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رئیس جمهور خطاب به غربی ها، گفت: استفاده از IR۶ و اینکه می بینید غنی سازی را به ۶۰ درصد رساندیم پاسخ خباثت های شماست، نمی توانید در نطنز 
جنایت کنید و ما ساکت باشیم. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در جلسه هیئت دولت، ضمن تبریک حلول ماه مبارک 
رمضان، گفت: باید در سراسر کشور احساس کنیم ماه رمضان آمده است نه اینکه کسی در خیابان سیگار نمی کشد و یا غذا نمی خورد، این حداقل کار است، 
باید مناسک الهی رعایت شود، باید معنویت و برادری را احساس کنیم. این ماهی است که تهدیدها را نمی شنویم، صدا و سیما را می بینیم امنیت است، سخن 

مردم امنیت است و آدم احساس نمی کند اینجا چه نوشته است. این ماه، ماه خوبی هاست.رئیس جمهور ادامه داد....

www.sobh-eqtesad.ir

روحانی در جلسه هیئت دولت:

غنی سازی 60 درصدی پاسخ خباثت ها در نطنز است
info@sobh-eqtesad.ir

 موسویان به صهیونیستها 
شبیه تر است

ســالهای قبل حسین موسویان به اعتبار رفاقت نزدیک با سعید 
ســلطانیفر و مرتضی فیروزی و محمود واعظــی در روزنامه ما 
رفت و آمد داشــت. من از ابتدا به اعتبار اطالع از آشــنایی وی 
با برخی عوامل شــناخته شده و جاسوس انگلیسی به ماهیت او 
پی برده بودم و رفتار او را زیر نظر داشــتم این روزها اظهارنظر او 
در روزنامه آرمان او را از وابســتگی به لندن هم فراتر برده است. 
رســما حرف کاخ سفید و صهیونیســت ها را در روزنامه ای تمام 
قــد در خدمت منویات دولت تکرار میکند. این در حالی اســت 
که دوســتان هم پالکی او هنوز هم از این قدر واضح در لو دادن 
خــود بی احتیاطی نمیکنند و حداقل تحفظی را رعایت میکنند. 
به عبارتی میتوان گفت او همه پل ها را پشــت سر خود تخریب 
کرده اســت. او خود عضو تیم مذاکره کننده بوده است. به همین 
ســادگی عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در توافق سعدآباد که 
مدت هاست به آمریکا مهاجرت کرده و در آن کشور ساکن شده 
اســت. من در جریان البی هایی که بنفع او در پرونده جاسوسی 
و افشــای نامه بکلی سری نظام به انگلیس ها انجام شد و موجب 
فرار او از ایران شــد، بوده ام. اخیرا در مصاحبه با روزنامه آرمان 
گفته است: »مشکالت فعلی حاصل عملکرد کل حاکمیت است 
که دولت های اصولگرا یا اصالح طلب یا اعتدال همه در مجموعه 
این حاکمیت مسئولیت داشــته اند. دوران شوت کردن توپ در 
زمین این جناح یا آن جناح و فرار از مسئولیت پذیری به سر آمده 
است. رئیس جمهور بعدی هم چه نظامی باشد، چه روحانی، چه 
مهندس باشــد، چه دکتر یا استاد دانشــگاه نمی تواند تغییرات 
اساســی به وجود آورد مگر اینکه درمورد ریشه مشکالت کشور 
چاره اندیشی اساسی شود«. عجب فیلسوف عظیمی را این کشور 
از دست داده است؟ موسویان در ادامه گفته است که: » به  قدری 
اختالفات داخلی ایران درمورد برجام شــدت گرفته که طبیعی 
اســت برخی در دولت بایدن احساس کنند که دولت روحانی و 
مذاکره کنندگان هسته ای در اوج ضعف و تهدید داخلی هستند؛ 
ضمن اینکه درآستانه ترک قدرت هستند و توافق با چنین دولتی 
پایدار نخواهد بــود«. وی در ادامه تصریح کرده که: »مهمترین 
تفاوت سیاســت بایدن با ترامپ این اســت که ترامپ ضدبرجام 
بود و بایدن موافق برجام اســت. در دوره ترامپ، اتحاد نتانیاهو- 
بن ســلمان- نئوکان های آمریکایی ضدایران مثل جان بولتون و 
مایکل پمپئو و گروه  های ضدانقالب به ویژه منافقین، سیاست های 
ضدایرانی واشینگتن را فرماندهی می کردند اما دردوره بایدن تیم 
مذکور از این فرماندهی خلع  ید شده است ] چه دروغ شاخداری[ 
و دولت بایدن به  دنبال مهار خصومت بین دو کشــور اســت« ] 
بافریب[. بنظر میرســد موضوع مهمی را موسویان کشف کرده 
باشــد. من در تعجبم که امثال این نتان یاهوها را دولت هاشمی 
چگونه محرم اســرار خود کرده بود؟ که حتی رعایت مناسبات 
وابستگی ارباب خود را هم نکرده و نمیکنند. البته اذعان به ضعف 
دولت نکته مهمی است که ۸ ســال چانه زنی و بی بهره بودن از 
برجام برای دولت روحانی آفریده اســت و موسویان بهتر است با 
واشــنگتن پست مصاحبه نموده و بگوید که دوستان آمریکایی- 
صهیونیستی وی چه بالیی به ســر روحانی آورده اند. امروز بعد 
از تحمل ۵/۷ ســال دروغ و وعده و وعید و مبادرت دشــمن به 
تحریم هــای ۱۵۰۰ گانه که برخی توســط عوامل داخلی برای 
اعمال دیکته شــده و در شــرایطی که به دلیل عملکرد ضعیف 
دولت شاهد صف های عریض و طویل خرید مرغ هستیم و روغن 
خوراکی در بازار کمیاب شده است و مردم از افزایش سرسام آور 
قیمت اجاره بها و خرید مسکن و افزایش روزانه قیمت خودرو و 
التهابات بورس و گرانی افسارگســیخته اقالم خوراکی گالیه مند 
هستند، حامیان دولت مدعی هستند که مشکالت فعلی حاصل 
عملکــرد کل حاکمیت اســت؟ واقعا چگونه رویــی میتواند به 
این مقدار وقاحت برســد که عینا خواسته صهیونیست ها را در 
روزنامه های آرمان و شرق بلغور کند؟ روزنامه شرق در یادداشتی 
با عنوان »برجام ۱۴۰۰، یک بستر و دو رویا« نوشت: »انتظارات 
غربی ها را می توان به دو بخش هســته ای و غیرهسته ای تقسیم 
کرد. در بخش هســته ای تکلیف روشن است. انتظارات غربی ها 
کم وبیــش محدود می شــود به همان محدودیت هــا و توافقات 
برجام ۹۴ که خالصه اش آن بود که فعالیت های هســته ای ایران 
کنترل شــده و زیرنظر آژانس باید انجام شود. ایران هم آن را در 
اساس پذیرفته بود«. این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت:» اما 
مشــکل در انتظارات جدید واشنگتن و اروپایی هاست. انتظاراتی 
کــه در توافق برجام ۹۴ نیامده بودند. ایــن انتظارات عبارت اند 
از: