می شود؟
هر چند این یارانه به عنوان یارانه ماه رمضان پرداخت خواهد شد اما، زمان پرداخت آن احتماال چند روز پس از ماه رمضان خواهد بود و مقرر شده تا یارانه جدید 

طی هفته آتی به حساب سرپرست خانوارهای مشمول شرایط واریز شود.

چه کسانی یارانه رمضان دریافت می کنند؟
باتوجه به اطالعات اعالم  شده، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان نباشند، این بسته حمایت معیشتی را دریافت می کنند.

چه کسانی یارانه رمضان نمی گیرند؟
باتوجه به اینکه یارانه رمضان تنها مشمول ۶۰میلیون نفر است، افرادی نیز شامل این یارانه نخواهند شد؛ لیست این افراد به شرح ذیل است؛

۱(    افرادی که دارای دو واحد ملکی باشند
۲(    خانوارهایی که ارزش ملکشان در تهران و کالن شهرها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان و در سایر شهرستان ها بیش از ۹۰۰میلیون تومان باشد

۳(    خانوارهایی که ارزش خودرو سواریشان بیش از ۳۰۰میلیون تومان باشد و یا خودروی عمومی با ارزش بیش از ۴۰۰میلیون تومان داشته باشند
۴(    کارفرمایانی که بیش از سه بیمه پرداز داشته باشند

۵(    خانوارهایی که بیش از سه بار به سفر خارجی غیر زیارتی رفته باشند
۶(    افرادی که تسهیالت بانکی با مبلغ بیش از سیصد میلیون تومان گرفته و در حال بازپرداخت اقساط باشند

7(    خانوارهای یک نفره با درآمدی بیش از ۴میلیون تومان، خانوارهای دونفره با درآمدی بیش از ۵میلیون تومان
۸(    خانواده هــای ۳نفــره با درآمد بیش از ۶میلیون تومان، خانوارهای چهار نفره با درآمد بیش از 7میلیون تومان و خانوارهای ۵نفره با درآمد بیش از هشــت 

میلیون تومان
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ربیعی در نشست خبری:گزیده خبر

خرابکاریدرنطنزراتالفیمیکنیم
سخنگوی دولت با بیان اینکه حمله خرابکارانه به تاسیسات هسته ای نطنز را در 
زمان و با شدتی متناسب تالفی می کنیم، گفت: حق ایران برای برخورد با عوامل 
این حادثه محفوظ است.، علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز)سه شنبه( در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد با تبریک 
حلــول ماه مبارک رمضــان گفت: ماه رمضان یک ضیافت الهی اســت که همه 
مسلمانان جهان و در هر کجای جهان از خوان بی دریغ خداوند حظ وافر می برند.

ربیعی گفت: رمضان بهترین فرصت برای گســترش و تعمیق آموزه های اخالقی 
است و امیدواریم آموزه های برگرفته از این ماه فرصتی برابر ما قرار دهد تا  صبر، 
خویشتنداری، همدلی، به فکر دیگران بودن در زندگی فردی و اجتماعی همه ما 
نمود بیشتری پیدا کند.سخنگوی دولت تاکید کرد: این ماه رمضان، دومین سالی 
اســت که ملت ایران همراه با تحریم و کرونا آن را سپری می کنند و یقین داریم 
که با عنایت خداوند و بردباری که تاکنون مردم داشته اند رحمت الهی نصیب این 
کشور و مردم خواهد شد.ربیعی تصریح کرد: همچنین رمضان برای جهان اسالم  
فرصت صلح و کنار گذاشــتن منازعات و پایان تنش در کانون های داغ منطقه ای 
و جهانی است و امیدوارم به برکت این ماه شریف تحکیم و تقویت هر چه بیشتر 

مناسبات میان کشورهای اسالمی فراهم شود.

حق ایران برای برخورد با عوامل حادثه نطنز محفوظ است
وی در ادامه با اشــاره به حادثه خرابکارانه نطنز و مساله برجام گفت: در یکشنبه 
حمله ای تروریســتی و خرابکارانه در نطنز اتفاق افتاد که خســارت هایی هم به 
همراه آورد.ســخنگوی دولت گفت: اقدامی که علیه مرکز غنی سازی نطنز انجام 
شــد، نشان دهنده شکســت دشمنان پیشــرفت صنعتی و سیاسی کشور برای 
جلوگیری از توسعه چشمگیر کشور از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم 
های ظالمانه از سوی دیگر است.ربیعی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران ضمن 
محکــوم کردن این حرکت مذبوحانه و با تاکید بــر ضرورت برخورد جامعه بین 
المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این تروریســم هســته ای، حق خود را 
برای اقدام علیه عاملین، آمرین و مباشرین این حمله را محفوظ می داند.وی ادامه 
داد: همینطور برای ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی، جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت گسترش فناوری هسته ای از یک طرف و تالش برای رفع 
تحریم های ظالمانه را از طرف دیگر ادامه خواهد داد.سخنگوی دولت گفت: این 
خرابکاری هرچند موقتاً آسیب های محدودی به فعالیت غنی سازی وارد کرده اما 
ســازمان انرژی اتمی اطمینان داده است که در مدت زمان کوتاهی بخش بزرگی 
از آســیب ها را جبران و در مسیر بازسازی بنابر تصمیم اتحاذ شده از فناوریهای 

جدیدتر استفاده خواهد شد.

با شــدتی متناســب، اقدام خرابکارانه علیه تاسیسات نطنز را تالفی 
می کنیم

ربیعی گفت: برای ما کاماًل روشن است که ریشه این اقدام تروریستی، عصبانیت 
دشمنان صهیونیستی از تالش اعضای برجام برای احیای کامل این توافق در هفته 
های گذشته است و هدف نهایی آن جلوگیری از ادامه این روند دیپلماتیک سازنده 
اســت.وی افزود: البته ما متعهد به تالفی هم سطح در زمان و با شدتی متناسب 
هستیم اما اجازه نخواهیم داد که دشمنان به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند.

ســخنگوی دولت اظهار کرد: از همه طرف های برجام و همینطور دولت آمریکا 
که خود را طرفدار دیپلماسی می داند، انتظار داریم که این حمله را محکوم کرده 
و تعهد خود را به اعالم تعارض اقدامات خرابکارانه و تروریســتی را با فرایندهای 
دیپلماتیک جاری اعالم کنند.ربیعی با اشــاره به سفر وزیر امور خارجه روسیه به 
تهران گفت:  دیروز آقای الوروف وزیر امور خارجه روسیه به ایران سفر کرد. این 
سفر جهت گســترش روابط همکاری های دو جانبه انجام خواهد شد. این سفر 
برای تمدید ســند ۵ ساله همکاری های دو جانبه موسوم به موافقتنامه تاسیس 
و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی که به امضای دو وزیر خارجه خواهد رســید، 
انجام می شــود. همچنین در خصوص مذاکرات وین و رفع تحریم ها تبادل نظر 
خواهد شــد.وی به مصوبات مهم دولت اشاره کرد و گفت: در جلسه هیات دولت 
بنابر پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش مستمری حداقل بگیران 
تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی به میزان ۳۹ درصد و برای سایر سطوح 
)غیرحداقل بگیر( ۲۶ درصد به عالوه مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان به تصویب 
رسید.ســخنگوی دولت گفت: با تالش های ســازمان تامین اجتماعی، دریافتی 
بازنشســتگان حداقل بگیر دارای همسر و دو فرزند پس از اعمال ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی)افزایش سنواتی( نسبت به مجموع مستمری متناسب سازی شده 
سال۱۳۹۹ و با احتساب مرحله دوم متناسب سازی به ترتیب برای دارندگان ۳۰ 
ســال ســابقه از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و 
دارندگان ۲۰ ســال ســابقه از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان در فروردین ۱۴۰۰ افزایش می یابد. وی افزود: اعمال متناسب سازی در 
سیستم نرم افزاری موجب اعتراض بخشی از متوسط بگیران )غیرحداقل بگیران( 
شــد لذا بنابر ســنت خوبی که در ســازمان تامین اجتماعی شکل گرفته است، 
۵ روش بــرای اجرای متناسب ســازی مرحله دوم برای رفع بخشــی از دغدغه 
بازنشستگان تامین اجتماعی در دســت بررسی است که یکی از آنها با حضور و 
مشارکت مسئولین کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
نهایی و در پرداخت اردیبهشت ماه لحاظ خواهد شد.ربیعی گفت: سیاست دولت 
وهمراهی مجلس شورای اسالمی از سال ۱۳۹۹ تا به امروز توجه به قدرت خرید 
کارگران و بازنشســتگان بوده است. با اجرای همسان سازی در کنار افزایش ۳۹ 
درصدی حقوق ها به یاری خدا بخشــی از دغدغه بازنشستگان تامین اجتماعی 
رفع خواهد شد.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص جزییات حادثه 
روز یکشــنبه در مجتمع نظنز و حجم خسارات آن گفت: روز یکشنبه خرابکاری 
در کانال کابل های برق رسان به سامانه ماشین های سانتریفیوژ رخ داد. این یک 
حمله بیرونی نبوده و محل خرابکاری نیز کامال مشخص شده است. خسارت وارد 
شده به سرعت قابل رفع و جبران است و پرسنل غیور سازمان انرژی اتمی در حال 
تالش شبانه روزی هستند.ربیعی با بیان اینکه مقرر شد به جای سانتریفیوژهای 
IR۱ سانتیفیوژهای IR۶ مجددا نصب شود گفت: قطعا هدف این تخریب ها از کار 
انداختن ســانتریفیوژها بوده است و من امروز اعالم می کنم براساس یک تصمیم 
ملی و یک خواست مدنی چرخ سانتریفیوژهای ما برای همیشه خواهد چرخید، 
هر روز بهتر از دیروز.وی تاکید کرد: هدف اصلی این خرابکاری سیاســی است تا 
نگذارند دســتیابی مردم ایران به حقوق خود در عرصه جهانی به ثمر بنشــیند.

ســخنگوی دولت اظهار کرد: تجربه به ما نشان می دهد هرگاه در عرصه جهانی 
گام های موثری را بر می داریم دشــمن استراتژیک ایران و مردم ایران کینه توزانه 
علیه منافع ملت به اعمال تروریستی ناجوانمردانه دست می زند.ربیعی گفت: هدف 
این گونه تخریب هــا هم حمله به توانایی های فنی و هــم حمله به توانایی های 
سیاسی ایران است. آنها به دنبال تضعیف روحیه جوانان غیور در صنعت هسته ای 

و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم هستند.

پاسخ سه گانه ایران به حادثه خرابکارانه در تاسیسات نطنز
وی ادامــه داد: ما قطعا پاســخ محکم خواهیم داد. ایران به ایــن گونه اقدامات، 

استراتژی پاسخ سه گانه را دنبال می کند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: اول حق خود را بــرای اقدام علیه عاملین و آمرین و 
مباشرین محفوظ دانسته و مجازات خواهند شد. کانون این پاسخ نیز در سرزمین 
متجاوز خواهد بود. پاســخ دوم ما پیشرفت و گســترش فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای در کشور است.ربیعی گفت: پاسخ سوم در عرصه سیاسی است. با عقب 
راندن تحریم ها و تالش مضاعف برای کسب حقوق ملت ایران اهدف تروریست ها 
را ناکام خواهیم گذاشت. ما در دام عملیات تحریکی دشمن ایران قرار نمی گیریم، 
به مسیر درست خود در عرصه بین المللی ادامه داده، تحریم را خواهیم شکست 
و به تامین و گســترش صلح و امنیت جهان و منطقه کمک خواهیم کرد، اجازه 
نمی دهیم زندگی ننگین شــما که مثل انگل فقط در  فضای ناامن ممکن است 
ادامه دهید.وی تاکید کرد: شواهدی بسیار قوی از دست داشتن رژیم صهیونیستی 
در ایــن حادثه وجود دارد. اول آنکه مقامات این رژیم از ترس پاســخ قاطع ایران 
با اظهارات دو پهلو شــادمانی می کنند.ســخنگوی دولت اظهار کرد: دوم اینکه 
خوشبختانه وزارت اطالعات و متخصصان ضد جاسوسی ما در ماه های گذشته و 
پس از شهادت شهید فخری زاده چندین تیم ترور و خرابکاری وابسته به سرویس 
های امنیتی اســرائیل را دستگیر و هم اکنون پرونده این افراد در مراحل بررسی 
قضایی قرار گرفته است.ربیعی گفت: در این حادثه هم فرد خائن به ملت شناسایی 

و هویت او مشخص شده است و اقدامات الزم در دست پیگیری است.

گذشت زمان ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چقدر امکان رفع تحریم ها وجود دارد 
گفت: ما تا امروز برای آمریکا هیچ جای ابهامی باقی نگذاشته ایم که برای بازگشت 
همه طرف ها به تعهدات راهی جز لغو تمام تحریم هایی که در دوره ترامپ اعمال 
شــده وجود ندارد. نوبت آمریکاست که ثابت کند برای بازگشت به برجام جدی 
است.وی افزود: مذاکرات انجام گرفته در کمیسیون مشترک برجام تا امروز سازنده 
و در مسیر درستی به پیش می رود. منتظریم آمریکا به جای بازی با کلمات، با گام 
های عملی برای اثبات حسن نیت خود بردارد.ربیعی گفت: دولت ترجیح می دهد 
کــه میراثی بدون تحریم را به دولت بعدی واگذار کند، اما در عین حال مایل هم 
نیســتیم که شــتابزده رفتار کنیم. اگر آمریکا آماده انجام تعهداتش باشد، ما هم 
متقابال آماده انجام تمام تعهدات خودمان هستیم در غیراین صورت، گذشت زمان 

ممکن است احیای برجام را بسیار دشوارتر کند.

سیاست سخت گیرانه عدم مذاکره مستقیم با آمریکا مبتنی بر سال ها 
تجربه است

ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســوال که آیا مذاکره مستقیم با آمریکا برای 
بازگشــت به برجام و اعالم مطالبات ایران به صورت مستقیم راهکار منطقی تر و 
عملی تری نیست؟ گفت: ســخت گیری ما برای امتناع از مذاکره با آمریکا خارج 
از چارچوب برجام پیام روشــن و ســختگیرانه ای دارد مبنی بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران به هیچ وجه مذاکره با آمریکا خارج از موضوع برنامه های هسته ای 
و بیرون از چارچوب برجام را به رسمیت نمی شناسد و ضرورتی برای انجام چنین 
گفتگوهایی قائل نیست. این سیاست و سخت گیری مبتنی بر سال ها تجربه است.

ربیعی گفت: از آنجایی که آمریکا هنوز به برجام بازنگشــته نمی تواند از ساختار 
مذاکراتی آن با ایران از جمله در کمیسیون مشترک استفاده کند. بعالوه، از نظر 
ما مذاکره تنها زمانی الزم است که با مسئله پیچیده ای رو به رو باشیم در حالیکه 
نحوه بازگشت همه طرف ها به تعهدات روشن و تعیین شده در متن توافق برجام 
بسیار ســاده بوده و نیازمند مذاکره نیست.وی افزود: اگر آمریکا می خواهد طرف 
مذاکره با ایران در کمیســیون مشترک قرار بگیرد باید به برجام بازگردد و برای 
بازگشت به برجام راهی جز لغو یکباره و تمامی تحریم های ناقض توافق که دوره 
ریاست جمهوری ترامپ اعمال شده وجود ندارد. اگر این اتفاق صورت بگیرد، ما در 
کوتاه ترین زمان ممکن و بعد از راستی آزمایی، به همه تعهدات خود مطابق برجام 
بازخواهیم گشت.ســخنگوی دولت در پاســخ به این سوال که مواضع روسیه در 
مذاکرات وین را چگونه ارزیابی می کنید گفت: دوستان روسی ما با مواضع ایران به 
خوبی آشنایی دارند و همانند سال های گذشته نقش سازنده ای را در این گفتگوها 
ایفا می کنند.ربیعی گفت: ایران و روســیه هر دو قربانی تحریم های غیرقانونی و 
یکجانبــه آمریکا بوده اند و در تالش برای مقابله با این نوع اقدامات خودســرانه 
مواضع مشــترکی دارند.وی افزود: ما به رایزنی های مــداوم با هدف اطمینان از 
اجرای کامل تعهدات توســط همه طرف های ۱+۴ ادامه می دهیم. ســفر آقای 
الوروف هم در ادامه این رایزنی ها و مشورت های مرسوم میان دو کشور نه تنها 
درباره اطمینان از اجرای کامل برجام بلکه در سایر موضوعات مورد عالقه طرفین 
از جمله در حفظ و گســترش روابط تجاری و همکاری های دو کشور در مسائل 
منطقه ای است.    سخنگوی دولت گفت: در جریان این سفر تمدید ۵ ساله سند 
همکاری دو جانبه )موافقتنامه تاســیس و چارچوب فعالیت مراکز فرهنگی( بین 

ایران و روسیه به امضای وزرای امور خارجه دو کشور خواهد رسید.

نظر دولت به عدم فیلتر »کالب هاوس« است
سخنگوی دولت درباره اظهارنظرهای ضد و نقیض در خصوص بسته شدن شبکه 
اجتماعــی کالب هاوس و نظر دولت در این خصوص گفت: کســی نباید از آگاه 
شدن مردم واهمه داشته باشد. برخی خودشان توانایی گفتگو با مردم و نخبگان را 
ندارند و از صحبت دولتمردان با مردم هراسان شده اند.ربیعی گفت: رئیس جمهور 
یکشنبه در دولت به وزیر ارتباطات دستور دادند اوال جزئیات را به مردم بگویند و 
ثانیا مطابق قانون از اختالل کنندگان شــکایت و از اهرم های قانونی موجود برای 
پاسخگویی متخلفین و هم برای حفظ فضای ایجاد شده و باز شده استفاده کنند. 

دیدگاه دولت مبنی بر باز بودن این شبکه اجتماعی است.

نمی توانیم هر لحظه قاعده جدیدی برای مقابله با کرونا بگذاریم
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه »انتقادات زیادی به سیاســت دولت در قبال 
تعطیالت نوروزی مطرح شــده است تا جایی که برخی مســئوالن وزارت بهداشت هم 
خواســتار ممنوعیت سفرها بودند؛ شفاف بفرمائید آیا سیاست دولت در ایام نوروز تقدم 
معیشــت بر سالمت بود؟ این نوع تصمیم گیری های از ســوی دولت به دوگانه هایی که 
همواره شما در رد آن سخن گفتید، دامن نمی زند؟« گفت: ما نمی توانیم هر لحظه قاعده 
جدیدی بگذاریم. قاعده ای که در قالب مصوبات ســتاد ملی کرونا براســاس رنگ بندی 
شــهرها اعالم شده اســت، علمی و کامال دقیق بوده که خود وزارت بهداشت هم آن را 
ارائه کرده بود.سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت هم اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا 
در همه شــهرها است. درباره موج چهارم کرونا، در حال حاضر در جهان، با افزایش انواع 
جهش یافته ویروس کرونا مواجهیم. رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز اخیرا در این باره 
هشدار داده اند. این اتفاق فقط  مختص ایران نیست و در روزهای اخیر، کشورهای دیگری 
به جز کشور ما دچار موج تازه کرونا شده اند. به عنوان نمونه، کشورهای ترکیه و فرانسه 
نیز ناگزیر از اِعمال محدودیت های جدید شده اند.ربیعی تاکید کرد: بنابراین، مهمترین 
عوامل در شــیوع موج جدید کرونا در ایــران، دو عامل ویروس جهش یافته کرونا و عدم 
رعایت پروتکل ها اســت، سفرهای نوروزی بدون رعایت و همراه با شکستن پروتکل های 

رخ داده است.

حفظ توامان سالمت و معیشت مردم پیچیده است
وی تاکید کــرد: وزیر کار و رفاه اجتماعی نیز از تعطیلی واحدهای خدماتی ابراز 
نگرانی می کرد. به هر حال هر کسی از جنبه ای به آن نگاه می کند. همه در حوزه 
خودشــان کارشناس و صاحب نظر هستند یا تعارضی بین نگاه محیط زیستی و 
توسعه ای دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و ده ها موارد دیگر 
از این قبیل هستند.ســخنگوی دولت تصریح کرد: اما در این مورد که ستاد ملی 
کرونــا باید بطور توامان از جان مردم در برابر ویروس و معیشــت محافظت کند، 
بحث پیچیده تر می شــود. در منحنی های مختلف همیشه انتخاب بهترین نقطه 
با اولویت حفظ جان و سالمت مردم در درجه اول مدنظر قرار گرفته است.ربیعی 
گفت: به هرحال این اتفاق رخ می دهد، افرادی دلســوز هســتند و نکاتی در این 
زمینه ها بیان می کنند که ممکن است ایجاد حاشیه کند. االن زمان عبور از این 
بحران اســت. مســئله کرونا همه جامعه را دچار بحران کرده و برای عبور از این 
بحران همه باید کنار هم باشیم.وی تاکید کرد: فارغ از این بحث، شاهد نوعی رفتار 
از جناح های سیاسی هستیم که گویی موضوعی برای سیاسی کاری یافته اند و به 
سرعت از مرغ شیفت کردند به سالمت. بازتاباندن و تکرار مکرر این مباحث باعث 
تعجب شــده است.سخنگوی دولت گفت: لطفا شما عرصه جان مردم را سیاست 

زده نکنید! از مباحث سالمت بروید بیرون به سالمت!

نگران دارایی مردم در بورس هستیم
 ربیعی در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای حمایت از سهامداران در سه 
ماه پایانی فعالیت دولت دوازدهم چیست، گفت: اساسا بازار سرمایه و سیاست های 
مربوط به آن، برای رشد دارایی و سرمایه، یک اصل اساسی است. به همین خاطر، 
رسوب ســرمایه در بازار دارایی  های فیزیکی آفت جدی برای اقتصاد کشور است 
که موجب تمرکز ثروت نزد ســرمایه  داران، کاهش ســطح رفاه دهک  های پایین 
جامعه، تمرکز ثروت نزد دهک  های باال و افزایش جمعیت فقیر و حرکت در خالف 
جهت اقتصاد سالم می شــود.وی ادامه داد: برای رهایی از اقتصاد شکننده نفتی، 
نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات، شفافیت اقتصادی، مشارکت عمومی جامعه در 
اقتصاد، تقویت تأمین مالی تولید و تقویت اشتغال، راهی جز تقویت بازار سرمایه 
وجود ندارد و این بازار اهرم سیاســتی قدرتمند برای نجات اقتصاد در شــرایط 
بحرانی و بروز شوک  های داخلی و خارجی است.سخنگوی دولت گفت: در جریان 
مســاله بورس، شهریور ۹۲ شاخص بورس حدودا ۶۰ هزار بود که به خاطر تکانه 
های اقتصادی ناشــی از تحریم و اهمیت ارز، چند سال بعد به حدود دو میلیون 
رسید و االن هم حول و حوش یک میلیون و دویست هزار است.ربیعی تاکید کرد: 
بنابراین همه افرادی که در بورس، نگاه بلندمدت به سرمایه گذاری شــان داشتند، 
سرمایه ســال ۹۲ آنها با رشد ۲۶ درصدی مواجه شده  است. افراد زیادی با رشد 
بازار سرمایه در بورس سود کردند. منتها افراد قابل توجهی هستند که در فراز و 
نشیب این بازار وارد شده و متضرر شده اند.وی ادامه داد البته همزمان با رشد بازار 
سرمایه، بارها کارشناسان هشدار می دادند که کسی دارایی خود را تبدیل به سهام 
نکند. یعنی خانه خود را نفروشد. بازار سرمایه،  بازار زمان دار است و نباید به آن نگاه 
مقطعی داشت.سخنگوی دولت گفت: خود بنده بارها از همین تریبون این نکات 
را اعالم کرده و تاکید کرده بودم بورس، بانک نیست ولی این حرف به معنای عدم 
حمایت دولت از مردم و سرمایه گذاران نیست. به هر حال همه ما در دولت نگران 
دارایی این هموطنان عزیزمان هستیم. چون عده ای از هموطنان با انتظار انتفاع 
به بازار سهام آمده اند و ما باید نگاهی مسئوالنه به همه مردم داشته باشیم.ربیعی 
گفت: در همین راســتا دولت نیز اقداماتی را برای بهبود فضای بازار سهام انجام 
داده که برخی از آنها عبارتند از ۱-پیگیری رعایت حداکثر سود پرداختی بانک ها، 
۲- امکان انتشار اوراق توسط شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری برای خرید 

سهام و رشد عالی فروش شرکت ها در اسفند و فروردین ماه و تثبیت نرخ ارز.

سود سه هزار میلیاردی برادر زاده ام در بورس دروغ است
وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه هیچ یک از ارکان حاکمیت نباید از سهم خود برای 
جلوگیری از ســلب اعتماد از بازار ســرمایه غافل شود. امنیتی کردن اکوسیستم 
سرمایه  گذاری راهگشا نخواهد بود زیرا تقویت کننده خروج سرمایه از کشور است 
و در بلندمدت باعث خسران می شود.سخنگوی دولت اظهار کرد: در یکسال اخیر 
شاهد نوسانات متعددی در بازار بودیم که باتوجه به کاهش ریسک ها و شفافیت 
وضعیت اقتصاد و رشــد اقتصادی مثبت همراه با گشایش ها و حضور قوی کشور 
در اقتصاد جهانی در نهایت شاهد رونق در بازار سرمایه خواهیم بود و پیش بینی 
می شــود که ان شااهلل در ماه های آتی شاهد افزایش سرمایه گذاری ها به منظور 
رونق هرچه بیشتر تولید در کشور باشیم و این بستر از طریق بازار سرمایه فراهم 
می شود.ربیعی گفت: البته آثار مباحث سیاسی و برخی اظهارنظرها بر کنش افراد 
در بورس ، بســیار تاثیرگذار است. متاسفانه اظهارنظرهای نپخته و غیرمسئوالنه 
زیادی وجــود دارد. عملیات روانی و دروغ پردازی های زیــادی هم در کانالهای 
غیرمســئول و مشکوک دیده می شــود.وی افزود: مثال اخیرا در راستای عملیات 
روانی هایی که صورت می گیرد، توییت های کذایی منتشــر می شود که نوعی 
تعارض روانی را دامن می زند.سخنگوی دولت گفت: به عنوان نمونه دیدم به دروغ 
از فردی به نام »بابک ربیعی گودرزی« به عنوان بردارزاده من نام برده شده که از 
بورس ســه هزار میلیارد تومان سود کرده است! این دروغ است چون من نه تنها 

برادرزاده ای به این نام ندارم بلکه همچین فردی را حتی در بستگانم هم ندارم.

سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران ربطی به برجام ندارد
ربیعی در خصوص برخی ابهامات درباره ســفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران 
گفت: ایران و کره جنوبی ســابقه شصت ساله روابط دوستانه دارند و عالیق بیان 
دو کشــور همواره رو به پیشرفت بوده اســت. اما از سال ۲۰۱۸ با اعمال تحریم 
های غیر قانونی آمریکا، با تبعیت کره جنوبی، این روابط دچار چالش جدی شده 
اســت. در شرایطی که مردم ایران با پیامدهای اقتصادی کرونا روبرو بودند، بانک 
های کره ای با مســدود کردن چند میلیارد منابع ما، مانع از خریدهای ضروری 
مانند دارو شدند. شرکت های کره ای هم عمدتا در این زمینه مانع تراشی کردند.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد اخیرا دولت کره جنوبی به این درک رسیده که 
ادامه این وضع ممکن نیســت، گفت: لذا پیشنهاد سفر نخست وزیر کره جنوبی 
برای رسیدگی به مشکالت ایجاد شده مطرح شد و مورد استقبال ما قرار گرفت.

ســخنگوی دولت گفت: لذا تقارن این سفر با مذاکرات وین، کامال تصادفی است 
و ارتباطی بین این دو موضوع وجــود ندارد. مقامات ایرانی به صراحت مطالبات 
ملت ایران را با نخســت وزیر کره جنوبی مطرح کرده اند لذا انتظار داریم شاهد 
اراده سیاسی و تصمیم اجرایی دولت کره در اسرع وقت باشیم.ربیعی تاکید کرد: 
هر چند این سفر ارتباطی به مذاکرات برجام ندارد ولی در مذاکرات موضوع آزاد 
سازی منابع مالی با جدیت و قاطعیت مطرح شد. امیدواریم نخست وزیر کره در 
برگشــت، اقدام اساسی و فوری برای حل مشکل انجام دهد.وی تاکید کرد: طرف 
کره ای تاکید دارد اراده سیاســی برای حل مشکل دارد اما منتظر حل مشکالت 
بین المللی است. ما معتقدیم امکان دستیابی به راه حل در شرایط فعلی هم وجود 
دارد لذا پیشــنهاداتی داده ایم که امیدواریم طرف کره ای به  سرعت آنها را مورد 

توجه قرار دهد.

اسماعیلی:
عفو ۲۲۵ محکوم امنیتی

ســخنگوی قوه قضائیه در چهل و یکمین نشســت خبری خــود با نمایندگان 
رســانه های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشــریح کرد و به سواالت 
خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.، غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه 
در چهل و یکمین در ابتدای این نشســت خبری گفت: در آســتانه ماه مبارک 
رمضان قرار داریم، این ماه فرصتی است برای همه مؤمنان در جهت بهره برداری 
حداکثری از ظرفیت خداداد این ماه عظیم، امیدوارم مؤمنان روزه دار از ظرفیت 
این ماه حداکثر بهره را ببرند و عالوه بر روزه داری، تمام اعمال و رفتارشان هم 
روزه دار باشد تا تقوای الهی را کسب کنند و به فکر افطاری دادن به روزه داران 
نیازمند و پویش کمک های مومنانه هم باشــند.وی گفت: بر رعایت حرمت این 
مــاه و رعایت حرمت مؤمنان روزه دار تاکید می کنم، افراد باید از تظاهر به روزه 

خواهری اجتناب کنند و واحدهای صنفی هم مسائل الزم را رعایت کنند.

صدور احکام جدید در دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی
ســخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آرای صادره شعب ویژه، تصریح کرد: حسین 
زیدی فرزند منصور مالک ســرمایه گذار شرکت اماراتی AGZ به جرم اخالل در 
نظام اقتصادی پولی و ارزی کشــور به صورت عمده و کالن، به تحمل ۲۰ سال 
حبس تعزیری، شالق و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده است.اسماعیلی 
گفــت: در پرونده دیگری شــهرام خباز تمیمی و بهرام خبــاز تمیمی به جرم 
سردستگی و رهبری شبکه سازمان یافته قاچاق ارز، هرکدام به ۱۲ سال حبس، 
شالق و همچنین محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم 
شدند و افراد دیگری در همین پرونده مانند محمد امین آدم پی را، یوسف آدم 
پی را و ابراهیم آدم پی را که ســه برادر هستند و به صورت باندی و خانوادگی 
در این حوزه ورود کرده بودند، به جرم سردســتگی شبکه سازمان یافته قاچاق 
بین المللی ارز به ۱۲ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی، ۷۴ ضربه شالق 
و ضبط درآمدهای ناشــی از جرم محکوم شــدند.وی افزود: در این پرونده افراد 
دیگری هم هستند که به مجازات های ۵ الی ۶ سال حبس محکوم شدند که از 
ذکر اسامی آن ها به دلیل رعایت وقت خودداری می کنم و مشخصات و اطالعات 
کامل آن هم از طریق سایت مجتمع اقتصادی و هم خبرگزاری میزان به اطالع 
مردم عزیزمان خواهد رسید که بیانگر آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی با 
جدیت در دســتور کار است.ســخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث فیلترینگ 
کالب هــاوس گفت: نظرمان را بارها در مورد فضای مجازی اعالم کرده ایم، این 

فضا نیازمند مدیریت و ساماندهی است.

صدور کیفرخواست عنابستانی
وی با اشاره به آخرین جزئیات از پرونده شکایت سرباز راهور از عنابستانی تاکید 
کرد: این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب بررسی شده و کیفرخواست صادر 
شده و ان شاء اهلل به زودی جلسات دادگاه برگزار می شود.سخنگوی قوه قضائیه 
گفت: در ســفر اخیر رئیس قوه قضائیه به اســتان لرستان از واحدهای تولیدی 
بازدید به عمل آمد و گفته شد که حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرستان 
نیمه فعال یا غیر فعال هســتند و مشکل برخی از آن ها با ورود دستگاه قضا یا 
مرتفع شــده یا در این مسیر قرار دارد، دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل 
مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود تا آثار و برکات خدمات آن ها برای مردم 
ملموس شود.اســماعیلی با اشاره به آخرین پرونده امامی گفت: پرونده این فرد 
چون برخی مواردش ناقص بود دادگاه تصمیم گرفت موارد نقض به جای ارجاع 
به دادسرا توسط دادگاه انجام شود و چون فرایند نواقص هنوز انجام نشده فعاًل 
جلسه ای برگزار نمی شود اما دادگاه این فرد غیرعلنی نیست و علنی است و در 

چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدام می شود.

منتفی بودن جنایی پرونده مرحومه نامداری
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین جزئیات پرونده درگذشت آزاده نامداری 
بیان کرد: آن چیزی که به نوعی در رسانه ها تکذیب شد ناظر بر این بود که هنوز 
نظریه پزشکی قانونی اعالم نشده است نه موضوع دیگری، تا به امروز بررسی های 
قضائی و بررسی های پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می داند.

اسماعیلی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات وظایفی از قبیل پیشگیری از وقوع 
جرم، رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، رسیدگی به سوابق داوطلبان انتخابات را بر 
عهده قوه قضائیه گذاشته اند. تا به االن باالی ۱۰۰ هزار استعالم برای داوطلبان 
انتخابات ارسال شده است که به زودی نتیجه تمام این استعالمات اعالم می شود.

تخلفات تصمیم گیران در مقابله با کرونا پیگیری قضائی می شود
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوال خبرگزاری مهر مهر مبنی بر اینکه 
براســاس اعالم مسئوالن وزارت بهداشــت اکثر مناطق کشور وارد پیک چهارم 
شــیوع ویروس کرونا شده است، بسیاری از کارشناســان این موضوع را ناشی 
از سهل انگاری برخی از مســئوالن تصمیم گیر در خصوص اعمال محدودیت 
در انجام ســفرهای نوروزی و همچنین عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با 
برخی کشورهای همسایه دانسته اند؛ آیا مدعی العموم برای برخورد با این سهل 
انگاری ها که منجر به فوت چند برابری شــهروندان و ابتالی ده ها هزار نفری به 
این ویروس شده اســت اقدامی انجام داده یا خواهد داد، گفت: قطعاً هر یک از 
مسئوالنی که محرز شــود در انجام وظایف خودشان قصور داشته اند و قصور و 
تقصیر آنها خســارات برای جامعه داشته اند حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار 
خودشان باشد.وی افزود: پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد 
باید پاســخگو باشند حاال اینکه پاســخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود 
دارد.ســخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در این موضوع )تخلفات کرونایی( سوال 
و بازخواست انجام می شــود و با پاسخ های دریافتی تصمیمات الزم گرفته و به 
مردم اطالع رسانی می شود.سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سفر اخیر رئیس قوه 
قضائیه به استان لرستان از واحدهای تولیدی بازدید به عمل آمد و گفته شد که 
حدود ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی لرســتان نیمه فعال یا غیر فعال هستند و 
مشکل برخی از آن ها با ورود دستگاه قضا یا مرتفع شده یا در این مسیر قرار دارد، 
دیگران هم بیایند کمک کنند تا مشکل مابقی واحدهای تولیدی هم مرتفع شود 

تا آثار و برکات خدمات آن ها برای مردم ملموس شود.

نمایندگان نامه های خود را با سند و مدرک بفرستند
ســخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس 
گزارش استنکاف رئیس جمهور از قانون را به قوه قضائیه ارسال کردند یا خیر؟ 
اظهار داشت: مطالبه ما از تمامی متولیان امور در جایگاه های مختلف این است 
وظایف قانونی شان را در زمان شایسته انجام بدهند، از نمایندگان مجلس تقاضا 
می کنیم عالوه بر مکاتبات از ابزارهای قانونی خودشــان مانند سوال و تحقیق و 
تفحص استفاده کنند. نمایندگان مواردی را که به قوه ارسال می کنند اگر اسناد 
و مدارک داشته باشد و نگاه کارشناسانه هم داشته باشد ما را به سریع رسیدگی 
کردن ســوق می دهــد و تقاضا می کنم نمایندگان نامه های خود را با اســناد و 
مدارک ارسال کنند.وی درباره علت تأخیر پرداخت فوق العاده خاص به کارکنان 
سازمان زندان ها بیان کرد: علت تأخیر عدم همکاری دولت در سال های مختلف 

بوده است و علی رغم تصویب این قانون در مجلس متأسفانه قبول نکردند.
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گزیده خبر  حمایت ازکسب وکارها در برابر کرونا

بخشودگی جرایم مالیاتی ابالغ شد
ســازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها در مقابل تبعات اقتصادی 
کرونا، بخشــودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۰ بند ابالغ کرد. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای 
به ادارات کل امور مالیاتی، موضوع بخشــودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون 
مالیات های مســتقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را در ۱۰ بند ابالغ کرد.در این 
بخشــنامه آمده است: در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای 
سالمت اداری و تکریم فعاالن اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها و با 
عنایت به اثرات ویروس کرونا بر فضای کسب و کار، بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 
۱۹۱ قانون مالیات های مســتقیم، بدین وسیله اختیار بخشودگی جرایم قابل بحث 
موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعاالن 
اقتصــادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر ســال با دوره در صورت 
پرداخت مانده بدهی )اصل بدهی، جرایم غیر قابل بخشــش و آن بخش از جرایمی 
که مورد بخشودگی واقع نشده است( تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات 

کل امور مالیاتی تفویض می شود:
۱- بخشــودگی جرایم موضوع این دســتورالعمل برای هر دوره با سال در هر منبع 

حسب مورد به شرح زیر می باشد:
الف( پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شــده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹( 

حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۱ / ۱۴۰۰ برای کلیه فعاالن اقتصادی تا هفتاد و دو درصد
ب( پرداخت مانده بدهی )طبق برگ قطعی ابالغ شــده از تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۹( 
حداکثــر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ برگ قطعی تــا صد در صد تبصره - در 
صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شــده پس از مهلت های تعیین شــده به شرح 

بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد.

۲- در اجــرای بنده )ز( تبصره )۸( قانون بودجه ســال ۱۳۹۸ و بند )م( تبصره )۶( 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و 
عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم 
توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده است، برای دوره های یاد شده و تا 

زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه های یادشده موضوعیت ندارد.
۳- میزان بخشودگی جرایم آن دســته از مؤدیانی که بدهی خود )اعم از مالیات و 
عوارض و جرایم غیرقابل بخشش و جرایمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است( 
را پرداخت با تســویه نموده اند لیکن پرداختی با تسویه مؤدی توسط اداره کل امور 
مالیاتی ذیربط بابت دوره با عملکرد مربوطه با ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده 
اســت ضمن تاکید بر اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایع 

مفرر در زمان پرداخت مانده باد می خواهد بود.
۴- مودیان موظفند درخواســت بخشــودگی جرایم را به اداره کل امور مالیاتی ذی 

ربط تسلیم نمایند.
تبصره - محدودیت زمانی در ارائه درخواســت برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و 
در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل های حاکم بر زمان 

پرداخت خواهد بود.
۵- اعمال بخشودگی جرایم برای هر یک از سنوات با دوره ها در هر منبع با پرداخت 

بدهی قطعی آن سال با دوره امکان پذیر می باشد.
۶- در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تأخیر موضوع ماده )۲۴۲( قانون 
مالیات های مستقیم و تبصره )۶( ماده )۱۷( قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، 
ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره ســال من مربوط از جرایم مالیاتی 

کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد.
۷- مودیانی که مشــمول پرداخت مالیات نموده و یا طبق مقررات مشمول معافیت 
بودند لیکن مشــمول جرایم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند )به استثنای جرایم 
موضوع بند ۹ این دســتورالعمل(، حســب مورد از بخشودگی تا صد در صد جرایم 

برخوردار خواهند شد.
۸- مالک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ 

سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.
۹- شرط برخورداری از بخشــودگی صد درصدی جرایم موضوع ماده )۱۶۹( مکرر 
قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد ســال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت 
بدهی مالیاتی عملکرد آن ســال فارغ از زمان پرداخت می باشــد. لیکن برای سال 
۱۳۹۵ به بعد شــرط برخورداری از بخشــودگی جرایم موضوع ماده )۱۶۹( قانون 
مالیات های مســتقیم عالوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معامالت هر 
یک از سال های مذکور سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها می باشد. در صورتی 
که تمام یا بخشــی از فهرست معامالت در سنوات اخیرالذکر بنا به دالیلی خارج از 
اختیار مودی )با تشــخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، بخشودگی 
جرایم یادشــده به شــرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد ســال مربوطه می باشد. 

بخشودگی جرایم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
۱۰- مفاد این دســتورالعمل مانع از اعمال بخشــودگی جرایم تســلیم اظهارنامه 
مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت های اعالمی به موجب 
بخشنامه های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرایم تسلیم اظهارنامه و پرداخت 
مالیات و عوارض در مهارت های اعالم شــده مشمول بخشودگی صد در صد خواهد 

بود.

رئیس کمیته مشترک ایران و ژاپن:
آزادسازی پول های بلوکه شده در ژاپن، 

بستگی به مذاکرات برجام دارد
رییس کمیته مشــترک بازرگانی ایران و ژاپن اظهار داشت: اگر موضوع برجام 
به نتیجه نرســد، نباید چندان امیدوار به بازپس گیری پول های بلوکه شــده در 
کشورها داشــت. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد همین معادالت امروز برقرار 
خواهد بــود، آنها نمی توانند پول را انتقال دهند و همچنان بلوکه می ماند.بهرام 
شــکوری در مورد وضعیت پول های بلوکه شده ایران در ژاپن اظهار کرد: بیشتر 
پول های بلوکه شــده در کشــورها در ازای نفت است و بنابراین رقم آن تنها در 
اختیار دولت اســت، در نتیجه من از رقم واقعی پول بلوکه شده در ژاپن مطلع 
نیستم. اما به هرحال می دانیم که به علت تحریم های بخشی از پول ما در ژاپن 
است در کشورهای مختلف مانند کره جنوبی نیز به واسطه تحریم ها پول بلوکه 
شــده داریم. وی با اشاره به مذاکرات برجام تصریح کرد: با مذاکراتی هم که به 
هرحــال با امریکایی هــا و اروپایی ها در مورد برجام در حال آغاز اســت به نظر 
می رسد که پول های ایران در این کشورها هم آزاد شود. رییس کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و ژاپن با تاکید بر نزدیکی فرهنگی دو کشور بیان کرد: بین ایران 
با ژاپنی ها و همچنین کره ای ها مشــکلی وجود ندارد، آنچه باعث می شــود که 
پول های ایران در این کشورها بلوکه شود تحریم ها است. ایران و ژاپن به تازگی 
۹۰ ســالگی رابطه تجاری خود را جشــن گرفتند و دو کشور تعامالت دیرینه و 
تاریخی دارنــد و از نظر فرهنگی و تاریخی به هم نزدیک هســتند اما واقعیت 
اقتصادی این اســت که آمریکایی های زیادی در ژاپن حتی سهام دار هستند و 
تحریم ها اجازه بازگشــت پول را نمی دهد.وی همچنین یادآور شد: مذاکرات با 
ژاپنی ها همیشه انجام می شود اما آنچه در این مورد تعیین کننده است مذاکرات 
برجام است. به نظر می رسد که با شروع و به نتیجه رسیدن آن مذاکرات پول های 

بلوکه شده ایران نیز آزاد شود و من فکر می کنم این اتفاق می افتد. 

مدیرکل بنیاد مسکن:
 طرح هادی روستایی در ۹۶۰ روستای 

آذربایجان شرقی اجرا شده است
آذربایجان شرقی - شــیعه نواز: مدیرکل بنیاد مسکن 
آذربایجان شــرقی گفت: به مناســبت ســالروز فرمان 
تاریخــی حضرت امام خمینی)ره( حســاب ۱۰۰ پنج 
پــروژه با اعتبار بیش از ۶۱۳ میلیــارد و ۵۱۶ میلیون 
تومان در استان به بهره برداری می رسد.وی با اشاره به 

جایگاه اهمیت رسیدگی به اقشار محروم و کم درآمد جامعه در نظر بنیان گذار 
جمهوری اســالمی، افــزود: این بنیاد پس از ۲ ماه از پیروزی انقالب اســالمی 
تاسیس شد و در طی ۴۲ ســال خدمات زیادی برای روستاییان ارایه کرد. وی 
اظهار داشت: امسال نیز به مناســبت این دهه طرح هادی روستاهای مکیدی، 
مــوالن، پیغام، تازه کند قشــالق و کهق با اعتبــار ۹۹۰ میلیون تومان به بهره 
برداری می رســد و چهار هزار و ۸۹۹ جلد سند روستایی با اعتبار ۹۷۰ میلیون 
تومان و دو هزار و ۳۸ جلد ســند مالکیت شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
جمعیت با اعتبار بیش از ۸۱۱ میلیون تومان صادر می شود.وی بهره برداری از 
چهار هزار واحد مسکونی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با اعتبار 
۲۰۰ میلیارد تومان و بازسازی ۲ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن روستایی، یک هزار و 
۹۵۰ واحد دامی و ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعمیری مناطق زلزله زده شهرستان های 
میانه و سراب با اعتبار بیش از ۴۱۰ میلیارد تومان را از دیگر طرح های این دهه 
اعالم کرد. مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی با بیان اینکه میانگین اجرای 
طرح هادی در روستاهای اســتان چهار درصد باالتر از میانگین کشوری است، 
گفت: میانگین طرح هادی در سطح روستاهای استان ۴۶ درصد بوده و تاکنون 

در ۹۶۰ روستا این طرح اجرا شده است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری خبر داد؛
 بهره برداری از سامانه پایش هوایی 

جنگل های هیرکانی در مازندران
رئیس ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیــزداری از 
بهره برداری ســامانه برخط و پایش هوایی جنگل های 
هیرکانــی در مازنــدران خبــر داد.  مســعود منصور 
در مراســم راه اندازی ســامانه برخــط و پایش هوایی 
جنگل های هیرکانی کشــور در چالوس، با اشــاره به 

ضرورت اقدامات حفاظتی در جهت حفظ و نگهداری از جنگل های کشور اظهار 
کرد: این حفاظت به نوعی در دو شــکل مبارزه با جرم مشــهود از جمله قاچاق 
چوب، قطع درختان و همچنین توســعه جنگل بــا زراعت چوب معنا پیدا می 
کند.وی زراعت چوب را گام مهمی در راســتای کاهش قاچاق چوب دانســت 
و افزود: در ســالهای قبل تنها ۴ تا ۵ هزار هکتار زراعت چوب انجام شــد اما در 
ســال ۹۹ با هدف گذاری که صورت گرفت حدود ۲۴ هزار هکتار یعنی ۸ برابر 
متوسط کشور محقق شد و اســتان مازندران جزو استانهای برتر در این زمینه 
بوده اســت.رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به تاثیر 
جــدی گیاهان دارویی در جلوگیری از تصــرف به مراتع و جنگل گفت: در این 
راستا ۱۱۲ هزار هکتار تحت کشت گیاهان دارویی قرار گرفت که ۸۰۰ هکتار ان 
در استان مازندران است.منصور، ارتقای پوشش حفاظتی را یکی از رویکردهای 
جدی ســازمان جنگل ها عنوان کرد و ادامه داد: ساماندهی نیروهای حفاظتی 
و درج آن در ســامانه، تدوین سیستم پوششــی و دفاعی، نصب جی پی اس بر 
روی خودروهای حفاظت و راه اندازی سامانه ۱۳۹ در راستای رسیدن به اهداف 

ارتقای پوشش حفاظتی بوده است.

استانها مردم نگران ثبت اطالعات در سامانه امالک نباشند
وزیر راه با بیان این که مردم نگران ثبت اطالعات واحد مسکونی خود در سامانه امالک 
و اسکان نباشند، گفت: مصوبه ستاد کرونا برای تمدید قرارداد مستأجران پابرجاست.

محمد اسالمی با اشاره به سامانه ملی امالک و اسکان اظهار کرد: مردم نگران نباشند 
و واحد های مســکونی خود را در این ســامانه ثبت کنند، اگــر واحدی اضافه برای 
فرزندان خود یا در شهرســتانی دارند، جای نگرانی از ثبت آن وجود ندارد.وی ادامه 
داد: سال گذشته ۱.۲ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ 
مالیات معرفی شد. اجرای این طرح با هدف جلوگیری از تالطم قیمت مسکن و اجار 
بهاء انجام می شــود. این طرح شامل کســب و کار های انبوه سازان نمی شود.وزیر راه 
همچنین درباره وضعیت مستاجران با توجه به کرونا گفت: مصوبه ستاد کرونا درباره 
تمدید قراردادهای اجاره همچنان معتبر است و به زودی از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا میزان افزایش مجاز نرخ اجاره 
بهاء اعالم می شود.اسالمی تاکید کرد: تا پایان کرونا عدم اسباب کشی در بازار اجاره مسکن معتبر است و مردم نگران این 
موضوع نباشــند.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح جامع حمل ونقل مورد سوال برخی از نمایندگان کمیسیون 
عمران قرار گرفت، گفت: این طرح در سال های ۹۸ و ۹۹ توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شد، با توجه به این که کشور 
ایران از نظر ژئوپلتیک در یک نقطه کانونی چهارراه کریدور شمال ـ  جنوب و شرق ـ غرب قرار دارد، طرح جامع حمل و 
نقل راه با تفاهماتی که با کشورهای همسایه و کشورهایی که در کریدورها واقع شده اند همسو کرده ایم و تفاهم نامه هایی 
در این باره امضاء و مبادله کرده ایم که اهداف طرح جامع حمل و نقل را از جغرافیای کشورمان به یک جغرافیای بزرگ تر 
با رعایت الزامات ترانزیتی ارتقاء دهیم.اســالمی با بیان این که فاز یک طرح جامع حمل و نقل تهیه شــد و در دستورکار 
قرار دارد،  افزود: نظام حمل و نقل و لجســتیک  و انبارداری و تدارکات باید در کشــور به گونه ای تنظیم شود تا به صورت 
فرابخشی از رفت و آمدهای تکراری جلوگیری شود.وی افزود: ما نظام لجستیک و نظام حمل و نقل را با هم یکپارچه و به 
حمل و نقل ترکیبی توجه کردیم. این طرح را در اختیار کمیسیون عمران قرار خواهیم داد، ضمن آنکه خودمان در قالب 
سامانه ارتباط مردم و دولت »سامد« امروز مورد استفاده قرار می دهیم و طرح های توسعه ای برای زیرساخت های حمل و 
نقل را با این نظام جامع انطباق می دهیم. این طرح را برای دولت هم فرستاده ایم و امروز در کمیسیون های دولت است و 

از آن جهت نیاز به مصوبه دولت داریم که طرحی فرابخشی است.

جهانگیری ارز مبنای 
حقوق و عوارض گمرکی 

را 42۰۰ تومان ابالغ کرد 
معــاون اول رئیس جمهــور در ابالغیه ای 
به وزارت اقتصــاد، وزارت صنعت و گمرک 
مبنای محاســبه حقوق و عوارض گمرکی 
را ارز ۴۲۰۰ تومانــی اعالم کرد. اســحاق 
جهانگیــری معاون اول رئیــس جمهور در 
ابالغیه ای بــه وزارت اقتصاد، وزارت صنعت 
و گمرک اعالم کرد که گمرک مجاز اســت 
تا زمان تصویب و ابالغ سود بازرگانی حقوق 
ورودی موضــوع بند »د« ماده ۱ قانون امور 
گمرکی -مصــوب ۱۳۹۰- بر مبنای قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نسبت به اخذ 
حقوق ورودی، عــوارض و مالیات بر ارزش 
افــزوده کاالهای وارداتی بر اســاس ماخذ 
مندرج در جدول پیوست آیین نامه اجرایی 
قانون مقررات صــادرات و واردات با مبنای 
محاسبه نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان اقدام 
کند.طبــق ابالغیه جدیــد جهانگیری، این 
تصویب نامه جایگزیــن تصویب نامه قبلی 
مــورخ ۱۵ فروردیــن ۱۴۰۰ معــاون اول 

می شود.

رییس کل بانک مرکزی؛
گزارش صندوق بین المللی پول از 

ذخایر ارزی ایران غلط است 
همتی با بیان اینکه گزارش اخیر صندوق بین المللی پول از تخمین 
میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط 
و ناشی از اطالعات ناقص آنها است، به اظهارات درباره پولهای بلوکه 
شــده از سوی افراد مختلف واکنش نشان داد و آنها را فاقد سندیت 
دانست.، عبدالناصر همتی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی ضمن 
تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، به بیان نکاتی درخصوص بازار 
ارز پرداخت و تأکید کرد:  چند ماه اســت که بازار ارز ثبات نســبی 
به خود گرفته اســت که حاصل تالش مضاعف بانک مرکزی دراین 
عرصه،ونیز همراهی صادر کنندگان و چشــم انداز بهتر اقتصادایران 
اســت.رییس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظرهای مختلف 
درباره سرنوشــت پولهای بلوکه شده ایران نیز اینطور گفت که این 
روزها اشــخاص مختلفی راجع به ارزهای ایران در بانکهای خارجی 
و سرنوشــت انها اظهار نظر و اطالع رسانی  می کنند. از آنجایی که 
اطالعات مربوط به این منابع و وضعیت آنها در اختیار بانک مرکزی 

است، اظهارات افراد غیر مسئول در این مورد سندیت ندارد.
همتی تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست ها و برنامه های تأمین ارز  
خود را همانند ماه های گذشته، بر مبنای ارزهای در دسترس و بدون 
تکیه بر منابع مســدودی تنظیم کرده است.طبعاًدسترســی به این 
منابع قدرت بازار ســازی بانک مرکزی را افزایش خواهد داد .وی در 
واکنش به گزارش صندوق بین المللی پول نیز گفت:  گزارش  اخیر 
صندوق بین المللی پول از تخمین میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی، 
یک  خطای فاحش و گزارشــی غلط و ناشی از اطالعات ناقص آنها 
است.انتشــار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق،بدون اخذ تایید از 
بانک مرکزی،همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین 
المللی پول نیست.رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی 
بدور از هیجانات غیر منطقی و بصورت تدریجی متناســب باعوامل 
مؤثــر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه ، این بازار را به ســمت 

تعادل راهبری و مدیریت خواهد کرد.

طرح تزریق 24 هزار میلیارد تومان به 
بازار سرمایه

جلسه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران عامل هلدینگ ها 
و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه به صورت آنالین 
برگزار و مقرر شــد، طی ۴۸ ســاعت آینده موافقت اصولی با انتشار 
اوراق صادر شود.به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، رییس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازار ســرمایه به عنوان 
کانال اصلی برای تامین سرمایه گذاری و تولید در کشور مطرح است، 
ابراز داشت: هم اکنون بیش از ۵۷ میلیون نفر در بازار سرمایه حضور 
دارنــد و از همیــن رو حرکت این بازار برای آنها مهم اســت و بازار 
ســرمایه به امری ملی تبدیل شده است.محمدعلی دهقان دهنوی 
تصریــح کرد: در کنار آن باید توجه داشــت که این حرف به معنی 
نادیده گرفتن روند فعلی بازار نیســت. امید می رود با برنامه ریزی 
ها و اهمیت یافتن بازار، روند در افق بلندمدت بازدهی خوبی داشته 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه بازار از درون خود توان ارتقا و توســعه 
دارد، ادامه داد: صندوق های ســرمایه گذاری در سال گذشته ۲۰۴ 
هــزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده اند. از همین رو می توان 
گفت بانک و بازارســرمایه در کنار هم کار می کنند و نقشی متقابل 
در رشــد اقتصاد دارند.دهقان دهنوی با تاکید بر نقش مهم شرکت 
های سرمایه گذاری و هلدینگ ها بر روند بازار سرمایه، ابراز داشت: 
توسعه فعالیت های این شرکت ها، عامل اصلی رشد اقتصادی کشور 
اســت.وی ادامه داد: موانع توســعه برای این شرکت ها تامین مالی 
بانکی اســت در حالی که در بازار سرمایه امکانات خوبی وجود دارد. 
بازاربدهی در سال ۹۰ ، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال 
گذشته حدود ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان اوراق منتشر شده که نشان از 
رشد ۳۰۰ درصدی این بازار دارد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
از شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها دعوت کرد تا وارد فرایند 
انتشار اوراق شوند و تاکید کرد: سازمان بورس در نظر دارد فرایندها 
را تســهیل کرده و زمان صدور مجوزهای الزم را کوتاه کند.در این 
دیدار مدیران هلدینگ های بزرگ کشور ضمن اشاره به تدوین برنامه 
هــای جدید با هدف ورود نقدینگی، بهبود فرآیند نقد شــوندگی و 
تعادل بازار سرمایه سرمایه، دغدغه ها و مشکالت خود را بیان کردند.
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بازگشت نفت ایران به بازار در سال سخت تعطیلیگزیده خبر
رئیس کمیته نفت کمیســیون انرژی مجلس گفت: کشورها 
براســاس منافع اقتصادی خود تصمیم گیری می کنند. اما در 
کل قطعا عالقه ندارند ایران که ســهم آنها را بگیرد، بسته به 
برش سیاسی، شخصیت و اقتدار نفتی ایران ما توانیم در بازار 
بین الملل نقش آفرینی کــرده و جایگاه خود را تعیین کنیم، 
بعبارت دیگر افزایش و یا کاهش تولید نفت تابعی از شــرایط 

سیاسی هر کشوری است.
حسین حســین زاده  درباره اوضاع صادرات نفت ایران بعد از 
گشــایش احتمالی در تحریم ها اظهار داشت: در صورتی که 
گشایش سیاسی حاصل شود باید مجددا بتوانیم هم بازارهای 
از دست رفته را بدســت بیاوریم و هم بازاریابی جدید داشته 

باشیم.

کار سخت ایران با مشتریان قدیمی
وی افزود: با توجه به اینکه بزرگترین پاالیشــگاه های دنیا در 
هند و کره که از جمله مشــتریان ایران بودند، اکنون با نفت 
ابوظبی و سعودی جایگزین کرده اند، کار ما سخت اما شدنی 
اســت. نکته دوم اینکه در بازاریابی جدیــد باید از روش های 
چانه زنی اســتفاده کنیم، در خصوص گاز مشــکل چندانی 
نداشــته و در حال حاضر برنامه های توسعه صادرات را دنبال 
می کنیم، در مورد پتروشــیمی و فرآورده هــا نیز که تحریم 
نبودند و درآمد اصلی کشــور هســتند، باز هم باید با توسعه 
زنجیره ارزش و صنایع پایین دست در مسیر سریع تر جلوگیری 

از خام فروشی و افزایش سهم از بازارهای جهانی قرار بگیریم.

50 درصد پروژه های نفتی تعطیلند
رئیس کمیته نفت کمیســیون انرژی مجلس درباره واکنش 
کشورهای تولیدکننده نســبت به بازگشت نفت ایران گفت: 
کرونا باعث شد بیش از 50 درصد پروژه های بزرگ نفتی دنیا 
تعطیل شــود و پایان کرونا که پایان سال 2021 پیش بینی 

شــده قراردادهای قبلی باید احیا شــوند، بنابراین حتی اگر 
گشایش حاصل شود کار ما برای بازگشت سخت می شود، اما 
علیرغم توافق کاهش تولید در اوپک پالس که طی این مدت 
رقم آن 7.1 میلیون بشکه بوده است ما در مدت تحریم سهم 
خود را از تولید و صادرات از دست دادیم و تولیدکنندگان باید 

بازگشت تولید و افزایش صادرات ما را بپذیرند.

تابع شرایط سیاسی و اقتدار نفتی هستیم
وی یادآور شــد: در بــازار بین الملل نفت هر کشــوری برای 

خود چانه زنی می کند مثال وقتی عربســتان محاسبه می کند 
که اگر یک میلیون کاهش تولید داشــته باشــد قیمت نفت 
باال می رود، به نفع اش اســت که زیر بــار کاهش تولید برود، 
در نتیجه کشــورها برای کاهش تولید به بازگشت نفت ایران 
نگاه نمی کنند، براســاس منافع اقتصادی خود تصمیم گیری 
می کنند. اما در کل قطعا عالقه ندارند ایران که ســهم آنها را 
بگیرد؛ بسته به برش سیاسی، شخصیت و اقتدار نفتی ایران ما 
می توانیم در بازار بین الملل نقش آفرینی کرده و جایگاه خود را 
تعیین کنیم، بعبارت دیگر افزایش و یا کاهش تولید نفت تابعی 

از شرایط سیاسی هر کشوری است.

چاه ها آماده اند؟
حسین زاده درباره وضعیت آمادگی چاه ها برای افزایش تولید 
بیان داشت: در مدل جدید قراردادی در چند سال اخیر آیتمی 
بنام صیانت از مخازن گنجانده شــده، ضمن اینکه باید فشار 
چاه کم شود، روش های مختلف ریکاوری نفت هم باید انجام 
شــود، با توجه به اینکه مخازن در نیمــه دوم عمر خود قرار 
دارنــد، مجبوریم که هزینه  کنیم تا نفت و گاز باال بیاید و این 
هزینه ها در قالب صیانت از مخازن در قراردادها گنجانده شده 

است. 

توان تولید قبل از تحریم را داریم
وی تاکید کرد: آنچه مشــخص است در صورتی که گشایش 
سیاســی حاصل شود کشــور ما توان تولید به میزان قبل از 
تحریم را دارد و اگر موضوع بازاریابی حل شود به لحاظ تولید، 

نگهداری، صیانت و انتقال هیچ مشکلی نداریم. 

به تکنولوژی نیاز داریم اما روی پای خود می ایستیم
این عضو کمیســیون انرژی مجلس درباره نیاز به تکنولوژی 
و حضور شــرکت های تراز اول بین المللی گفت: مثال اکنون 
در دنیــا در حفاری چاه ها به جــای گل روغنی از محصوالت 
پلیمری استفاده می شود، ما از لحاظ تکنولوژی با دنیا فاصله 
داریــم و قطعا به برخی تجهیزات و دانش روز دنیا نیاز داریم. 
وی ادامــه داد: واقعیت اینکــه 80 درصد تجهیزات در داخل 
کشور تولید می شود، در واقع تحریم ها به حوزه داخلی سازی 
تجهیزات نفت و انرژی کمک کرد اما در عین حال فشار زیادی 
هم وارد شــد. در هر حال ما به تکنولوژی روز دنیا نیاز داریم، 
اما اینگونه نیست که اگر تکنولوژی و شرکت خارجی نیاید ما 

نمی توانیم روی پای خودمان بایستیم.

هشدار به پرمصرف ها؛
تعرفه برای مشترکان پرمصرف برق ۳۳ 

درصد افزایش می یابد
مدیرعامل توانیر از افزایش ۳۳ درصدی قیمت برق برای مشــترکان پرمصرف 
که تا اردیبهشت مصرف خود را کاهش ندهند، خبر داد.به گزارش صدا و سیما، 
محمد حسن متولی زاده، با بیان اینکه براساس طرح »برق امید« فرصت ۶ ماهه 
به مشــترکان پرمصرف برای کاهش مصرف داده شده است، گفت: این فرصت، 
ماه اردیبهشت تمام می شود و اگر مشترکی پس از این تاریخ، روش مصرف برق 
خود را اصالح نکرده باشــد عالوه بر افزایش 7 درصدی عمومی و 1۶ درصدی 
مشترکان پر مصرف در زمان اوج مصرف تابستان که هر ساله به بها برق اضافه 
می شــود 10 درصد نیز براســاس طرح برق امید با افزایش قیمت برق مواجه 
هســتند که جمع این ارقام ۳۳ درصد می شود.وی با بیان اینکه افزایش بها برق 
طبق مصوبه دولت در چند سال اخیر انجام می شود، ادامه داد: با توجه به طرح 
برق امید مشــترکان برق به سه گروه تقسیم می شوند که شامل کم مصرف ها، 
خوش مصرف ها و مشترکان پرمصرف است که پس از اجرای طرح برق امید. 7 
میلیون مشترک کم مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و ۶ درصد نیز از 

تعداد مشترکان پرمصرف کاشته شده است.

تقدیر از دست اندرکاران تحول دیجيتال و 
هوشمندسازي صنعت برق

همزمان با اولین هفته پویش #هر هفته_الف_ب_ایران در سال 1400، شرکت 
توزیع برق استان زنجان موفق به کسب 5 تندیس در حوزه هاي مختلف صنعت 
برق شــد.به گزارش روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، در 
اولین هفته پویش #هر هفته_الف_ب_ایران با حضور ویدئو کنفرانســي وزیر 
نیرو و مدیران عامل شرکت هاي توزیع برق کشور، از دست اندرکاران طرح هاي 
ســاز و کاري تحول دیجیتال و هوشمندســازي صنعت برق تقدیر شد.شرکت 
توزیع نیروي برق استان زنجان موفق به کسب پنج تندیس در حوزه هاي توسعه 
خدمات غیر حضوري، توســعه ســامانه نظارت مکانیزه طرح ها )طرح سنم(، 
توسعه ســامانه چاوش) چشم انداز اصالح ولتاژ شــبکه(، کاهش تلفات شبکه 
توزیع برق به کمتر از 9.7 درصد و مرکز ملي پایش کنتور هاي هوشمند کشور 
شد.شــرکت توزیع برق زنجان با توجه به توسعه زیرساختهاي ارتباطي و تجربه 
موفق در حذف قبوض کاغذي، درحال حاضر موفق به حذف مراجعات حضوري 
و جایگزیني خدمات الکترونیکي شده است.با هدف تسهیل فرآیندها براي مردم 
و افزایش شــفافیت و سرعت ارائه خدمات در طرح توسعة خدمات غیرحضوري 
کلیه خدمات فروش و پس از فروش در این شرکت بدون نیاز به مراجعه حضوري 

و صرفاً بصورت الکترونیکي به متقاضیان ارائه مي گردد.

تامين ۱۲۴۰۰ مگاوات ساعت، برق شبکه 
سراسری توسط ذوب آهن اصفهان

محسن شیرازی مدیر تولید و توزیع برق شرکت گفت: با تالش مجدانه کارکنان 
نیروگاه های ذوب آهن در فصل تابســتان ســال گذشــته عالوه بر تأمین برق 
مصرفی کارخانه، حدود 12400 مگاوات ســاعت برق به مدیریت شــبکه برق 
کشــور فروخته شد. ضمن این که با پیک سایی انجام شده حدود 5  میلیارد و 
750  میلیون تومان تخفیف در قبض برق شرکت ذوب آهن از طرف شرکت برق 
منطقه ای اصفهان لحاظ گردید.شیرازی به پروژه بازسازی و افزایش دیگ بخار 
4 نیروگاه مرکزی  که در ســال 1400 در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، 
اشاره کرد و گفت: ساخت سپتینگ جمع آوری آب های شستشوی سولفور دار 
در محوطــه کارگاه دیگ نیروگاه حرارتی، تعویض تعدادی از مقره های خطوط 
2۳0 کیلو ولــت و همچنین اصالح دکل های خطوط 2۳0 کیلو ولت، تعویض 
حــدود 15 کیلومتر کابل ۶۳ کیلو ولــت در تونل های کابل کارخانه و تعویض 
لوله های فرســوده واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم که باعث افزایش تولید 
آب نرم شد، از جمله اقدامات این مدیریت در سال گذشته بود..وی به برنامه ها 
و اهداف ســال 1400 این مدیریت نیز پرداخت و گفت: اجرا ادامه پروژه خرید، 
نصب و راه اندازی سیســتم اسکادا در دیسپاچر برق کارخانه، آغاز اجرای پروژه 
خرید، نصب و راه اندازی سیســتم اسکادا در نیروگاه ها، اجرای پروژه ساخت و 
نصب دو عدد دیفیوز مربوط به برج های خنک کننده نیروگاه حرارتی،     بازساز 
ی آخرین فیلتر شنی استخری در تصفیه خانه شیمیایی جدید، ادامه بازسازی 
و تعویض لوله های واقع در تصفیه خانه شیمیایی قدیم و شروع پروژه بهسازی 
تجهیزات محوطه 2۳0 کیلو ولت در پســت برق 2۳0  برنامه هایی هستند در 

دستور کار قرار دارند.

با هدف تسهیل در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و سرعت امداد و نجات 
صورت گرفت؛

بهره برداری از پروژه هلی پد اورژانس 
هوایی در بيمارستان لقمان حکيم

طی مراســمی با حضور حجت االســالم بختیاری امام جمعــه، رجبی مقدم 
فرمانــدار، قاضی زاده نماینده مردم ســرخس در مجلس و مدیران ارشــد و 
کارکنان پاالیشــگاه گاز شهید هاشــمی نژاد، پروژه هلی پد ) اورژانس هوایی 
( در بیمارســتان لقمان حکیم سرخس به بهره برداری رسید.به گزارش روابط 
عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد، رئیس واحد HSE شرکت در این 
خصــوص گفت: با هدف مدیریت بحران، تقویت پدافند غیرعامل و کمک های 
پزشــکی فوری در زمان بروز حوادث صنعتی و جاده ای، دو پروژه بهداشتی و 
درمانی و محیط زیســتی در بیمارستان لقمان سرخس به بهره برداری رسید.

سید اسماعیل قادری افزود: با توجه به مسافت 1۶5 کیلومتری محور ترانزیتی 
ســرخس به مشهد، این مســیر دارای معابر باریک بوده و تصادفات زیادی در 
طول ســال در این محور رخ میدهد که با هدف تســهیل در ســرعت امداد و 
نجات به حادثه دیدگان، اجرای این پروژه به پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
واگذار شــد.وی با بیان اینکه شهرستان سرخس در حوزه بهداشت از کمبود و 
تامین امکانات درمانی رنج میبرد تاکید کرد: این پروژه در راستای رسیدگی به 
وضعیت بیماران و حادثه دیدگان ناشی از تصادفات، معالجه و انتقال سریع تر 
آنها به بیمارستان های مشهد جهت درمان و همچنین تسریع در احداث پایگاه 
اورژانس هوایی، با روحیه جهادی و تالش شبانه روزی کارکنان پاالیشگاه و در 
راســتای عمل به مسئولیت های اجتماعی و کمک به بخش بهداشت و درمان 
شهرستان سرخس به ثمر نشست و مورد بهره برداری قرار گرفت.رئیس واحد 
ایمنی، بهداشــت و محیط زیست پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد بیان کرد: 
برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۳10 میلیون ریال هزینه 
شده است.قادری خاطر نشان کرد: همچنین پروژه بازسازی تصفیه خانه پساب 
بیمارستان لقمان حکیم یکی دیگر از پروژه هایی بود که با اعتباری بالغ بر چهار 

میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

 عقب نشينی بانک آمریکایی از پيش بينی 
نفت ۷۰ دالری

مورگان استنلی در یادداشت جدیدی از پیش بینی قبلی نفت 70 دالری عقب نشینی و 
برآورد کرد قیمت هر بشکه نفت تابستان امسال احتماال در محدوده ۶5 تا 70 دالر حبس 
خواهد شــد.، بانک آمریکایی مورگان استنلی اعالم کرد اگرچه برخی از عوامل حمایت 
کننــده از قیمتهای نفت همچنان به قوت خود باقی مانده اند اما احیای فعالیت حفاری 
آمریکا و بازگشت نفت ایران به بازار دو عاملی هستند که روند احیای قیمتها را تضعیف 
می کنند.ذخایر نفت همچنان در حال کاهش هســتند و سفر و رفت و آمد رو به بهبود 
است اما بازگشت احتمالی نفت ایران به بازار و فعالیت حفاری باالتر آمریکا تاثیر بیشتری 
از آنچه تحلیلگران مورگان استنلی در ابتدا فرض کرده بودند بر قیمتها خواهند گذاشت. 
این عوامل همواره به عنوان نامعلومهای شناخته شده وجود داشتند اما اکنون روی روند 
قیمتها تاثیر بیشتری می توانند داشته باشند.مورگان استنلی تا پایان فوریه پیش بینی 
می کرد نفت برنت در ســه ماهه سوم به 70 دالر در هر بشکه می رسد که نشانه بهبود 
بیشتر بازار است.تحلیلگران ساکسو بانک روز دوشنبه پیش بینی کردند چالشهای کوتاه 
مدت، قیمت نفت برنت را در بازه محدودی حبس می کند. هفته گذشــته نفت بدترین 
هفته خود در سه هفته گذشته را سپری کرد و اگرچه دورنمای تقاضا در سه ماهه دوم 
قوی به نظر می رسد، چالشهای کوتاه مدت احتماال قیمت نفت برنت را در بازه بین ۶0 تا 
۶5 دالر در هر بشکه نگه می دارد.بر اساس گزارش اویل پرایس، گلدمن ساکس همچنان 
به نفت خوش بین مانده و انتظار دارد عالوه بر دو میلیون بشکه در روز تولیدی که قرار 
است اوپک پالس و عربستان سعودی در فاصله ماه مه تا ژوییه احیا کنند، تقاضای قوی 
یک دور دیگر افزایش تولید اوپک پالس به میزان دو میلیون بشکه در روز در سه ماهه 
سوم را ایجاب کند. حتی پس از ریزش قیمتهای نفت در اواسط مارس، گلدمن ساکس 
اعالم کرد این اتفاق فرصت خرید برای نفت بود و بر پیش بینی صعود نفت برنت به 80 

دالر در هر بشکه در تابستان پافشاری کرد.

خرید چين قيمت نفت را صعودی کرد
قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی تحــت تاثیر آماری که 
افزایش رشــد واردات نفت چین را نشان داد و همچنین تنشهای ژئوپلیتیکی 
در خاورمیانــه، افزایش یافت.بهای معامالت نفت برنت ۳1 ســنت معادل 0.5 
درصد افزایش یافت و به ۶۳ دالر و 59 ســنت در هر بشــکه رسید. بهای نفت 
آمریکا 28 ســنت معادل 0.5 درصد افزایش یافت و به 59 دالر و 98 سنت در 
هر بشکه رســید.صادرات چین با روند قوی در مارس رشد کرد و روند احیای 
اقتصادی این کشــور را تقویت کرد و نشــان داد تقاضــای جهانی در بحبوحه 
پیشــرفت واکسیناســیون کووید 19 اوج می گیرد. رشد واردات این کشور به 
باالترین میزان چهار ســال اخیر هم مورد توجــه بازار قرار گرفت. واردات نفت 
به چین در مارس 21 درصد در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته افزایش 
یافت که تحت تاثیر افزایش فعالیت پاالیشگاهها در بحبوحه تقاضای قوی برای 
ســوخت بود.طبق آمار گمرکی، چین ماه میالدی گذشته 49.۶۶ میلیون تن 
نفــت وارد کرد که معادل 11.۶9 میلیون بشــکه در روز بود. واردات مارس در 
مقایسه با 11.7۳ میلیون بشــکه در روز در ماه پیش از آن کمتر بود. مجموع 
واردات نفت چین در ســه ماهه نخست ســال 2021 به 1۳9.2۳ میلیون تن 
معادل 11.29 میلیون بشکه در روز در مقایسه با 10.2 میلیون بشکه در روز در 
مدت مشابه سال 2021 رسید.به گفته استفن اینس، استراتژیست ارشد شرکت 
اکســی کورپ، این آمار به احیای داخلی چین اشــاره دارند که می تواند خبر 
خوبی برای تقاضای سوخت باشد و به این ترتیب قیمتهای نفت پس از انتشار 
این آمار صعود کردند.عامل دیگری که از رشــد قیمتها پشتیبانی کرد، انتظار 
برای کاهش ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته برای سومین هفته متوالی بود. 
با این حال اداره اطالعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت هفت منطقه 
بزرگ شــیل آمریکا در ماه مه حدود 1۳ هزار بشــکه در روز رشــد کرده و به 
حدود 7.۶1 میلیون بشکه در روز می رسد. بزرگترین افزایش مربوط به منطقه 
پرمیان خواهد بود که بزرگترین حوزه نفت شــیل در آمریکاست و تولیدش به 
میزان 52 هزار بشــکه در روز رشد کرده وبه حدود 4.47 میلیون بشکه در روز 
می رســد.در این بین، نیروهای یمنی اعالم کردند روز دوشنبه 17 پهپاد و دو 
موشک بالستیک به سمت اهدافی در عربستان سعودی شامل تاسیسات آرامکو 
در جبیل و جده نشانه رفتند اما سعودیها این خبر را تایید نکردند.روند آهسته 
واکسیناسیون در اروپا و پیش بینی عرضه بیشتر نفت از سوی ایران در ماههای 

آینده، روند رشد قیمتها را محدود نگه داشت.

وزیر نیرو گفت: برای امسال 17۳ طرح 
با سرمایه 4۳ هزار میلیارد تومانی را در 
برنامه افتتاح و بهــره برداری قرار داده 
ایم. رضــا اردکانیان، وزیــر نیرو صبح 
دیــروز در آئین افتتاح و بهره برداری ۶ 
طرح صنعت آب و برق در ســه استان 
سیســتان و بلوچســتان، مازندران و 
خوزستان با بیان اینکه طرح هر هفته 
الف-ب ایــران طبق برنامه ریزی انجام 
شــده، ادامه دار است و تا پایان امسال 
نیز اجرا می شود.وی گفت: در دو هفته 
گذشته 9 طرح عمده با حجم سرمایه 
گذاری سه هزار و 428 میلیارد تومان 
افتتاح و بهره برداری شــد. طبق برنامه 
ریزی انجام شده تا پایان سال 1400 در 
قالــب پویش هر هفته الف-ب ایران در 
مجموع 290 طرح به ارزش سرمایه ۶5 
هزار میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری 
می شود.اردکانیان با اشاره به اینکه سال 
گذشــته پیش بینی کردیــم که طی 
ســال 99، 20 طرح با سرمایه 50 هزار 
میلیارد تومان بهره برداری شود، اظهار 
داشت: در ســال 99 توانستیم بیش از 
میزان پیش بینی شــده طرح افتتاح و 
بهــره برداری کرده و ســرمایه گذاری 
بیشتری جذب کنیم به این ترتیب در 
سال گذشته توانســتیم ۳07 طرح به 
ارزش ســرمایه 81 هزار میلیارد تومان 
افتتاح کنیم.وزیر نیرو ادامه داد: انتظار 
داریــم این برنامه ریزی با کیفیت بهتر 
و سرمایه گذاری بیشتر ادامه دار باشد. 
بخش اول آن تا پایــان فعالیت دولت 
دوازدهم حدود نیمه های مرداد اجرایی 

می شود که بالغ بر 17۳ طرح با ارزش 
ســرمایه 4۳ هزار میلیارد تومان است.

این مقام مســئول، طرح های باقیمانده 
تا پایان 1400 را شــامل افتتاح و بهره 
برداری 5 ســد مخزنی ملی )منظور از 
ملی محــل تأمین اعتبــارات از منابع 
ملی اســت نه استانی( ۳ شبکه آبیاری 
و زه کشــی به میزان 10 هزار هکتار، 
1۳ تصفیــه خانه آب، 19 تصفیه خانه 
فاضالب، 10 نیروگاه برق حرارتی، 25 
واحد نیروگاه مقیاس کوچک، 21 واحد 
نیــروگاه تجدید پذیر، برق رســانی به 
20۶ روستا در سطح کشور، ۳۶ پست 
و خطوط انتقال کشــور و آبرســانی به 
400 روســتا با ۳00 هزار نفر جمعیت 
را شامل می شود.وزیر نیرو درباره تأمین 
برق تابستانه نیز توضیح داد: با کاهش 
بارش هــا کمتر از میــزان پیش بینی 
شــده قطعاً نیازمند همــکاری مصرف 
کننــدگان مختلف هســتیم تا بتوانیم 
مدیریت بار در ایام پیک مصرف را انجام 
دهیــم. در همین راســتا تدارک هایی 
دیــده ایم تا بتوانیم با همکاری مصرف 
کنندگان بخش هــای مختلف از پیک 
مصرف تابســتان 1400 عبــور کنیم.

اردکانیــان با تاکید بــر اینکه با وجود 

محدودیت های بارشــی که می تواند بر 
تأمین برق نیروگاه های کشور مؤثر باشد 
اما به دلیل اینکه امسال شاهد انتخابات 
ریاست جمهوری هستیم، تصریح کرد: 
باید با حداکثر توان به تأمین حداکثری 
خدمات مردمی و کســب رضایت آنها 
بپردازیم چرا که وزارت نیرو با توجه به 
در دست داشتن مدیریت صنعت آب و 
برق اصلی ترین پشتیبان بخش تولیدی، 
خانگی، صنعتــی و تجاری به شــمار 
می رود.طبق اظهارات این مقام مسئول، 
وزارت نیرو برنامه ریزی هایی انجام داده 
تا بتواند بیشترین استفاده را از ظرفیت 
باشــد.اردکانیان  داشته   1400 بودجه 
با اشــاره به اینکه طرح های آب و برق 
بدون حمایت گروه های مرجع که شامل 
فرمانداری ها می شود،  و  اســتانداری ها 
امکان پذیر نیســت، ادامــه داد: اجرای 
پروژه های آب و برق در استان سیستان 
و بلوچســتان بــه دلیل گســتردگی 
جغرافیایی و پراکندگــی جمعیتی در 
مقایســه با برخی دیگر از استان ها کار 
دشــوارتری اســت و بنابراین زحمت و 
همکاری بیشتری را می طلبد.وی افزود: 
تا پایان فعالیت دولت آب رسانی سالمت 
و پایدار به 17۳ روستا را در دست داریم. 

این در حالی اســت که سال گذشته به 
هزار و ۶50 روستا آبرسانی کرده و آنها 
را به شــبکه آب متصــل کردیم. البته 
دو طرح مهم آب رســانی ما که شامل 
فاز 4 آب شــیرین کن استان سیستان 
و بلوچســتان نیز اســت، دیروز افتتاح 
شــد.وزیر نیرو با بیان اینکه در مناطق 
خشــک و نیمه خشــک در بخش آب 
شــرب به دلیل محدودیت های باالیی 
که وجوددارند حتی نمی توان از عبارت 
مترمکعب اســتفاده کــرد و باید برای 
آب رســانی از واحد قطره ای اســتفاده 
کنیــم، اظهار داشــت: در حال حاضر 
وارد دورانی شده ایم که نمی توان پیش 
بینی و انتظار دقیقی درباره بارش های 
نرمال داشــته باشــیم. به این معنا که 
یک ســال یا دو سال و یا برخی سال ها 
شــاهد ترسالی هستیم و برخی سال ها 
شاهد خشکسالی که این به دلیل تغییر 
اقلیم کره زمین است که ایران نیز از آن 
مستثنا نیست.این مقام مسئول تأکید 
کرد: با توجه به این شرایط آب و هوایی 
باید مهیای این باشیم که به طور مثال 
شاید امسال شاهد سیالب هایی باشیم 
که پیش بینی نشده است. بنابراین باید 
به طور کامل آمادگــی و برنامه ریزی 
دقیق برای احداث مخــازن و الیروبی 
مســیرها را داشته باشــیم.وی افزود: 
حتی اگر بارش های مناســبی را شاهد 
باشیم باید با مصرف درست قدردان این 
وضعیت باشیم. چرا که مشخص نیست 
در ادامه بهار یا حتی زمستان شاهد چه 

تحوالتی در زمینه بارندگی هستیم.

وزیر نیرو خبر داد؛

 افتتاح 1۷۳ طرح آب و برق 
تا پایان امسال

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
 )یك مرحله اي(

روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد شماره مجوز: 1400.267

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت دوم

1- شماره و موضوع مناقصه: مناقصه شماره 990762 ) تامين و مديريت سرويس اياب و ذهاب كاركنان پااليشگاه )با اتوبوس براي مدت دو سال( 
با شماره فراخوان 2000092134000006 در سامانه تداركات الکترونيکی دولت )ستاد(.

2- نام و نشاني مناقصه گزار: استان خراسان رضوي-كيلومتر 165 جاده مشهد/سرخس-شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد.
3- شرايط مناقصه گر: كليه شركتهاي دارای رتبه 7 )هفت( گواهينامه تاييد صالحيت اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعي دركد فعاليت 1- حمل و نقل 
و يا شركتهاي داراي پروانه فعاليت حمل و نقل جاده ای مسافر)با وسيله نقليه اتوبوس( از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشوركه در ارزيابي 

كيفي مرتبط، امتياز الزم را وفق معيارهاي اعالم شده كسب نمايند.
 4- مهلت و آدرس دريافت اســناد: حداكثر تا ســاعت 12 مورخ 1400/02/08 ، متقاضيان می توانند از طريق ســامانه تداركات الکترونيکی 
دولت)ســامانه ســتاد( به آدرس https://www.setadiran.ir اسناد استعالم ارزيابی  كيفی را دريافت و در مناقصه شركت نمايند، الزم به 
ذكر است كليه مراحل برگزاری مناقصه از جمله ارزيابی كيفی )از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابی كيفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل 
مناقصه( و ساير مراحل مناقصه، از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( انجام خواهد شد، بديهی است اسناد مناقصه پس از برگزاری 

فرآيند ارزيابی كيفی به مناقصه گران تاييد شده از طريق سامانه ستاد ارسال خواهد شد. 
* متقاضيان بعد از دريافت استعالم ارزيابي مي بايست حداكثر تا ساعت 12  مورخ 1400/02/22 استعالم ارزيابي تکميل شده را به همراه مدارك 

مورد نياز در سامانه مذكور بارگزاری و ارسال نمايند.
5 - ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه:  مبلغ 7.795.600.000 ريال )هفت ميليارد و هفتصد و نود و پنج ميليون و ششصد هزار ريال( از 

انواع تضامين مجاز اعالم شده در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد.
6- زمان گشــايش پاكت ها: پاكت هاي مناقصه راس ساعت 10 مورخ 1400/03/12 در حضور پيشنهاد دهندگان و با حداقل 3 پيشنهاد قيمت 
گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ اعالم شده در خصوص گشايش پيشنهادهاي قيمت قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفی امکان 

تغيير تاريخ وجود خواهد داشت.
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گزیده خبر رییس اتاق ایران و چین:

ذخایر ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرد
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: هم تاثیر سیاست داخلی و 
هم تاثیر سیاست خارجی بر اقتصاد باید به حداقل برسد. ما باید یک بار برای خودمان 
این موضوع را حل کنیم که اگر اولویت اول کشور اقتصاد است، همه رفتارهای ما باید 
به صورتی باشد که منجر بهبود وضعیت معیشت مردم و اقتصاد شود.جیدرضا حریری 
در مورد تاثیر لغو احتمالی تحریم ها بر اقتصاد کشــور اظهار کرد:  اقتصاد ما به شدت 
تحت تاثیر فشارهای تحریمی است، طبق آمار منتشره از مجامع بین المللی ذخایر ارزی 
ما به شــدت کاهش پیدا کرده و ارز در دسترس بانک مرکزی به شدت محدود است. 
الزمه تجارت داشــتن ارز است و وقتی ارز در دسترس بانک مرکزی یا واردکننده قرار 
نگیرد به مشکل برخوریم.وی افزود: تحریم ها ما را هم در حوزه صادرات نفت و هم در 
صادرات غیرنفتی به شدت محدود می کنند. بیشترین تاثیر تحریم روی تجارت خارجی 
ما اســت. وقتی تجارت خارجی دچار مشکل می شود در داخل و در حوزه تولید هم به 
مشکل برمی خوریم کمااینکه شاهد بودیم در یک سال گذشته در همه حوزه هایی که به 
معیشت مردم مربوط بوده با مشکل برخورد کرده ایم.حریری تصریح کرد: بخش بزرگی 
از این مشــکالت به علت فشار تحریمی است. بخش های دیگر هم به این مربوط است 
که سیاســت گذاران ما کشور را همیشه در حالت انتظار قرار می دهند که فشار تحریم 
برداشته می شود یا نمی شود. این بالتکلیفی در تجارت و اقتصاد ما وجود دارد و باعث 
می شود که همیشــه یک حالت توقف داشته باشیم. چهار سال پیش چشم ما هرروز 
بــه وین بود که در فالن هتل چه اتفاقی می افتد و االن هم دوباره در همان حالت قرار 
می گیریم.وی اضافه کرد: به هرحال اثر این موضوع بر اقتصاد ما به حداقل برســد. اگر 
بتوانیم مشکل تحریم ها را به طور کل حل کنیم، بهترین حالت است اما اگر نمی شود 
باید برای این حالت هم برنامه داشــته باشیم و فکر کنیم که در شرایط تحریمی باید 
چگونه کشــور را اداره کرد. آنچه اهمیت دارد داشــتن برنامه برای حالت های مختلف 
اســت.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در ادامه افزود: برای شکل تحریمی، 
نیم بند بودن تحریم ها، تشدید تحریم ها و برداشته شدن تحریم ها هر یک عکس العمل 
خاصی از سیاســت گذار را می طلبد. اگر شر تحریم ها از ســر اقتصاد ما برداشته شود 

ومدیریت درستی صورت بگیرد شرایط می تواند به شدت با امروز تغییر کند.وی افزود: 
سناریوهای مختلفی ممکن است رخ دهد اما باید اقتصاد خود را به شکلی بنا کنیم که 
اثر تحریمی روی آن به حداقل برسد. این یک اصل است. پس از چهار دهه باید به این 
نتیجه رسیده باشیم که اقتصاد ما همیشه در معرض تهاجم خارجی و به شدت متاثر 
از سیاست است. یا باید سیاست های مان را به نفع اقتصادمان تغییر دهیم یا اقتصادمان 
را برای شــرایط تاثیر حداکثری از سیاست آماده کنیم.حریری در پاسخ به این سوال 
که آیا امروز زمان کار زیربنایی در اقتصاد است یا خیر گفت: در شرایط کنونی اقتصاد 
ما مانند بیماری است که در شــرایط اورژانس است و نمی توان برای آن کار زیربنایی 
کرد. حتی اگر منابع ارزی ما در خارج از کشــور امروز در اختیار ما قرار بگیرد از آنجا 
که طبق آمار بین المللی مانند صندوق بین المللی پول آنقدر کم است و تقلیل یافته که 
تاثیر چندانی ندارد. همه اینها نشان می دهد که باید به فکر نجات فوری این اقتصاد بود. 
ولی در نهایت باید به این فکر باشیم که تاثیر سیاست بر اقتصاد را به حداقل برسانیم، 
این موضوع باعث می شود که اگر بازهم در شرایط تحریمی قرار بگیریم، بازهم همین 
بال سرمان بیاید.وی با اشاره به مشکل پیشینی تورم زا بودن اقتصاد ایران اظهار داشت: 
ما از قبل هم یک اقتصاد مریض داشــتیم که همیشــه یک تورم دورقمی داشته، این 
اقتصاد که خود به خود تورم زا اســت وقتی تحت فشــارهای مختلف قرار می گیرد با 
مشــکل دوچندانی مواجه می شود. از نظر من داشتن سناریوهای مختلف برای شرایط 
مختلف داشــته باشیم، می تواند عالجی برای اقتصاد ما باشد تا همیشه آمادگی داشته 
باشــیم که در شرایط مختلف چه برنامه های از پیش تعیین شده ای را در اقتصاد اجرا 
کنیم.حریری با اشاره به اینکه گفته می شود برای حل مشکالت باید داخلی سازی کرد 
گفت: اگر بتوان هر کاالیی را به صورت اقتصادی تولید کند، کار درستی است اما آیا هر 
تولیدی می تواند اقتصادی باشد؟ باید در این مورد کار کارشناسی شود تا مشخص شود 
در چــه مواردی باید کار تولیدی کنیــم و در چه مواردی منابع مطمئنی برای واردات 
پیدا کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: در بلندمدت و کوتاه مدت ما باید به فکر قراردادهای 
تجاری دوجانبه، منطقه ای، چندجانبه و بین المللی باشــیم تا بتوانیم آنقدر خود را با 

اقتصاد جهانی درآمیزیم که به راحتی نتوانند دور ما یک دیوار بکشــند و محدودمان 
کنند. ارتباط سیاست گذاری اقتصادی ما با دنیا قطع شده، به راحتی می توان اقتصادی 
که ارتباطی با جهان ندارد و کسی جز خود آن از تحریم ضرر نمی کند را تحریم کرد.

وی افزود: باید این حالت از بین برود، یعنی باید کاری کنیم که هزینه تحریم اقتصاد ما 
به همه دنیا وارد شود. این مساله مستلزم این است که ما بتوانیم رابطه اقتصادی خود 
را با کشورهای منطقه، سازمان های بین المللی، پیمان های چندجانبه بین المللی مانند 
WTO افزایش دهیم و درآمیزیم که به راحتی نتوانند ما را از صحنه اقتصاد بین المللی 

کنار بگذارند. اگر موفق شوند که ما را کنار بگذارند، اقتصاد ما یک اقتصاد محلی می شود 
که فقط ما از تحریم ها ضرر می کنیم.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور 
شــد: هم تاثیر سیاست داخلی و هم تاثیر سیاســت خارجی بر اقتصاد باید به حداقل 
برسد. ما باید یک بار برای خودمان این موضوع را حل کنیم که اگر اولویت اول کشور 
اقتصاد است، همه رفتارهای ما باید به صورتی باشد که منجر بهبود وضعیت معیشت 
مردم و اقتصاد شــود.وی با اشاره به موضع گیری ها در مورد برنامه جامع همکاری 25 
ساله ایران و چین تصریح کرد: همه موضع گیری ها در مورد برنامه جامع همکاری 25 
ســاله با چین سیاسی بود، متاسفانه هم موضع گیری بخش بزرگی از کسانی که با آن 
موافق هستند متاثر از موضع گیری سیاسی است که فکر می کنند که با این برنامه همه 
مشکالت ما در صحنه بین المللی حل می شود و هم مخالفت کسانی که با این برنامه 
مخالف هستند از منظر سیاست است. از منظر اقتصاد نمی توان با همکاری با یک اقتصاد 
بزرگ بین المللی مخالف بود.حریری در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین مخالفین برنامه 
جامع همکاری با چین نیز نگاه سیاســی دارند، یعنی با نظام موجود مشکل دارند. چه 
کسانی که خارج از کشور به فکر براندازی این نظام هستند و چه کسانی که در داخل 
مخالفت ها و انتقاداتی به سیاســت های داخلی دارند، مخالفت های خود را در مخالفت 
با برنامه همکاری ایران و چین نشان می دهند. این همان منظری است که ما همیشه 
از دخالت سیاست در اقتصاد آسیب می بینیم. کسی تا به حال از نظر اقتصادی به این 

برنامه انتقاد قابل توجهی نکرده است.

طبق مصوبه مجلس؛
مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده شد
معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت: با تصویب مجلس شورای اسالمی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشــمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. 
محمود علیزاده اظهارداشــت: به موجب بند )ت( تبصره )۶( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشــور از امسال مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی 
مشــمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهنــد بود.معاون حقوقی و فنی 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور افزود: بر این اساس ضرورت دارد فعاالن 
اقتصادی مناطق یادشــده که حائز هر یک از شــرایط فراخوان های هشت گانه 
موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشــند، نســبت به ثبت نام 
در نظام مالیات بر ارزش افزوده و اجرای ســایر مقــررات موضوع این قانون از 
جمله صدور صورتحساب، دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، 
ارائه اظهارنامه و… اقدام کنند.وی تاکید کرد: فعاالن اقتصادی در صورت انجام 
تکالیف قانونی مذکور می توانند از تســهیالت پیش بینی شــده در قانون بهره 

مند شوند.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به کارنامه سال 99 اعالم کرد؛
تخلیه و بارگیری بیش از 5 میلیون تن انواع 

کاال در بنادر غرب استان هرمزگان
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه و بارگیری بیش از 5 میلیون 
تن انواع کاال در بنادر غرب استان هرمزگان و رونق چشمگیر جابجایی کاال در 
بندرلنگه و بنادر تابع آن طی یکسال گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، »قاسم عسکری نسب« ضمن اشاره به 
عملکرد بنادر غرب استان هرمزگان طی دوازده ماهه سال »جهش تولید« اظهار 
داشــت: در سال 99، در مجموع پنج میلیون و 3۴7 هزار و 3 تن انواع کاال در 
بنادر غرب اســتان هرمزگان تخلیه و بارگیری شده است.عسکری نسب افزود: 
از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام شده، دو میلیون و 5۰۴ هزار و ۶97 
تــن به فرآورده های نفتی اختصــاص دارد و همچنین دو میلیون و ۸۴2 هزار 
و 3۰۶ تن کاال های غیر نفتی از جمله میوه و تره بار، خشــکبار، مواد معدنی و 
مصالح ساختمانی به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است که رشدی 
35 درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.مدیر بنادر 
و دریانوردی غرب هرمزگان با اشــاره به تدابیر اتخاذ شده درجهت رفع تمرکز 
زدایی و فعال نمودن بنادر کوچک و اینکه توســعه بنادر کوچک به عنوان یک 
اولویت برای ســازمان بنادر و دریانوردی می باشــد تصریح کرد: بندر چارک، 
بندر آقتاب، بندر شــیوء و بندرلنگه در ۱2 ماهه سال 99 عالرغم وجود تحریم 
هــا و وجود ویروس کووید ۱9 به عنوان کانون هــای مهم تخلیه و بارگیری در 
بنادر غرب استان هرمزگان به ترتیب با تخلیه و بارگیری ۶27 هزار تن با رشد 
35 درصدی، ۶۸9 هزار تن با رشــد ۶۴ درصدی، 2۱۱ هزار تن با رشــد ۱۰۰ 
درصدی و یک میلیون و 222 هزار تن با رشد 3 درصدی روزهای پر رونقی را 
سپری می کنند.گفتنی است، اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته 
مرکزی بنادر غرب هرمزگان و پایتخت ترانزیت کشــور با پوشش بر ۱۰ بندر 
تجاری و مســافری و نظارت بر ۴۶ سازه دریایی از انتهای محدوده شهرستان 
بندرخمیر تا ابتدای حوزه استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر 
کشور، همچنین در برگیری ۶۰۰ کیلومتر مرز دریایی از نقاط مهم مدیریت بر 

سواحل کشور است.

مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
موفقیت شرکت در گرو فعالیت اثربخش 

منابع انسانی ارزشمند شرکت است
مدیر ســازمان دهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد مبارکه در مورد جایگاه 
منابع انســانی در شــرکت فوالد مبارکه گفت:.منابع انسانی ازجمله مهم ترین 
ســرمایه های هر سازمانی محسوب شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت این 
ســرمایه ارزشمند باهدف رشــد و بالندگی آن ، اهمیتی دوچندان یافته است. 
همچنین فرایند مدیریت منابع انســانی در سال های اخیر توسعه زیادی یافته 
و تغییرات آن بســیار شــگرف بوده اســت. با توجه به اهمیت منابع انسانی و 
با نظر اســاتید بزرگ این عرصه در کشــور روز 25 فروردین به عنوان روز ملی 
منابع انســانی نام گذاری شده است. موفقیت شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز 
به عنوان ســازمانی جهان تراز با ابعاد و حجِم گسترده فعالیت ها درگرو فعالیت 
اثربخــش اجزا و بهره وری منابع مختلف آن به دســت توانمند منابع انســانی 
ارزشمند آن اســت.وی در ادامه با اشاره به فعالیت های مدیریت سازمان دهی 
و طبقه بندی مشــاغل این معاونت گفت:ازجملــه فعالیت های اصلی این واحد 
سازمان دهی فعالیت ها و منابع انسانی گرداننده این کارها است. این کار شامل 
گروه بندی فعالیت های ضروری برای دستیابی به اهداف، تخصیص هر گروه از 
فعالیت هــا به یک مدیر به همراه ارائه قدرت و اختیار الزم برای نظارت بر آن و 
تأمین هماهنگی عمودی و افقی در سازمان است. هماهنگی عمودی در تدوین 
ساختار سازمانی و هماهنگی افقی از طریق تدوین فرایندهای سازمانی و گردش 
کارها به دســت می آید. ساختار ســازمانی مشخص می کند که وظایف شغلی 
چطور تقسیم شده، گروه بندی گردیده، هماهنگ می شوند، از کجا شروع شده، و 
درنهایت به کجا ختم می گردد. همچنین متولی انجام هر فعالیت، ورودی ها و 
خروجی های آن نیز در اینجا مشخص می شوند. همچنین تعیین صالحیت های 
موردنیاز واحدها و افراد برای انجام فعالیت های ذکرشده نیز بر عهده این واحد 

است.

رشد 3900 درصدی تخلیه و بارگیری 
کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر 

در  سال جاری
تخلیــه و بارگیری کانتینر در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشــهر در دو هفته 
نخســت سال جاری، در مقایسه با مدت مشــابه قبلی از رشد 39۰۰ درصدی 
برخوردار بوده اســت.با توجه به ایجاد ظرفیت و زیرســاخت های الزم در بندر 
نوشــهر و همچنین بازاریابی و جهت دهی حمل کانتینری از مسیر خشکی به 
مسیر دریایی، تخلیه و بارگیری کانتینر در سال جاری، 39۰۰ درصد رشد داشته 
است.بر اساس این گزارش،در راستای نیل به اهداف سازمان بنادر و دریانوردی و 
با توجه به چشم انداز توسعه منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر،عملیات اجرایی 
نخســتین سایت اختصاصی ترمینال کانتینری با ظرفیت استقرار ساالنه بیش 
از TEU ۴۰۰۰ کانتینر در بندر نوشــهر به پایان رسیده و به زودی مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت.گفتنی اســت عملکرد بنادر نوشهر و فریدونکنار در 
نیمه نخســت فروردین ماه در بخش صادرات کاال از رشــد ۶۱ درصدی و در 

مجموع تخلیه و بارگیری از رشد ۴۸ درصدی برخوردار بوده است.

سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
نزدیک به 3 برابر شد

سال گذشته حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبلش ۱۸9 درصد افزایش 
داشــته و چین، آلمان و امارات بیشترین حجم سرمایه گذاری را در 
کشــور انجام داده اند.  جدیدترین آمار منتشر شــده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد که در سال ۱399، 
حدود 222 مورد ســرمایه گذاری خارجی بــه ارزش بیش از ۶.۰5 
میلیارد دالر در کل کشــور تصویب شــده که ۱5۸ مورد از آن ها با 
حجم ســرمایه گذاری 2.۴۶ میلیارد دالر، یعنی حدود 29 درصد از 
کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده اســت. همچنین از این 
تعداد در بخش های صنعت، معدن و تجارت، ۶2 مورد در حال بهره 
برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.بر اساس این آمار، 
سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در 
مدت یاد شده نسبت به ســال ۱39۸ از لحاظ تعداد 92 درصد و از 
نظر ارزش ۱۸9 درصد رشــد داشته و به لحاظ تعداد پروژه ها، سهم 
بخش صنعت 9۰.5، معدن ۴.۴ و تجارت 5.۱ درصد بوده اســت.در 
این میان از بین ۱35 مورد سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ۶3 
شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، 7۸ شرکت بصورت مشارکتی 
با شــرکای داخل )J.V( و ۱7 مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیع 

متقابل و BOT اجرا می شود.

مهم ترین گروه های کاالیی سرمایه پذیر
بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم 
سرمایه گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه های ساخت 
مواد و محصوالت شیمیایی با 57۸ میلیون دالر، ساخت فلزات اساسی 
با 3۱3 میلیون دالر،  ســاخت کاغذ و محصــوالت کاغذی با 2۸5 
میلیون دالر و فعالیت های پشــتیبانی و کمکی حمل و نقل با 2۸۰ 
میلیون دالر بوده است.پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصوب نیز کشورهای چین با 5۴3، آلمان با ۴۸۶.9، امارات 
با 3۶3.7، کانادا با 27۱.۶ و اتریش با  با ۱۱۶ میلیون دالر هستند.  

خوزستان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، اســتان های خوزستان 2۶، سیستان و بلوچستان 23، 
فارس ۱9، هرمزگان ۱9 و آذربایجان شرقی ۱3درصد از حجم سرمایه 
گــذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معــدن و تجارت را جذب 
کرده اند.ســرمایه گذاری خارجی مصوب شــامل کلیه درخواست ها 
اعــم از ســرمایه گذاری جهت ایجاد طرح های جدید، خرید ســهام 
شرکت های موجود و همچنین سرمایه گذاری های خارجی در قالب 

ترتیبات قراردادی است.

رییس کل گمرک ایران خبر داد؛
کاهش زمان ترخیص کاال از گمرکات

رییــس کل گمــرک ایران گفــت: بــا مصوبات دیــروز هیئت 
مقررات زدایی، روند ترخیص کاال ها از گمرکات تســریع می شود. 
مهدی میراشــرفی در حاشیه جلســه هیات مقررات زدایی افزود: 
در جلســه دیروز برای کمک به نقدینگی صاحبان کاال، مقرر شد 
پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در ابتدای فرایند واردات انجام 
می شــد به انتهای ترخیص کاال موکول شود.وی گفت: همچنین 
در این جلســه مقرر شد با هماهنگی ســازمان های مجوز دهنده، 
مجوز هایی که شامل استاندارد اجباری نیستند ۶ ماهه باشد تا اگر 
کاالیی به صورت درصدی ترخیص می شود این موضوع باعث تعدد 
مراجعه به سازمان های مجوز دهنده برای تعیین ماهیت کاال نشود.

میر اشــرفی افزود: همچنین در این جلسه پیشنهاد کردیم ، اگر 
ترخیص درصدی کاال انجام می شــود، به جای دریافت کل حقوق 
و عوارض گمرکی کاال. بخشی از آن دریافت و مانده کاال به عنوان 
ضمانت در نظر گرفته شــود.وی اضافه کرد: برای تسهیل تجارت 
بایــد هزینه ها و مدت زمان ترخیص و تعداد اســنادی که مطالبه 
می شود، کاهش یابد.رییس کل گمرک درباره کاال های رسوب کرده 
در گمرک گفت: ســال گذشته 3۴ میلیون تن واردات داشتیم که 
23 میلیون تن کاال های اساســی و حدود ۸5 درصد از ۱۱ میلیون 

تن باقی مانده، مواد اولیه تولید بوده است.

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین ارزیابی 
خــود از وضعیت اقتصادی بنگاه ها اعالم 
کــرده که روند مثبت ماه های گذشــته 
ادامه یافته است.، اتاق بازرگانی ایران در 
گزارشی که به بررسی وضعیت بنگاه های 
اقتصــادی می پــردازد، هــر مــاه عدد 
شامخ)شاخص مدیران خرید( را بررسی 
کرده و اعالم می کند. در این میان هر چه 
عدد شامخ به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، نشان 
دهنده بهبود نســبی شــرایط اقتصادی 
سرمایه گذاران است و هر چه از این عدد 
از 5۰ پایین تر باشــد، نشان دهنده رکود 
و منفی شدن شرایط است.در حدود ۱۸ 
ماه گذشــته که اتاق بازرگانی ایران این 
گزارش را از وضعیت اقتصادی منتشــر 
کرده، در اکثر قریب به اتفاق ماه ها، عدد 
شــامخ در پایین تر از 5۰ قرار گرفته اما 
در ماه های اخیر این روند متوقف شــده 
و انتظارات فعاالن اقتصادی نســبت به 
شــرایط کشور مثبت تر شــده است.این 
روند که در ماه های قبل خود را نشــان 
داده بود، در شامخ جدید به رکوردی تازه 
بدل شــده و باالترین عدد در این دوره 
۱۸ ماهه را ثبت رســانده است. در این 
گزارش که به اسفندماه ۱399 اختصاص 
دارد، رقم شــاخص کل اقتصاد 5۴.73 
واحد اعالم شــده که یک واحد باالتر از 
بهمن مــاه ۱399 اســت. همچنین این 
مرکز در سی امین گزارش طرح شاخص 
مدیران خرید بخش صنعت، شــامخ این 
بخــش را 57.29 واحد اعــالم کرده که 

نســبت به ماه قبل ۱.۰۴ واحد کاهش 
نشــان می دهد؛ اما همچنان بر شرایط 
نســبتاً مســاعد این بخش داللت دارد.

شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار 
در اسفندماه )5۸.39( نسبت به بهمن ماه 
)5۶.7۱( افزایش داشــته و طی ۱۸ ماه 
از شروع طرح به بیشــترین مقدار خود 
رسیده اســت. این شاخص به ترتیب در 
بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و 
صنعت افزایش را داشــته. افزایش تقاضا 
در بســیاری از رشــته فعالیت ها در ماه 
پایانی ســال دلیل عمده آن بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
)55.52( اندکی نســبت بــه بهمن ماه 
)53.۴3(، افزایش داشــته و این شاخص 
نیز بیشــترین میزان خــود را از ابتدای 
شــروع طرح ثبت کرده اســت. بخش 
صنعت در میان سایر بخش ها بیشترین 
مقدار افزایش را در این شــاخص داشته 
است.شــاخص موجودی مــواد اولیه یا 
لوازم خریداری شده )۴۶.۸7( نسبت به 
ماه قبل )۴۸.2۶( روند کاهشــی داشته 
است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم 
این کاهش مربــوط به بخش خدمات و 
بوده است.شــاخص میزان  کشــاورزی 
صادرات کاالها یا خدمــات کل اقتصاد 

در اسفندماه )۴7.۸۰( هرچند همچنان 
کاهشی اســت اما همانند بهمن ماه نرخ 
کاهش کمی داشــته اســت و بیشترین 
عدد شــاخص از ابتدای شــروع طرح را 
ثبــت کرده اســت که عمدتــاً به دلیل 
بهبود صادرات در بخش صنعت است. بر 
اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی 
ایران صادرات در اسفندماه افزایش ۱93 
میلیــون دالری و رشــد ۶ درصدی را 

نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.
شــاخص انتظارات در ارتبــاط با میزان 
فعالیت اقتصادی در ماه آینده )۴۴.57( 
پیش بینی رکود بــاال در فروردین ماه را 
نشــان می دهد. از یک ســو طبق روال 
هرساله کاهش در فعالیت ها در فروردین 
به طورمعمول وجود دارد و از سوی دیگر 
ماه رمضان و همچنین تعطیالت بسیاری 
از کسب وکارها به دلیل گسترش مجدد 

کووید ۱9 بر این رکود تأثیرگذار است.
همچنین بر اســاس داده های به دست 
آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت در اســفند 57.29 
نسبت به بهمن ماه افزایش داشته است، 
هر چند شــدت افزایش آن اندکی کمتر 
از بهمن ماه اســت اما نشان دهنده رونق 
در اکثر فعالیت های صنعتی اســت. در 

اســفندماه همه زیرشــاخص های اصلی 
شامخ صنعت به غیراز موجودی مواد اولیه 
خریداری شــده عدد بــاالی 5۰ را ثبت 
کرده اند.شاخص مقدار تولید محصوالت 
در بخــش صنعت )5۶.۱5( نســبت به 
مــاه قبــل )59.5۸( افزایش داشــته و 
رونق اکثر فعالیت های صنعتی را نشــان 
می دهد. افزایش تقاضا در اســفندماه در 
افزایش تولید کسب وکارهای بخش های 
صنعتی اثرگذار بوده است.شاخص میزان 
سفارشــات جدید مشــتریان )۶2.۱۸( 
طی ۱۰ ماه گذشــته از اردیبهشــت ماه 
باالترین مقدار خود را ثبت کرده اســت. 
این عدد با توجه به میزان مشــابه آن در 
ماه پایانی ســال گذشته که تقاضا تحت 
تأثیر رکود ناشــی از کووید ۱9 بســیار 
کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه 
رشته فعالیت های بخش های صنعتی را 
در این ماه نشــان می دهد که این تقاضا 
با توجه به افزایــش میزان صادرات، هم 
ناشــی از تقاضای داخلی و هم خارجی 
است.شــاخص موجودی مــواد اولیه بار 
دیگر کمتر از ماه قبل شد و در اسفندماه 
)۴9.۴2( اندکی نسبت به بهمن )5۰.93( 
کاهش یافت، این در حالی است که این 
شاخص در بهمن برای اولین بار طی 29 
ماه گذشته عدد باالی 5۰ را تجربه کرده 
بود. شاخص قیمت مواد اولیه )79.9۸( 
نیز که طــی ماه های گذشــته کمی از 
شدت افزایش آن کاسته شده بود مجدداً 

با شدت بیشتری افزایش یافت.

شامخ دوباره رکورد زد

رونقاقتصادیبهایرانبازمیگردد؟
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سهولت تأمین نقدینگی با احیای اعتبار چک در مبادالتگزیده خبر
قانون جدید چک می تواند با احیا اعتبار چک در مبادالت به تأمین سرمایه در گردش 
بنگاه های اقتصادی کمک شــایانی نماید و به این ترتیب تأمین نقدینگی در محیط 
کســب و کار ایران را تســهیل کند. هر بنگاه اقتصادی در هنگام فعالیت با عواملی 
مواجه می شود که گرچه از مدیریت بنگاه خارج است اما بر فرایند تولید آن بنگاه اثر 
می گذارد و می تواند مشکالتی را بر سر فعالیت بنگاه ایجاد نماید یا بر عکس موجب 
تسهیل فعالیت های آن شود. این عوامل در ادبیات علمی محیط کسب و کار نام دارند 
که شامل موضوعات مختلفی از جمله قواعد حقوقی حاکم بر معامالت می شوند.چند 
ســال قبل نواقص قانون صدور چک موجب شــده بود تا با افزایش میزان چک های 
برگشــتی، مشــکالتی برای بنگاه های اقتصادی ایجاد شود. این مشکالت در حدی 
فضای کســب و کار را به هم ریخته بود که تشــکل های اقتصادی در ارزیابی مرکز 
پژوهش های مجلس از مؤلفه های محیط کسب و کار در پاییز ۱۳۹۵، چک برگشتی 
را به عنوان پنجمین عامل نامساعد فعالیت های اقتصادی معرفی کردند.تأثیر منفی 
چک های برگشتی بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی موجب شد تا در سال ۱۳۹۷ 
قانون صدور چک در مجلس مورد اصالح قرار بگیرد تا به این ترتیب با کاهش میزان 

چک های برگشتی، اعتبار چک بار دیگر احیا شود.

بهبود محیط کسب و کار با اجرای قانون جدید چک
با اجرای قانون جدید چک، فرایند رســیدگی قضائی به چک برگشتی را به گونه ای 
تغییر پیدا کرد که طلبکار با صرف کمترین زمان و هزینه، امکان دسترسی به طلب 
خود را داشــته باشد. در این راستا مقرر شد بانک های عامل در صورت مواجه شدن 
با حســاب خالی صادر کننده چک، در همان محل، شناسه عدم پرداخت را بر روی 
چک ثبت کنند تا دارنده چک بتواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی در خواست 

صدور اجرایی را ثبت کند.
تســهیل فرایند رسیدگی به چک های برگشتی در کنار برخی از محدودیت ها برای 
صادر کنندگان چک های برگشتی موجب شد تا با اجرای بخش هایی از قانون جدید 
چک، میزان چک های برگشتی کاهش پیدا کند.بررسی های آماری نشان می دهد که 

در ســال ۹۶ ارزش چک های برگشتی نسبت به کل چک های صادره به ۲۳ درصد 
رســیده بود اما اجرای قانون جدید چک موجب شــد تا ارزش چک های برگشتی 
نسبت به کل چک های صادره در یک سال منتهی به اول اسفند ۹۹ به ۱۱.۲ درصد 
کاهش پیدا کند که این امر قطعاً به سهم خود تأثیر مثبتی بر بهبود محیط کسب 

و کار گذاشته است.

کاهش چک های بال محل با برقراری تقارن اطالعاتی
عالوه بر این با الزامی شــدن ثبت اطالعات چک های جدید در سامانه صیاد از ابتدا 
ســال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام بلندی برای برقراری تقارن اطالعاتی به عنوان یکی 
از مفاد قانون جدید چک برداشت که این موضوع نیز می تواند بر افزایش اعتبار چک 
در مبادالت کمک کند.با برقراری کامل تقارن اطالعاتی، بنگاه ها و فعاالن اقتصادی 
قبل از گرفتن چک می توانند نســبت به استعالم آخرین وضعیت صادرکننده چک 
اقدام نمایند و با آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر 
و میزان تعهدات چک های تســویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد چک 
تصمیم گیری کند. موضوعی که می توانــد از افتادن بنگاه های اقتصادی کوچک و 

بزرگ در دام چک بال محل جلوگیری کند.

قانون جدید چک به تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی کمک می کند
تأثیر قانون جدید چک بر بهبود محیط کســب و کار به همین جا ختم نمی شود و 
جواد معتمدی، حقوقدان و مدرس دانشگاه معتقد است که اجرای قانون جدید چک 
بــه تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز کمک می کند.وی توضیح داد: در محیط 
کسب و کار یک نیاز مهمی به نام تأمین اعتبار وجود دارد که فعاالن اقتصادی برای 
رفع آن دو راه پیش رو دارند. یکی مراجعه به بانک های عامل و تأمین اعتبار مبتنی 
بر نظام بانکی و دیگری تأمین اعتبار از مسیر معامالت اعتباری.این حقوقدان اضافه 
کرد: فعاالن اقتصادی در حال حاضر به دلیل بروکراســی که در بانک ها وجود دارد 
تمایل دارند تا از مسیر معامالت اعتباری کار خود را پیش ببرند.معتمدی با اشاره به 

وضعیت چک های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید چک گفت: قباًل در بازار عرف 
بود که از دو یا ســه عدد چکی که گرفته می شد، یکی از آن ها برگشت می خورد و 
همین امر باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی می شد و فعاالن اقتصادی را مجبور 
می کــرد تا برای جبران هزینه، قیمت کاالهای خود را باال ببرند.وی ادامه داد: اما با 
اجرای قانون جدید چک در حال حاضر فعال اقتصادی می تواند تا حدی آسوده باشد 
و بــا خیال راحت معامالت اعتباری خود را با اســتفاده از چک انجام دهد و به این 

ترتیب اعتبار و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کند.

افزایش اعتبار چک آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد
این مدرس دانشگاه ادامه داد: یک اشتباهی که در بخش هایی از نظام حقوقی کشور 
وجود دارد این است که در دعاوی از فرد ضعیف تر و بدهکار حمایت شده که همین 
موضوع موجب می شــود تا طلبکار از رسیدن به حق خود باز بماند و در نتیجه اگر 
طلبکار بانک باشد تسهیالت یا خدمات خود را کمتر عرضه کند.معتمدی افزود: این 
در حالی است که اگر از طلبکار حمایت شود هم طلبکار به حق خود می رسد و هم 
طلبکار دوباره تسهیالت یا اعتبار به بازار عرضه می کند.وی خاطر نشان کرد: به نظر 
می رســد قانون جدید چک یکی از گام های کشور برای حمایت از طلبکار و امنیت 
ســرمایه آن است و از این جهت اجرای قانون جدید چک می تواند با افزایش اعتبار 

چک، آثار مثبتی بر اقتصاد کشور بر جای گذارد.

محیط کسب و کار در انتظار نتایج اجرای مرحله جدید قانون
اجرای مراحل پیشــین قانون جدید چک موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش 
چک های برگشــتی شد که نتیجه این امر برای بنگاه های اقتصادی محسوس است. 
با این حســاب بخش دیگری از قانون جدید چک از سال ۱۴۰۰ و همزمان با سال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها به مرحله اجرای رســیده است و انتظار می رود 
در صــورت اجرای خوب بانک مرکزی آثار مثبت خود را تا چند ماه آینده بر محیط 

کسب و کار نمایان کند.

 آیا اولتیماتوم مالیاتی دژپسند، سود بانکی
 را کاهش می دهد؟

وزیر اقتصاد اخیرا در ابالغیه به بانکها، بر اعمال نرخ سود بانکی یکساله ۱۶ درصد 
تاکید کرده است. فرهاد دژپسند اخیرا در مکاتبه ای با بانکهای دولتی تاکید کرده 
اســت، نرخ های باالتر از نرخ مصوب شــورای پول و اعتبار جزو هزینه های قابل 
قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان 
حسابرســی درباره رعایت این موضوع اقدام الزم را انجام دهد.الزم به ذکر است، 
سود مصوب برای سپرده های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱8 درصد است ضمن 
اینکه ســقف سود تسهیالت ۱8 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانک ها 
ســود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند عالوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود 
پرداخت کرده اند مشــمول پرداخت مالیات هم می شوند. معمارنژاد معاون وزیر 
اقتصاد، نیز در این رابطه گفته اســت، سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت 
بانک ها را در نرخ ســود ها اعالم کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت 
مالیــات این اضافه پرداخت ها اقدام خواهد کرد. ممکن اســت بعضی بانک ها در 
پرداخت سود ســپرده و یا دریافت سود تسهیالت تخلفاتی را مرتکب شوند که 
ســازمان حسابرسی با بررسی های خود، موارد را مشخص می کند و پس از تایید 
مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.حاال باید دید 
این اولتیماتوم مالیاتی وزیر اقتصاد به بانکها منجر به تثبیت نرخ سود بانکی سالیانه 

در کانال ۱۶ درصد خواهد شد یا خیر؟

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
تکمیل و تامین مالی پروژه های نیمه کاره در 

دستور کار 1400
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تکمیل پروژه های نیمه تمام را از اولویت های 
این بانک توسعه ای در سال جدید عنوان کرد و گفت: منابع کافی برای تکمیل هر 
چه ســریعتر پروژه های نیمه تمام در کشور در دسترس بانک قرار دارد.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران دکتر علی صالح آبادی اظهار داشت: پیش 
بینی می شود با سیاست های اتخاذ شده در بانک توسعه صادرات ایران، پروژه هایی 
چون پتروشیمی گچساران، فوالد جهان آرا، آریا بنادر) توسعه بندر چابهار( و خط 
انتقال برق ایران و ارمنستان تا قبل از پایان ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.وی افزود: با 
تامین مالی ۱۳۰ میلیون یورویی بانک توسعه صادرات ایران، پروژه فوالد کاوه جنوب 
کیش در دو بخش توســعه تولید شــمش فوالد و آب شیرین کن به اتمام رسید 
همچنین پروژه فوالد اردکان نیز با تامین مالی بالغ بر ۴۶ میلیون یورو سال گذشته 
به بهره برداری رسید.صالح آبادی اظهار داشت: فوالد جهان آرا با ۱۵۹ میلیون یورو، 
پروژه خط انتقال برق ایران و ارمنســتان با ۹۰ میلیون یورو، پتروشیمی سلمان با 
۱۲۰ میلیون یورو، فوالد آلیاژی با ۱۱8 میلیون یورو بخشی از پروژه هایی هستند 
که بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی کرده است.مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایــران با اعالم اینکه این بانک در حوزه منابع و مصارف تعادل مطلوبی دارد، گفت: 
خوشبختانه به هیچ عنوان در منابع ارزی و ریالی با کسری مواجه نیستیم و آمادگی 
داریم صادرکنندگان را در دو بخش ارزی و ریالی در حوزه های طرح و سرمایه در 

گردش با نرخ های ترجیحی تامین مالی کنیم.

بانک دی هشت هزار فقره تسهیالت به کادر 
درمان و کارکنان نظام سالمت اعطا کرد

مدیرعامل بانک دی از پرداخت بیش از هشــت هزار فقره تسهیالت اعتباری به 
کادر درمان و کارکنان نظام سالمت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، 
برات کریمی، مدیرعامل بانک دی در دیدار با پیرحسین کولیوند، رییس سازمان 
اورژانس کشور، با اشــاره به نقش تأثیرگذار کادر درمانی بیمارستان های کشور 
در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا گفت: مدافعان ســالمت کشــور این روزها 
رسالت و تعهد سنگینی در قبال ســالمت جامعه به عهده دارند و در این راستا 
سالمتی خود را نیز در کف اخالص گذاشته اند که این فداکاری شایسته قدردانی 
اســت.وی با تأکید بر اهمیت حوزه سالمت به عنوان یک بخش اقتصادی که به 
سرمایه گذاری برای رشد و توسعه  نیاز دارد، گفت: بانک دي همواره همراه و حامی 
نظام ســالمت و جامعه پزشکی بوده و در این راستا با ارائه خدمات متنوع مالی، 
آماده خدمت رسانی به این طیف ارزشمند است و این روند با قوت بیشتري ادامه 
خواهد یافت.کریمی با بیان این که بانک دی همواره توجه ویژه ای به توسعه نظام 
سالمت کشور داشته است، گفت: در طراحی محصوالت اعتباری مختلف در بانک 
تالش شده است شرایط ویژه ای برای پزشکان و کادر درمانی کشور در نظر گرفته 
شود که با استقبال جامعه هدف در سال گذشته، هشت هزار فقره تسهیالت به 
مدافعان سالمت کشور اعطا شد.پیرحسین کولیوند، رییس سازمان اورژانس کشور 
نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه ویژه بانک دی به حوزه ســالمت کشور، 
اعطای تسهیالت اعطایی بانک دی به ساخت پروژه های درمانی و بیمارستانی و 

همچنین حمایت از کادر درمان را شایسته تقدیر دانست.

120 ثانیه زمان برای خرید بیمه توقف کسب 
و کار ناشی از کرونا

تمام مشــاغل دارای پروانه کسب، می توانند در حداکثر ۱۲۰ ثانیه، بیمه توقف 
کسب و کار ناشی از کرونا را تهیه کرده و بابت تعطیلی فعالیت خود از بیمه تعاون 
خســارت دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، با توجه به ضرورت 
حمایت از مشاغل و در راستای تحقق شعار سال، بیمه تعاون با حرکت در مسیر 
»پشــتیبانی« و نیز »مانع زدایی« از فعالیت کسب و کارهایی که از سوی ستاد 
ملی کرونا تعطیل شــده اند، اقدام به ارائه بیمه نامه توقف کســب و کار ناشی از 
پاندمی کرونا کرده اســت.در راستای مانع زدایی و تسهیل هرچه بیشتر خدمت 
رسانی بیمه تعاون به صاحبان مشاغل و نیز با هدف کاهش ترددهای غیرضروری 
برای مبارزه با ویروس کرونا، متقاضیان می توانند با استفاده از اپلیکیشن »آپ« 
و مراجعه به قســمت بیمه تعطیلی کسب و کار، در حداکثر ۱۲۰ ثانیه ثبت نام 
کرده و از خدمات این شــرکت استفاده کنند.بیمه توقف کسب و کار، ۲8 رسته 
شــغلی در پنج گروه شامل »مهندسین ناظر، دفاتر ازدواج و طالق، خرازی، لوله 
کشی ســاختمان، فروش لوازم خانگی، خدمات چاپ دیجیتال آتلیه و عکاسی، 
پارچه فروشی، خیاطی، اقامت سرا، آموزشگاه، فروش لوازم و مواد دخانی، گیم نت، 
اسباب بازی فروشــی، خشکشویی، گل فروشی و محصوالت کشاورزی، آرایشگاه، 
کافه و چایخانه، باشگاه ورزشی، قنادی، لوکس فروشی، پوشاک، فروشگاه قطعات 
یدکی، شرکت های خدماتی نظافتی، تاالرهای پذیرایی، رستوران، مصالح فروشی، 
هتل و صرافی« را تحت پوشــش قرار می دهد.شایان ذکر است که بیمه تعاون، 
به عنوان تنها شــرکت بیمه ای در قاره آسیا، پس از مطالعات بین المللی و اخذ 
مجوزهای الزم از بیمه مرکزی، بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی 
را ارائه کرده و صاحبان مشاغل با استفاده از پروانه کسب خود می توانند در صورت 
دستور تعطیلی کسب و کار از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، تا سقف ۶۰ روز از 

بیمه تعاون خسارت دریافت کنند.

بورس 1۸ هزار واحد رشد کرد
شــاخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز سه شــنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۱8 هزار و ۴۵8 واحدی به یک 
میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۱۶ واحد رسید.، شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ 
با رشــد ۱8 هزار و ۴۵8 واحدی به یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۶۱۶ واحد رســید.همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۵۰۹ 
واحد رشد کرد و به ۴۳۵ هزار و ۲۳۱ واحد رسید.نمادهای فوالد، شستا، فملی، تاپیکو، کچاد، فخوز و شپنا بیشترین تأثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند.

کلیات »الیحه چک« تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات الیحه چک را به تصویب رساندند.

، در ادامه جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس شورای اسالمی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد کلیات 
الیحه چک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.نمایندگان با ۱8۲ رای موفق، ۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از 
مجموع ۲۲8 نماینده حاضر در مجلس کلیات این الیحه را تصویب کردند.در صورت تصویب نهایی این الیحه، صدور چک 

تضمین در وجه حامل ممنوع می شود.

هالک بانک خواستار پایان پیگرد آمریکا 
به اتهام نقض تحریم  علیه ایران شد

هالک بانک« ترکیه با اعالم به مراجع قضایی آمریکا خواستار پایان پیگرد 
قانونی واشــنگتن به اتهــام های این بانک مبنی بــر نقض تحریم های 
آمریکا ضد جمهوری اسالمی ایران شد.به گزارش منابع رسانه ای، وکیل 
هالــک  بانک، به یکی از دادگاه هــای تجدیدنظر در آمریکا اعالم کرد که 
این بانک دولتــی ترکیه از پیگرد قانونی ایاالت متحده مصون اســت و 
کیفرخواســتی که این بانک را به نقض تحریم هــای آمریکا علیه ایران 
متهم کرده اســت، باید لغو شود.»سیمون لتکوویچ«، وکیل هالک  بانک، 
در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم منهتن گفت که دولت آمریکا هیچ دلیلی 
برای اثبات صالحیت کیفری درباره این بانک را ندارد و از آنجایی که این 
بانک دولتی با دولت ترکیه هم سطح است، از مصونیت قضایی برخورددار 
می شود.هالک بانک اتهامات پول شویی و تبانی برای دور زدن تحریم های 
آمریکا علیه ایران در ترکیه و امارات متحده عربی را رد کرده اســت.این 
 بانک دولتی ترکیه، به پول شــویی و نقــض قوانین مرتبط با تحریم های 
ایران متهم است.دادستانی آمریکا هالک بانک را متهم کرده است که در 
ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ از طریق شبکه مالی و شرکت های فعال خود 
در ایران، ترکیه و امارات به دور زدن تحریم های ایران کمک کرده است.

این بانک متهم اســت به ایران بــرای انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دالر از 
پول های بلوکه شده خود، از جمله یک میلیون دالر از طریق حساب های 
آمریکایی، کمک کرده است.یشتر هالک بانک خواستار تبرئه از اتهام های 
تقلب بانکی، پول شــویی و توطئه نیز شده بود، اما یک قاضی آمریکایی 
در مهرماه ۱۳۹۹، این درخواســت را نپذیرفــت و ادعای هالک  بانک را 
مبنی بر این که قانون مصونیت های حاکمیت خارجی مانع پیگرد قانونی 
می شود، رد کرد.بانک هالک ترکیه تابستان ۹۹ نیز در پاسخ به اتهام های 
وارده از سوی یک قاضی آمریکایی مبنی بر کمک به ایران برای دور زدن 
تحریم های یک جانبه آمریکا اعالم کرد که قوانین داخلی ایاالت متحده 
عملکرد اقتصادی بانک ها در خارج آمریکا را شــامل نمی شود.این بانک 
ترکیه ای از قاضی آمریکایی خواســت تا اتهامات وارد شده از سوی او به 
این بانــک مبنی بر کمک به ایران برای فــرار )دور زدن( از تحریم های 
آمریکا  را پس بگیرد چرا که قوانین موجود، سوء رفتارهای ادعایی علیه 
این بانک در خارج از آمریکا را شامل نمی شود و بر این اساس هالک بانک 
از پیگیری قضایی مصون اســت .نمایندگان دادستان آمریکا بانک هالک 
ترکیه را متهم کرده اند که از خدمات پولی و شــرکت هایی که در ایران و 
ترکیــه کار می کنند از طریق معامالت تقلبی در طال، مواد غذایی و دارو 
برای دور زدن تحریم ها علیه ایران اســتفاده می کند.  خبرگزاری رویترز 
پیشــتر به نقل از »رابرت کری« وکیل »هالک بانک« ترکیه گزارش داد 
این بانک به دنبال آن اســت که از قاضی پرونــده مربوط به اتهام نقض 
تحریم هــای ایران بخواهد که از خود رفع صالحیت کند.وکیل آمریکایی 
هالــک بانک فروردیــن  ۹۹ در یک دادگاه فــدرال در منهتن نیویورک، 
ادعای دادستان های این کشــور مبنی بر نقض تحریم های ضدایرانی را 
مردود خواند.دســتگاه قضایی آمریکا مهرمــاه ۹8 هالک بانک ترکیه را 
به کالهبرداری، پولشــویی و نقض تحریم های ایاالت متحده علیه ایران 
متهم کرد و خواســتار پاســخگویی این بانک در دادگاهــی آمریکایی 
شد.دادســتان های آمریکا در کیفرخواســت خود مدعی شدند که هالک 
بانــک از ســال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به اجرای طرحی کمــک کرد که اجازه 
مــی داد ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در بازارهای جهانی 
را با استفاده از شبکه ای از شرکت ها خرج کند.این اتهامات، مشابه همان 
اتهاماتی اســت که به »مهمت هاکان آتیال« یکی از مدیران سابق هالک 
بانک وارد و ســال گذشــته بر مبنای آن محاکمــه و به حبس محکوم 
شــد.آتیال، معــاون هالک بانک ترکیه که به اتهــام معاونت در دور زدن 
تحریم های آمریکا علیه ایران در مارس ۲۰۱۷ در آمریکا بازداشــت شده 
بود، اواخر تیر ســال گذشــته بعد از ۲8 ماه از زندان آزاد شــد.دادگاه 
رسیدگی به اتهامات آتیال اواخر سال گذشته میالدی در ایالت نیویورک 
برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای به عنوان شاهد دادگاه 

وی حاضر شد.

بانک مرکزی با تزریق ۴۵ هزار میلیارد 
ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید 
با سررســید ۱۴ روزه بــا حداقل نرخ 
۱۹.8۰ درصــد به بانک های متقاضی 
موافقــت کــرد.، پیــرو اطالعیه روز 
سه شنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مبنی 
بر برگزاری حراج خرید مدت دار اوراق 
بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج 
بانک و موسســه اعتبــاری در مهلت 
تعیین شــده ســفارش فروش اوراق 
بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید 
)ریپو( را در مجموع به ارزش ۱۱۷.۳ 
هــزار میلیارد ریال از طریق ســامانه 
بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال 
کردند.بــا توجه بــه پیش بینی بانک 
مرکــزی از وضعیت نقدینگی در بازار 

بین بانکی، موضع پولی بانک مرکزی 
در این هفتــه تزریق نقدینگی بود. از 
ایــن رو، بانک مرکزی با تزریق ۴۵.۰ 
هــزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب 
توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با 
حداقل نرخ ۱۹.8۰ درصد به بانک های 
متقاضی موافقت کرد. معامالت مربوط 
به ایــن عملیات توســط کارگزاری 
بانک مرکــزی در روز دو شــنبه ۲۳ 
فروردین ماه انجام شــد.به عالوه، در 
هفته منتهی به ۲۳ فروردین، بانک ها 
و موسسات اعتباری در هفت نوبت از 
به  قاعده مند در مجموع  اعتبارگیری 
ارزش ۲۴۷ هزار میلیارد ریال استفاده 
کردند. همچنیــن در این دوره، مبلغ 
۲۶8.۵ هزار میلیــارد ریال از ریپوی 

انجــام شــده در قالــب اعتبارگیری 
قاعده مند سررســید شــد. بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی می توانند 
در روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از 
اعتبارگیری قاعده مند )دریافت اعتبار 
با وثیقه از بانک مرکزی( مشــروط به 
در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی 
و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود 
ســقف داالن )۲۲ درصد( اســتفاده 
کنند. همچنیــن در هفته منتهی به 
۲۳ فروردیــن ۱.۴ هزار میلیارد ریال 
اوراق بدهی دولتــی متعلق به بانک 
مرکزی توســط کارگزاری این بانک 
در بــازار ثانویه فروخته شد.شــایان 
ذکر است بانک مرکزی در چارچوب 
مدیریــت نقدینگی مورد نیــاز بازار 

بین بانکی ریالی، عملیــات بازار باز را 
به صورت هفتگی اجرا می کند. موضع 
این بانــک )خرید یا فــروش قطعی 
یا اعتبــاری اوراق بدهــی دولتی( بر 
اســاس پیش بینی وضعیت نقدینگی 
در بازار بین بانکــی و با هدف کاهش 
نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ 
هــدف، از طریق انتشــار اطالعیه در 
سامانه بازار بین بانکی اعالم می شود. 
متعاقــب اطالعیه مزبــور، بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی می توانند 
در راســتای مدیریت نقدینگی خود 
در بازار بین بانکی، نســبت به ارسال  
ســفارش ها تا مهلت تعیین شــده از 
طریق ســامانه بــازار بین بانکی اقدام 

کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
 موافقت با تزریق 45هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید

یک کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: کاهش نرخ ارز 
تقریبا منتفی شــده اســت و این جزو سیاست های دولت 
بــود که در انتهــای دوره خدمت خود از لحــاظ روانی در 
بازار سرمایه اثر بگذارد.فردین آقابزرگی درباره شرایط بازار 
سرمایه تا انتخابات ریاســت جمهوری و پس از آن اظهار 
داشــت: اگر بخواهیم گذشته و عملکرد بورس را به عنوان 
مهمتریــن عامل برای پیش بینــی وضعیت آ ینده در نظر 
بگیریم معموال این گونه بــوده که بعد از یک دوره صعود، 
بورس وارد دوره تنفس بــا بازدهی کم و یا بازدهی منفی 
می شــود. در حالی که حدود دو هفتــه از روز کاری بازار 
ســرمایه در ســال جدید می گذرد و در این مدت حدود 
شش درصد بازدهی منفی داشــته، نمی توانیم این بازار را 
قضاوت کنیم یا این شــرایط را تا پایان سال تعمیم دهیم 
چراکه متغیرهای متعدد تاثیرگذاری شرایط را رقم می زنند 
که مهمترین آن مقطع حساس انتخابات ریاست جمهوری 
است.وی ادامه داد: معتقدم افراد بسیار زیادی به ویژه فعاالن 
بازار ســرمایه که در ســال ۹۹ بورسی شدند منتظر اعالم 
برنامه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هستند. 
به طور قطع با توجه به شرایط جدید بازار سرمایه نامزدهایی 
که برنامه ای برای بازار ســرمایه نداشته باشند یا بورس در 
اولویت برنامه های آنها نباشد، در اولویت مردم نخواهند بود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه معتقدم دوره 
پیک فعل و انفعاالت بازار سرمایه در جهت افزایش شاخص 
تا مقطع انتخابات است، گفت:  بنا به تجربه نابسامانی بازار 
ســرمایه در ســال ۹۹ که دولت مجلس و مجموعه نظام 
را درگیــر کرد، قاعدتا پس از انتخابــات با ورود هر رییس 
جمهوری جلوی رشــد شــتابان بورس گرفته می شــود.

آقابزرگی تاکید کــرد: قبل از برگزاری انتخابات هیچ کس 
نمی تواند جلوی بورس را بگیرد و هر کسی که درباره توقف 
بازار سرمایه صحبت کند مورد توجه فعاالن بازار سرمایه و 
مردمی که بورسی شدند قرار نخواهد گرفت.این کارشناس 

بازار سرمایه افزود: هر چند که بورس وارد مدار اصالح شده 
و در فاز اصالحی قرار دارد اما شــور و نشاط انتخاباتی یک 
ســرفصل و مقطع قابل تمایزی در بازار سرمایه نسبت به 
دوره گذشته خواهد بود و این سرفصل جدید بازار سرمایه 
تا زمان انتخابات ادامه خواهد داشت.آقابزرگی تاکید کرد: 
هم دولت به دنبال این اســت که با یک کارنامه خوب بازار 
ســرمایه را به دولت بعدی بسپارند و هم تمام کاندیداها از 
بازار سرمایه تمجید خواهند کرد و فضای مناسبی در این 
زمینه شکل می گیرد و شــاهد رشد شاخص خواهیم بود.

آقابزرگی با اشــاره به وضعیت بازار سرمایه پس از برگزاری 
انتخابــات اظهار داشــت: می توان گفت پــس از برگزاری 
انتخابات وارد دوره سکون و رکود خواهیم داشت و بازدهی 
بازار در سه ماهه اول سال بیشتر از ۹ ماهه بعد از آن خواهد 
بود.وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی ها از میزان رشد 
شاخص تا پایان سال چگونه است اظهار داشت: در دوره فراز 
و فرود شــاخص در سال ۱۴۰۰ چند مولفه وجود دارد در 
خوش بینانه ترین حالت به دلیل کســری بودجه ۳۲۰ هزار 
میلیارد تومانی اقتصاد با تورم تا سقف ۵۰ درصدی مواجه 
خواهد شد و این کســری بودجه تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی 
را در درون خــود نهفته دارد.وی ادامه داد: از ســوی دیگر 
می توان تجربه بازار ســرمایه و سیر فراز و فرودهای بورس 
از ســال ۹۵ به بعد را مورد بررســی قرار داد در سال ۹۵ 
میزان بازدهی منفی ۴ درصد، در سال ۹۶ ، ۲۴ درصد، در 
ســال ۹۷ ، 8۷ درصد، در سال ۹8، بیش از ۱8۰ درصد و 
در ســال ۹۹ این عدد ۵۵ درصد بوده، پیش بینی می شود 
بازار ســرمایه در سال ۱۴۰۰ دوره مشابه به سال ۹۵ و ۹۶ 
را داشته باشد.آقابزرگی تاکید کرد: با فرض نرخ تورم بابت 
کاهش ارزش پول پیش بینی می شود که شاخص نسبت به 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رشد بین ۲۵ تا ۵۵ درصدی 
داشته باشد که در این صورت باز هم شاخص زیر دو میلیون 
واحد خواهد بود.این کارشــناس بازار سرمایه گفت: تاکید 

می کنم تمام این پیش بینی ها با فرض ثابت بودن اطالعات 
حال حاضر است و با توجه به این عوامل پیش بینی می شود 
بازار ســرمایه در ســال ۱۴۰۰ پس از انتخابات نسبت به 
دوره های قبل وارد دوره سکون و رکود شود.آقابزرگی گفت: 
رشد شاخص بر مبنای نرخ تورم خواهد بود که حداکثر آن 
حدود ۵۰ درصد است.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
تاثیرگذاری احیای برجام و آزادسازی پول های بلوکه شده 
اظهار داشت: تمام این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته 
است و البته باید در نظر بگیریم که همواره عملکرد و تقابل 
غــرب به صورت ظالمانه با ایران در دو دهه گذشــته یک 
دوره فرسایشــی بوده و متاســفانه ایران در این مباحث به 
نتایج دلخواه خود نرسیده است. اما اگر فرض کنیم این بار 
خالف رویه گذشته باشد و گشایش هایی در خصوص برجام 
حاصل شود باز هم اثرگذاری آن بر بورس مقطعی خواهد 
بود و شــوک مقطعی خواهد داشت و در ادامه روند همان 
رویه گذشته خواهد بود که به سود بازار سرمایه نیست.وی با 
بیان اینکه نمی توانیم در بلندمدت شاهد یک اثرگذاری قابل 
توجه در بازار سرمایه ناشی از این موضوعات باشیم گفت: 
شوک مقطعی ناشی از توافقات یا ورود ارزهای بلوکه شده 
یک بازه زمانی کوتاه اســت و این موضوع را در آزادسازی 
۱۰۰ میلیارد دالر در زمان ریاست جمهوری اوباما را تجربه 
کردیم و دیدیم که تزریق این منابع منجر به چرخش بهینه 
وضعیت اقتصادی کشــور نشد.این کارشناس بازار سرمایه 
تاکید کرد: معتقدم این موضوعات بیشتر آثار روانی در بازار 
ســرمایه دارد و اتفاقا بازار هم این موضــوع را درک کرده 
چراکه به رغم تمام اطالعات مثبتــی که از برجام می آید 
بازار واکنشی را نشان نمی دهد و حساسیت ها از دست رفته 
است.آقابزرگی همچنین با اشاره به احتمال کاهش نرخ ارز 
پس از احیای برجام گفــت: کاهش نرخ ارز تقریبا منتفی 
شده است و این جزو سیاست های دولت بود که در انتهای 
دوره خدمت خود از لحاظ روانی در بازار سرمایه اثر بگذارد.

یک کارشناس بازار سرمایه:

بورسپسازانتخاباتوارددورهسکونمیشود
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گزیده خبر

در واکنش به اقدام اتحادیه اروپا در تحریم ۸ مقام ایرانی
  ایران گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا

 را به حالت تعلیق در می آورد
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص اقدام روز جاری 
اتحادیه اروپا در قرار دادن اســامی تعــدادی از مقام ها و نهادهای جمهوری 
اسالمی در فهرست تحریم های حقوق بشری اتحادیه، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران این اقدام را قویا محکوم کرده و آن را بی  اعتبار می داند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: بدون شک اقداماتی از این دست از سوی مدعیان و موعظه 
گران دروغین حقوق بشــر که با انگیزه های سیاســی، نه تنها در برابر نقض 
حقوق مردم ایران تحت تحریم های ضد بشــری و غیر قانونی آمریکا سکوت 
کرده و تنها به اظهار تاســف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند، مردود 
بوده و موجب بی آبرویی هرچه بیشتر سوءاستفاده کنندگان از مفاهیم  واالیی 
چون حقوق بشر اســت.خطیب زاده در ادامه تاکید کرد: وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، گفت وگوهای 
جامع با اتحادیه اروپا شــامل گفت وگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری 
های ناشــی از  این گفت وگوها، بویژه در حوزه های تروریســم، مواد مخدر 
و پناهنــدگان را به حالت تعلیق در می آورد.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران تحریم های متقابل را در واکنش 
به اقدام اتحادیه اروپا در دســت بررســی دارد که متعاقبا اعالم خواهد شد، 
اتحادیه اروپا روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای اعــالم کرد که ۸ مقام و ۳ نهاد 
ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشــر به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.به 
گزارش ایرنا، در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای شورای اروپا منتشر 
شــده آمده اســت که این تحریم ها در ارتباط با نا آرامی های آبان ۱۳۹۸ در 
ایران صورت گرفته است.به دنبال تغییر نظام پرداخت یارانه به بنزین و اصالح 
قیمت آن که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه 
بامداد جمعه ۲۴ آبان  ۱۳۹۸ به اجرا گذاشته شد، اعتراض ها و تجمع هایی در 
برخی شهرها صورت گرفت.اما برخی با سوءاستفاده از اعتراض های مردمی، با 
هدف اغراض سیاسی، اقدامات خشونت آمیز و غیرقانونی را با آسیب رساندن 
بــه جان و مال مــردم عادی و نیروهای امنیتی و انتظامی مرتکب شــدند و 
مطالبات به حق مردم  را به بیراهه کشــاندند.بر اســاس بیانیه اتحادیه اروپا 
۸۹ مقام و ۴ نهاد ایرانی در فهرســت تحریم های حقوق بشری قرار دارند که 
شــامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی آن ها می شود. حسین سالمی، 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی 
انتظامی، حسین پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، غالمرضا ضیائی، رئیس سابق زندان 
اوین، حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولی عصر استان خوزستان و لیال واثقی، 
فرماندار شهر قدس در فهرست تحریم های جدید قرار گرفته اند. از سازمان ها 
نیز زندان های اوین، فشافویه و رجایی شهر به فهرست تحریم های حقوق بشری 

اتحادیه اروپا اضافه شدند.

سفر سعد حریری به مسکو
کابینه روســیه اعالم کرد، نخست وزیر این کشــور روز پنجشنبه )پانزدهم 
آوریل( مصادف با ۲۶ فروردین ماه همتای لبنانی خود دیدار و رایزنی خواهد 
کرد.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، کابینه روسیه با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد، میخائیل میشوســتین، نخست  وزیر این کشــور روز پنجشنبه با سعد 
الحریری، همتای لبنانی خود نشستی برگزار خواهد کرد و دو طرف در جریان 
این نشست در خصوص مسائل همکاری بین دو کشور در زمینه های تجارت، 
اقتصاد، صنعت، انرژی و فرهنگ به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.پیشتر، 
ســرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش در انتظار سفر 
ســعد الحریری به مسکو طی روزهای آتی است.الوروف در جریان کنفرانسی 
مطبوعاتی پس از مذاکرات با سامح شکری، همتای مصری خود، خاطرنشان 
کرد: ما منتظر ســفر سعد الحریری به روســیه طی روزهای آتی هستیم.وی 
در ادامه افزود: مســکو بر این باور اســت که امکان ندارد بحران کنونی لبنان 
حل شود مگر توســط خود لبنانی ها و با مشارکت تمامی گروه های سیاسی 

و طایفه ای.

غریب آبادی: 
غنی سازی در نطنز متوقف نشده است

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین با اعالم اینکه 
مسئولیت خرابکاری در نطنز به عهده رژیم صهیونیستی و حامیانش است، تأکید 
کرد که غنی ســازی در نطنز متوقف نشــده و اقدامات فنی تازه ای در واکنش 
به خرابکاری اخیر برنامه ریزی شــده است. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده 
دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، در گفتگو با برنامه تلویزیونی 
پرونده ویژه، توضیحاتی را درخصوص برنامه ایران برای واکنش به خرابکاری در 
مرکز غنی سازی شهید احمدی روشــن ارائه کرد.غریب آبادی گفت: مسئولیت 
این خرابکاری به عهده رژیم صهیونیســتی و حامیان آن می باشــد. وی هدف از 
این خرابکاری ها را از جمله تضعیف روحیه و تالش های دانشــمندان هسته ای 
خواند و افزود: تجربه نشــان داده است که ایران اســالمی پس از این اقدامات 
مذبوحانه قوی تر از قبل ظاهر شــده اســت.نماینده دائم کشورمان نزد آژانس 
بین المللی انرژی اتمی با تأکید بر این که غنی سازی در نطنز متوقف نشده است، 
گفت: فرایند جایگزینی ماشــین های آسیب دیده آی.آر.یک با 50 درصد قدرت 
غنی سازی بیشتر بالفاصله آغاز گردید و ماشین های جدید نیز در این مجموعه 
نصب خواهند شــد.غریب آبادی ادامه داد: عالوه بر این، در واکنش به این  اقدام 
خرابکاری، چند اقدام فنی مهم دیگر نیز برنامه ریزی شده است که این هفته به 
اطالع آژانس خواهند رسید.ســفیر و نماینده دائم کشورمان همچنین از ارسال 
نامــه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی در این خصوص خبر داد و 
گفت از وی خواسته شده تا ضمن اتخاذ موضعی شفاف در این زمینه، این اقدام 

تروریستی را محکوم کند.

به نقل از یک مقام آگاه؛
گفتگوی وزرای خارجه ترکیه و آمریکا 
پیرامون »کنفرانس صلح افغانستان«

وزیر خارجه ترکیه شامگاه دوشنبه با همتای آمریکایی خود پیرامون تمهیدات 
الزم برای برگزاری کنفرانس صلح افغانستان در شهر استانبول گفتگو کرد. یک 
مقــام آگاه در وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری اســپوتنیک گفت که »مولود 
چاوش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه شــامگاه دوشنبه با »آنتونی بلینکن« همتای 
آمریکایی خود تلفنی گفتگو کرد.طبق اظهــارات این مقام آگاه، »وزیر خارجه 
ترکیه با همتای آمریکایی خود گفتگوی تلفنی ســازنده و مفیدی داشت و دو 
طرف در این گفتگو پیرامون فرآیند صلح در افغانســتان و تمهیدات الزم برای 
برگزاری کنفرانس در اســتانبول و همچنین سایر موضوعات مربوط به سوریه و 
خاورمیانــه بحث و تبادل نظر کردند«.این مقــام آگاه در ادامه افزود که وزرای 
خارجه ترکیه و آمریکا همچنین در مورد موضوعات مربوط به روابط دوجانبه با 
یکدیگر گفتگو کردند.پیش از این نیز وزیر خارجه ترکیه بدون ذکر تاریخ دقیق 
اعالم کرد که کنفرانس صلح افغانستان در استانبول در ماه آوریل برگزار می شود. 
اما برخی از رسانه ها اندکی بعد گزارش دادند که این کنفرانس اواسط ماه آوریل 

برگزار خواهد شد.

ظریف در نامه ای به گوترش: 

خرابکاری رژیم صهیونیستی در نطنز، تروریسم هسته ای و جنایت جنگی است
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در نامه ای به دبیرکل 
ســازمان ملل نوشت: هدف قرار دادن تعمدی یکی از تاسیسات 
هسته ای تحت پادمان - با خطر باالی نشت سراسری و بی هدف 

مواد رادیواکتیو - تروریسم هسته ای و جنایت جنگی است.
 محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
دوشنبه شب در پی خرابکاری اخیر از سوی رژیم صهیونیستی 
در تاسیســات غنی ســازی نطنز به »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل متحد نامه نوشــت.ظریف در این خصوص در یک 
رشته توئیت نوشت: خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشتم: هدف 
قرار دادن تعمدی یکی از تاسیســات هســته ای تحت پادمان - 
با خطر باالی نشــت سراسری و بی هدف مواد رادیواکتیو - یک 
تروریسم هســته ای و جنایت جنگی است. اسرائیل در خصوص 
اقدام بــرای جلوگیری از احیای برجام بعــد از انتخابات ایاالت 

متحده تهدید کرده بود و هم اکنون به رخ می کشد.

 آمریکا از تروریسم اقتصادی ترامپ و تروریسم هسته ای 
اخیر دست بکشد

وی افزود: اگر ایاالت متحده خواهان جلوگیری از پیامدهای این 
قمار احمقانه اســت، باید از استفاده از تروریسم اقتصادی که از 
ســوی ترامپ اجرا شد یا تروریسم هسته ای اخیر به عنوان اهرم 
مذاکراتی دست بکشد و تمامی تحریم های اعمال شده، مجددا 
اعمال شــده و تغییر نام یافته از زمان اجرای برجام را لغو کند.

ظریف در توئیت دیگری خاطرنشان کرد: پس از راستی آزمایی 
به موقــع از لغو تمامی تحریم های ایاالت متحده، ایران با توقف 
اقدامات جبرانی خود پاسخ خواهد داد؛ اقداماتی که هم اکنون به 
دلیل خرابکاری هسته ای اخیر به طور چشمگیری سیر صعودی 

به خود خواهد گرفت.

متن این نامه به این شرح است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

عالیجناب،
قصدم از نگارش این متن آن است که به اطالعتان برسانم که در 
ساعات اولیه صبح ۱۱ آوریل ۲0۲۱، یک خرابکاری خطرناک 
و غیرمسئوالنه در شبکه توزیع برق کارخانه غنی سازی سوخت 

نطنز موجب خاموشــی و اختالل در فعالیت این تأسیســات 
هسته ای که تحت پادمان و نظارت گسترده آژانس بین المللی 
انرژی اتمی قرار داشته است، شد. تدابیر مهار آلودگی به موقع 
و حرفه ای توســط مدیریت و کارکنان وظیفه شناس کارخانه 
غنی سازی سوخت نطنز و سازمان انرژی اتمی ایران از آنچه که 
می توانست به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی مبدل شود، 
جلوگیری کرد.حمله عامدانه به یک تأسیسات هسته ای تحت 
پادمان - با ریسک باالی انتشــار بالقوه مواد رادیواکتیو - یک 
اقدام مجرمانه تروریسم هسته ای است. از آن جا که این جنایت 
بین المللی می توانست تبعات احتمالی انسانی و زیست محیطی 
همه گیر داشته  باشد، آنانی که این اقدام بزدالنه را طرح  ریزی 
کرده، دســتور آن را صادر کرده، در آن مشارکت کرده و آن را 
اجرا کرده اند، مرتکب یک جنایت جنگی شــده اند؛ جنایتی که 
نباید بدون تنبیــه باقی بماند.هر قدرتی که از این اقدام اطالع 
یا رضایت داشــته نیز باید به عنوان شــریک جرم این جنایت 
جنگی، مسئول شناخته شود.در حالی که از پاییز سال ۱۳۹۹، 
چندین مقام اسرائیلی علنا و به صراحت تهدید کرده اند که برای 
ممانعت از احیای برجام، دست به چنین عملیات هایی می زنند 

و بسیاری از رســانه های اسرائیلی و غربی تلویحا نقش آفرینی 
جنایتکاران جنگی اســرائیلی در ایــن تازه ترین نمونه از اقدام 
تروریســتی را تأیید کرده )و حتی بــه آن بالیده اند(، ایران از 
هرگونه قضاوت نهایی در خصــوص عامل این اقدام خودداری 
کرده، اما تحقیقاتی فراگیر در خصوص این خرابکاری و عامالن 
آن در جریان است.با این وجود، باید به خاطر داشت که از زمان 
آغاز مذاکرات برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲0۱۳، رژیم 
اســرائیل هیچ فرصتی را برای تخریب این مذاکرات از دســت 
نداده و پس از نهایی شدن این برنامه و تأیید به اتفاق آرای آن 
توسط قطعنامه ۲۲۳۱ )۲0۱5( شورای امنیت، تمام تالش خود 
را – به طرز شــرم آوری به صورت علنی – انجام داده است تا از 
اجــرای موفق و احیای آن پس از انتخابات اخیر ایاالت متحده 
ممانعت کند. جامعه بین المللی می بایست این اقدام به تروریسم 
هسته ای را قویا محکوم کرده و عامالن و همدستان آن  را بابت 
این اقدام پاسخگو کند.با یادآوری سابقه دیرینه رژیم اسرائیل در 
عملیات های خرابکاری علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ما - 
از جمله ترورهای بزدالنه چندین دانشمند هسته ای و حوزه های 
 ,۶۳۴/۲0۱0/S–۶۲۲/۶5/A( دیگــر ما در ســال های گذشــته

همچنیــن  و   )۱۱۴۸/۲0۲0/and S  ۲7/۲0۱۲/S–۶5۶/۶۶/A
عملیات سایبری مشترک آمریکایی - اسرائیلی علیه تأسیسات 
هسته ای ایران توســط یک بدافزار رایانه ای مخرب معروف به 
استاکس نت- جامعه بین المللی می بایست این اقدام به تروریسم 
هسته ای را قویا محکوم کرده و عامالن و همدستان آن  را بابت 
این اقدام پاســخگو کند؛ اقدام تروریستی که به تهدید تشدید 
بیــش از پیش بی ثباتی در این منطقه تنش آلود، دامن می زند.

جمهوری اسالمی ایران براســاس حقوق بین الملل حق اتخاذ 
تمامی تدابیــر جهت حفاظت و دفاع از شــهروندان، منافع و 
تأسیساتش علیه هرگونه اقدام تروریستی یا مخرب را برای خود 
محفوظ می دارد.در طول ۴۲ سال گذشته، فشار، جنگ اقتصادی 
و تروریسم - در تمامی اشکال و نمودهایش - در تضعیف اراده 
ما، متزلزل یا مختل کردن پیشرفت علمی و فناوری ما یا مجبور 
کردن ما به تن دادن به هوی و هوس های قدرت های استکباری 
و دست نشاندگان  آن ها، ناکام مانده است.اقدام بزدالنه تروریسم 
هســته ای اخیر، تنها اراده ما برای حرکت به پیش و جایگزین 
کردن سانتریفیوژهای آسیب دیده با دستگاه های پیشرفته تر و 
پیچیده تر را تقویت خواهد کرد. حتی کوته  فکرترین جنایتکاران 
نیز نهایتا - و به زودی - درخواهند یافت که هرگز نباید ایرانی ها 
را تهدید کنند.اگر ایاالت متحده می خواهد از تبعات شدید این 
قمار احمقانه توسط دست نشاندگان تروریست اش ممانعت کند، 
باید فورا از اینکه اقدامات غیرقانونی - چه تروریســم اقتصادی 
انجام گرفته توســط ترامپ )و ادامه  یافته توسط دولت کنونی 
ایاالت متحده( باشــد و چه این تروریسم هسته ای اخیر - را به 
عنوان اهرم مذاکراتی در نظر بگیرد، دســت برداشته و تمامی 
تحریم هایی را که از روز نهایی شدن برجام اعمال، باز اعمال یا 
تغییر برچســب داده شده اند را رفع کند.پس از راستی آزمایی 
به موقع از لغو تمامی تحریم های ایاالت متحده،  ایران با توقف 
اقدامات جبرانی خود پاسخ خواهد داد؛ اقداماتی که هم اکنون به 
دلیل خرابکاری هسته ای اخیر به طور چشمگیری سیر صعودی 
به خود خواهد گرفت.از شما قدردان خواهم بود که این نامه را 
به عنوان یک ســند در مجمع عمومی و شورای امنیت، توزیع 

کنید.
فرصت را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می شمارم.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار 
داد که نابســامانی و خودخشنودی در 
مقابله با بیماری همه گیر کووید -۱۹ 
نشــاندهنده آن است که تا پایان همه 
گیری این بیماری راه درازی در پیش 
اســت.به گزارش الجزیــره، »تدروس 
بهداشت  مدیرکل ســازمان  آدهانوم« 
جهانی با اشــاره به اینکه نابسامانی و 
خشــنودی از عملکرد خود در مواجهه 
با کووید -۱۹ نشــان می دهد که هنوز 
تا پایان همه گیری این بیماری ویروسی 
راه درازی در پیش اســت، تأکید کرد 
که با اتخاذ تدابیر ثابت شــده در حوزه 
بهداشــت عمومی، این بیماری ظرف 
چندین ماه تحت کنتــرل در می آید.

آدهانوم روز دوشــنبه در یک نشست 
خبری گفت: »ما خواهان آن هســتیم 

که شاهد بازگشایی جوامع و اقتصادها 
باشیم و ســفرها و تجارت دوباره آغاز 
شود. اما هم اکنون بخش مراقبت های 
ویژه در بســیاری از کشــورها مملو از 
بیمــار اســت و مردم در حــال مرگ 
هســتند و این کاماًل قابل پیشگیری 
اســت«.تدروس آدهانــوم در ادامه با 
اشاره به اینکه جهان تا پایان همه گیری 
کوویــد -۱۹ راه درازی در پیش دارد، 
گفت که »دالیل بسیاری برای خوش 
بینی وجود دارنــد. کاهش موارد ابتال 

و مرگ در دو ماه نخســت سال ۲0۲۱ 
نشاندهنده این است که این ویروس و 
گونه های آن می توانند متوقف شوند«. 
وی در ادامه تأکید کرد که نابسامانی، 
خشنودی از عملکرد خود و ناهماهنگی 
در اتخاذ تدابیر بهداشــتی عمومی از 
عوامل سرایت این بیماری است.گفتنی 
است که هندوســتان به تازگی از نظر 
نرخ ابتال به کرونا با پیشــی گرفتن از 
برزیل، پس از ایاالت متحده در مرتبه 
دوم جهــان قرار گرفت. در حال حاضر 

هندوســتان حدود ۱05 میلیون دوز 
واکسن کرونا را در میان جمعیت ۱.۴ 

میلیاردی خود توزیع کرده است.
»ماریان فن کرکهوو« رهبر تیم کووید 
-۱۹ در ســازمان بهداشت جهانی روز 
دوشــنبه در یک نشست خبری گفت 
که این همه گیری به صورت تصاعدی 
رو به افزایش است و نرخ ابتالی آن در 
هفته گذشــته ۹ درصد و نرخ مرگ و 

میر نیز 5 درصد افزایش یافته است.
تدروس خاطرنشــان کرد که در برخی 
کشــورها، به رغم ادامه ســرایت این 
بیماری رستوران ها و کافه ها همچنان 
مملو از مشــتری بــوده و بازارها باز و 
شلوغ هســتند که در آنها تعداد کمی 
از افراد تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه را 

رعایت می کنند.

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی:
جهان تا پایان همه گیری کرونا 

راه درازی در پیش دارد!

معرفی یک زن برای تصدی وزارت ارتش
کاخ ســفید در اطالعیه ای اعالم کرد، جــو بایدن، رئیس جمهور آمریکا ۱۱ 
مقام را برای رهبری آژانس های امنیت ملی و نیروی انتظامی انتخاب کرده 
و از جمله خانم »کریستین وورمث« را به عنوان اولین زن در سمت وزارت 
ارتش، برگزیده است.به گزارشز خبرگزاری رویترز، در اطالعیه روز دوشنبه 
کاخ سفید آمده است که رئیس جمهور آمریکا »کریستی ابی زید« را به عنوان 
مدیر مرکز ملی مقابله با تروریســم در دفتــر مدیر اطالعات ملی، »کریس 
اینگلیس« را به عنوان مدیر ملی ســایبر در دفتــر اجرایی رئیس جمهور، 
»کریســتین وورمــث« را به عنوان وزیــر ارتــش در وزارت دفاع، و »گیل 
سیســنروس« را به عنوان معاون دفاع، پرســنل و آمادگی در وزارت دفاع 
انتخاب کرده است.طبق اطالعیه کاخ سفید، خانم کریستی ابی زید به مدت 
تقریباً یک دهه در آژانس اطالعات دفاعی در ســمت مقام اطالعاتی مقابله 
با تروریســم، فعالیت کرده، سپس به شورای امنیت ملی انتقال داده شده و 
در ســال ۲0۱۴ به عنوان معاون دستیار وزیر دفاع در افغانستان، پاکستان 
و آســیای مرکزی انتخاب شده است.اطالعیه کاخ سفید حاکی از آن است 
که کریس اینگلیس نیز به مدت ۴۱ ســال، از جمله ۲۸ ســال در آژانس 
امنیــت ملی، در دولت فــدرال خدمت کرده و در آژانــس فوق به مدت 7 
سال، سمت معاون مدیر را بر عهده داشته است.کریستین وورمث در دولت  
اوباما با معاونت جو بایدن، به عنوان معاون وزیر دفاع و مدیر ارشد سیاست 
دفاعی در شــورای امنیت ملی فعالیت کرده و به شکل گیری دستورالعمل 
استراتژیک دفاعی ۲0۱۲ که توازن مجدد ارتش در قبال هند و اقیانوس آرام 
را آغاز کرد، کمک نمود.بایدن اوایل روز دوشنبه نیز مقامات کلیدی امنیت 
ســایبری در وزارت امنیت داخلی، از جمله »جن ایسترلی« را برای سمت 
مدیر امنیت سایبری و آژانس امنیتی زیرساختی و »کریس مگنوس« را به 
عنوان کمیسر حفاظت گمرک و مرز، انتخاب کرد.کاخ سفید همچنین اعالم 
کرد، جو بایدن روز دوشنبه ۳ نفر را نیز برای مناصب عالی وزارت دادگستری 
انتخاب کرده، از جمله کســی که به دولت توصیه حقوقی ارائه خواهد کرد 
و فــرد دیگری که وظیفه نظارت بر تحقیقات جنایی را بر عهده دارد.بایدن 
»کریستوفر شرودر« را که اقدامات تیم انتقالی وی در وزارت دادگستری را 
بر عهده داشــت، به عنوان دستیار دادستان کل برای دفتر مشاوره حقوقی 
برگزیده اســت.رئیس جمهور آمریکا »کنت پوالیت« را نیز برای اداره بخش 
جنایی وزارت دادگســتری و »اَن میلگرام«، دادستان سابق و دادستان کل 
نیوجرســی را به عنوان گزینه خود برای ریاست اداره مبارزه با مواد مخدر 
)DEA(، آژانس برجسته زیرمجموعه وزارت دادگستری برای تحقیق در مورد 
قاچاق و تولید مواد مخدر، معرفی کرده است.هر ۳ نامزد معرفی شده نیازمند 

تأیید سنا هستند.

امکان بازگشت آمریکا به برجام، اصلی ترین 
موضوع مذاکرات الوروف در تهران

وزیر امور خارجه روسیه در جریان مذاکرات دیروز خود با وزیر خارجه، رئیس 
جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی ایران، درباره وضعیت حساس کنونی 
پیرامون توافق هســته ای و برخی موضوعات مهم منطقه ای گفت وگو خواهد 
کرد.به گزارش خبرگزاری »تاس«، »سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه 
دیروز )سه شــنبه( و بعد از سفر روز گذشته خود به مصر، وارد تهران می شود 
تــا طبق برنامه مورد توافق دو طرف، عالوه بر انجام مذاکراتی با »محمدجواد 
ظریف« همتای ایرانی خود، با »حســن روحانــی« رئیس جمهوری ایران و 
»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس شــورای اسالمی )پارلمان ایران( دیدار و 
گفت وگو کند.طبق اطالعاتی که در آســتانه این ســفر از سوی وزارت امور 
خارجه روســیه منتشر شــد، اصلی ترین موضوع مورد توجه طرفین در این 
رایزنی هــا، روند اوضاع کنونی پیرامون برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
درباره برنامه هسته ای ایران است. عالوه بر این، در دستور کار مذاکرات برخی 
مسائل مهم بین المللی، از جمله اوضاع در سوریه، افغانستان، یمن و وضعیت 
کلی در منطقه خلیج فارس نیز گنجانده شــده اســت.  طبق این اطالعات، 
مقامات مســکو همچنین امیدوارند، گفتگو های کاملی در رابطه با مجموعه 
مســائل در دســتورکار دوجانبه و در وهله نخســت، درباره تحقق طرح های 
مشــترک در عرصه انرژی و حمل و نقل و دیگر ابعاد همکاری های اقتصادی، 
با مقامات جمهوری اســالمی ایران انجام شود.وزارت خارجه روسیه پیش از 
این اعالم کرده بود که دورنمای گســترش همکاری های فرهنگی-انســانی 
بین روســیه و ایران و همچنین توسعه همکاری در زمینه مبارزه با کرونا نیز 
در این سفر مورد بررســی قرار خواهد گرفت.سفر سرگئی الوروف به تهران 
در شرایط بسیار حســاس و پیچیده ای در رابطه با وضعیت سرنوشت توافق 
هسته ای صورت می گیرد. روسیه از همان زمان خروج یکجانبه آمریکا از این 
توافقنامه در ســال ۲0۱۸، تالش کرده تا برجام حفظ شــود و از تماس های 
مرتــب با مقامات تهران و دیگر طرف هــای باقی مانده در این توافق حمایت 
کرده است. الوروف در آستانه سفر خود به تهران، بار دیگر تأکید کرد که هیچ 
جایگزیــن منطقی برای برجام وجود ندارد و همانطور که »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهوری روســیه بارها اعالم کرده، اجرای کامل تعهدات همه طرفین 
شــرکت کننده در برجام، موثرترین راه بــرای حفظ این توافقنامه مهم بین 
المللی اســت و طرف روسی، به نوبه خود،آمادگی دارد تا به مقامات تهران و 
واشنگتن برای حل و فصل مشکالت کمک کند.وزیر خارجه روسیه همچنین 
در تفسیر تحریم های آمریکا علیه ایران نیز یادآور شد که تهدید، باج خواهی و 
بازی های ژئوپلیتیکی »از نقطه صفر« و تقسیم جهان به »برگزیدگان« و سایر 

کشورها، غیرقابل قبول است.  
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برخی غذا ها وجود دارند که سالم هستند، اما باعث بی خوابی می شوند و 
باید از خوردن آن ها قبل از خواب خودداری کرد. اگر غذا های سالم را در 
زمان مناسب نخوریم همیشه سالم نیستند. سبزی کرفس برای کاهش 
وزن مفید اســت، اما به عنوان یک ســبزی ادرار آور محسوب می شود، 
بنابراین با مصرف آن هنگام شب، تعداد دفعات رفتن به توالت افزایش 
می یابد و این منجر به اختالل در خواب و بیدار شدن های مکرر می شود. 
در شب زیاد آجیل مصرف نکنید؛ زیرا حاوی مقدار زیادی نشاسته، قند 
و چربی است و بنابراین این مواد مغذی بار سنگینی بر سیستم گوارش 
بدن تحمیل می کنند. خوردن سبزیجات، میوه ها و قره قاط تازه در شب، 
ممکن است باعث نفخ و درد در شکم و در نتیجه باعث ناراحتی فرد در 

شب می شود. میوه ها حاوی ویتامین های زیاد و کالری کمی هستند.

وقتی فرد به طور ناخواسته و غیرعمدی حدودا ۵ درصد وزن خود را 
در عرض دوره شش ماه از دست بدهد، دچار کاهش وزن شده است. 
شــاخص توده بدنی )BMI( نرمال که از تقسیم وزن به مجذور قد، 
به دســت می آید، در محدوده ۱۸.۵ تا ۲۰ است. اگر  BMI، کوچکتر 
مساوی ۱۸.۵ باشد، کاهش وزن غیرعادی محسوب می شود. کاهش 
وزن می تواند به علت تحلیل عضالنی یا از دســت رفتن توده چربی 
بدن  یا کم آبی باشــد، در موارد شــدید کاهش وزن، شــل شدن و 
افتادگی پوســت، چروک های پوستی و آتروفی یا تحلیل دوطرفه در 
ناحیه گیجگاهی رخ می دهد. بیماری های التهابی و عفونی مثل سل، 
بیماری ایدز یا سایر عفونت ها و هر نوع سرطان می تواند باعث کاهش 

وزن شود. 

تحقیقات اخیر نشان می دهد که کووید ۱۹ روی سطوح یا اجسام برای 
مدت طوالنی زنده نمی ماند، اما هنگامی که در هوا قرار گرفت، ویروس 
می تواند ُمعلق بماند و مانند دود در اطراف شــناور باشــد. کارشناسان 
مکررا تأکید می کنند که شستن خرید هفتگی احتماالً کاری به در امان 
ماندن از کووید ۱۹ ندارد؛ به نظر می رســد ویروس از طریق هوا منتقل 
می شود و به طور کلی از طریق سطوح منتقل نمی شود. تمیز نگه داشتن 
دستان هنوز محتاطانه است، اما درک ما از کووید ادامه پیدا کرده است و 
به نظر می رسد انتقال آن از طریق هوا انجام می شود. تحقیقات اخیر، در 
محیط هایی شبیه به زندگی واقعی، نشان می دهد که ویروس در طوالنی 
مدت یا حداقل در هیچ مقداری که احتمال ایجاد عفونت وجود داشته 

باشد بر روی سطوح زنده نمی ماند.

غذاهای سالمی که باید از خوردن 
آن ها در شب پرهیز کرد

علت کاهش وزن ناگهانی و 
ناخواسته چیست؟

 ویروس کرونا در هوا
 شناور است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری
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استهالل ماه مبارک رمضان ۱۴۰۰

!L7 معرفی سدان اسپورت، الکتریکی و چینی ژیجی
با ژیجی L7 آشنا شوید، خودروی الکتریکی جدیدی که ماحصل تالش های شرکت ژیجی اتو، جوینت ونچر سایک، ژانگ جیانگ و گروه 
علی بابا می باشد. L7 قول شتاب گیری صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت زیر ۴ ثانیه، سیستم رانندگی خودکار و شارژ بی سیم کارا را داده 
اســت. خبرســازی درباره L7 در ماه ژانویه و زمان برگزاری کنفرانس خبری مربوط به این برند شروع شد زمانی که ژیجی دو خودروی 
جدید از جمله همین L7 را رونمایی کرد. گفته شــده این برند پیش فروش محصول جدید خود را از هفته آینده شــروع کرده و اولین 
نمونه ها نیز از نیمه اول ســال ۲۰۲۲ به دســت مشتریان خواهند رسید. L7 حتی با وجود پیشرفت های زیادی که در زمینه تکنولوژی 
خودروهای الکتریکی رخ داده مجموعه ای از تکنولوژی های مدرن می باشد. یکی از موارد برجسته این خودرو نصب سیستم شارژ بی سیم 
۱۱ کیلوواتی است که برای اولین بار در صنعت خودرو دیده می شود. گفته شده راندمان این سیستم ۹۱ درصد خواهد بود. شعاع حرکتی 
L7 در صورت استفاده از باتری ۹۳ کیلووات ساعتی برابر با ۶۱۵ کیلومتر می باشد. همچنین نسخه برد بلند از این خودرو با باتری ۱۱۸ 
کیلووات ســاعتی وجود خواهد داشــت که طبق گفته ها شعاع حرکتی ۱۰۰۰ کیلومتری را ایجاد خواهد نمود. اگرچه جزئیات سیستم 

خودران L7 مشخص نشده اما این خودرو دارای ۱۲ دوربین، رادارهای پیشرفته، ۱۲ رادار اولتراسونیک و لیدار خواهد بود.

 لغو مسابقات آسیایی ناامیدم کرد
ریحانه مبینی می گوید با لغو مسابقات آسیایی انگیزه خود را از دست داد اما تالش کرد تا از این زمان به عنوان فرصتی برای ارتقاء رکورد 
استفاده کند. در مسابقات دوومیدانی جام امام رضا )ع( در بخش زنان چند رکود ملی در رده های سنی مختلف جابه جا شد. ریحانه مبینی 
رکوردار پرش طول زنان ایران هم با پرشی به طول ۶.۲۶ متر رکورد سابق خود را که ۶.۱7 متر بود، ارتقا داد. مبینی به رکوردشکنی خود 
در اولین مسابقه دوومیدانی سال ۱۴۰۰ اشاره و بیان کرد: خوشبختانه توانستم رکوردم را ارتقا بدهم. آقای بادپی)مربی مبینی(  از آبان 
۱۳۹۹ برنامه ریزی کرده بود که تا زمان مسابقات آسیایی به اوج آمادگی برسم اما بعد از لغو مسابقات به دلیل شیوع کرونا قرار بر این 
شد که تا جام امام رضا به اوج برسم. در نتیجه آمادگی بدنی و ذهنی خوبی داشتم، حتی چند بار در تمریناتم رکورد ۶.۴۰ متر پریدم که 
حس اعتماد به نفس به من داد. در جریان مسابقات هم با اولین پرش رکورد ایران را ارتقا دادم. پرش های بهتری هم داشتم که خطا شد.  
سعی می کنم روی خطاهایم بیشتر کار کنم چون در مسابقات اکثر پرش های خوبم خطا می شود و شانسم را از دست می دهم. رقابت ها 
به خوبی برگزار و همه اصول بهداشتی رعایت شد. از طرفی برگزاری مسابقات در پیست امام رضا تجربه جدیدی بود چون همیشه در 

تهران مسابقه می دادیم و همه چیز عادی شده بود اما با حضور در مشهد شرایط جدیدی را تجربه کردیم. 

رد صف گل جا مده این خار راکار مده نفس تبه کار را کشته نکودار هک موش هوی
خورده بسی خوهش و خروار را

چرخ و زمین بندهٔ تدبیر تست
بنده مشو ردهم و دینار را

همسر رپهیز نگردد طمع
با هنر انباز مکن عار را ر راای هک شدی اتجر بازار وقت بنگر و بشناس خریدا

نست هک کار تو چیست چرخ بدا
دید چو رد دست تو افزار را

پیشنهاد

چهره روز

ضیافت به صرف گلوله 
داستان بلند »ضیافت به صرف گلوله« نوشته مجید 
قیصری منتشــر شــد. این کتاب در ۹۶ صفحه در 
مجموعــه »دنیای ما« در انتشــارات کتاب کوچه به 
چاپ رسیده است. در معرفی کتاب »ضیافت به صرف 
گلوله« توسط ناشر عنوان شده است: مجید قیصری 
از ســال ها پیش آثار متعددی را در حوزه ناگفته های 
جنگ ایران و عراق نوشته که یکی از آن ها »ضیافت 
به صرف گلوله« اســت. گرچه زمان این اثر در دوران 
پس از جنگ است، اما شخصیت های آن در طی یک 
حادثه مجبور به یادآوری خاطرات جنگ ایران و عراق 
می شــوند. ماجرای این کتاب از یک سری کارت های 
دعوت بی نام و نشانی شروع می شود که به دست چند 
نفر می رســد. آن ها به جایی مهمان می شوند که نمی دانند منزل کیست و چرا به این بزم دعوت 
شده اند. عجیب این که وقتی می رسند، با لکه های خون مواجه می شوند. از همین جا ماجرای اصلی 
این کتاب که درباره خاطرات آن شــخصیت ها و شخصی به نام بهزاد فرحان است، آغاز می شود. 
مخاطب وقتی دیالوگ های این شــخصیت ها را می خواند، به یاد دردها و خاطرات جنگ می افتد؛ 
فارغ از هیچ تقدس گرایی یا سطحی دیدن آن روزگار. او با حواشی واقعی جنگ مواجه می شود. با 
آدم هایی که پرونده مبارزات شــان سال هاست بسته مانده و همین مهمانی و آن چند قطره خون، 
مجال بازگشــایی آن را فراهم کرده. در بخشی از این اثر که یادآور سختی های رایج دوران جنگ 
ایران و عراق است، آمده: »دست آخر گفتند بروید سردخانه. شاید جنازه اش آن جا باشد. آن وقت ها 
این چیز معمول بود. یعنی معمول شده بود. اگر نمی جنگیدیم دنبال هم می گشتیم. برادر دنبال 

پدر. شوهر دنبال زن. سرگردانی دیگر گفتن ندارد.«

ژاله علو
ژاله علو )زادنام شــوکت علــو زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۰۶ - 
تهران( شاعر، گوینده، صداپیشه و بازیگر تئاتر، تلویزیون 
و ســینما اهل ایران اســت.آخرین اجرای نمایشی اش 
مجموعهٔ تلویزیونی مختارنامه نام داشت. او از برگزیدگان 
هشــتمین همایش چهره های ماندگار در ســال ۱۳۸۹ 
می باشد.علو در کوچه شــریعت، واقع در محله سنگلج 
تهران، از پدری ارتشــی بــه دنیا آمــد. پدربزرگ وی 
)علوالســلطنه( از خوشنویســان دوران قاجار بود. او در 
کودکی آثار ادبی ادیبان ایرانی همچون حافظ و سعدی و 
موالنا را فرا گرفت. در نوجوانی عضو چند انجمن ادبی و 
گروه شعرخوانی بود و همین فعالیت ها موجبات راهیابی 
وی به رادیو و گویندگی در آن را در ســال ۱۳۲7، مهیا 
کرد.ژاله علو فارغ التحصیل دانشســرای مقدماتی تهران و هنرستان هنرپیشگی تهران است.نخستین 
فعالیت های هنری وی را گویندگی زنده در رادیو، شــامل می شــد. وی به اجرای نمایش های رادیویی 
می پرداخت و از پایه گذاران برنامه داســتان شب بود. اجراهای وی در رادیو، وی را بر آن داشت که نام 
»ژاله« را برای خود برگزیند.وی در سال ۱۳۳۰، با نصرت اهلل محتشم ازدواج کرد.نصرت اهلل محتشم )تولد 
۱۲۹۸ تهران – مرگ ۱۳۵۹ تهران( هنرمند ســینما و تئاتر ایران اســت. وی فعالیت هنری را از سال 
۱۳۰۸ با بازی در تئاتر فرهنگ رشت شروع کرد و بعد آن را تئاترهای استودیو درام کرمانشاهی، نکیسا، 
تهران و فردوسی ادامه داد. فعالیت سینمایی را از سال ۱۳۱۴ با بازی در فیلم شیرین و فرهاد آغاز کرد. 
از دهه ۱۳۲۰ به فعالیت در رادیو مشغول شد؛ و از سال ۱۳۳۱ در دوبله نیز به فعالیت پرداخت. وی دو 
دوره در ســال های ۱۳۳۱ و ۱۳۴۱ ریاست اداره نمایش کشور را به عهده داشته است. وی همسر ژاله 

علو و روح انگیز سامی نژاد بوده است.

فرهنگ

پخش مناظره های زنــده تلویزیونی میان نامزدهای 
انتخاباتی یکی از مهمتریــن روش های درگیر کردن 
مخاطبان با جریان انتخابات اســت که در نهایت به 
تضــارب آرا و افزایش مشــارکت نیز کمک می کند. 
اما حاال که این روزها خبر غیررســمی پخش نشدن 
مناظره های انتخاباتی تلویزیون به گوش می رسد، این 
احتمال از ســوی برخی از کارشناسان رسانه مطرح 
شــده است که پلتفرم ها و شــبکه های اجتماعی از 
جمله اپلیکیشن تازه نفس »کالب هاوس«، می توانند 
جایگزین خوبی برای داغ نگه داشــتن بازار انتخابات 
باشــند. با پُررنگ شــدن فرضیــه  احتمالی حذف 
مناظره های انتخاباتی تلویزیون، شبکه های اجتماعی 
کــه در دوران کرونا فرصت عرض اندام بیشــتری یافتند، از جایــگاه ویژه تری در میان مخاطبان 
بهره مند شده اند. به ویژه اپلیکیشن »کالب هاوس« که امکان گفت وگوهای چندنفره را نیز فراهم 
کرده است. در این میان حضور برخی از چهره های سیاسی همچون وزیر امور خارجه و ارتباطات 
در اتاق های گفت وگوی »کالب هاوس« می تواند ُمهر تاییدی بر رسمیت بخشیدن به این اپلیکیشن 
باشد. هرچند که در روزهای اخیر احتماالتی مبنی بر فیلترشدن شبکه  اجتماعی »کالب هاوس« 
نیز مطرح شــده است؛ اما برخی طرح این موضوع را بازارگرمی برای جلب توجه بیشتر مخاطبان 
به این شــبکه اجتماعی عنوان می کنند و در عین حال عده ای هم بر این باورند که فیلتر شــدن 
این شبکه اجتماعی می تواند از فراهم شدن بستری نامطمئن در زمینه گفت وگوهای اجتماعی و 

سیاسی جلوگیری کند.

کوچ مناظره های انتخاباتی از تلویزیون 
به »کالب هاوس«؟
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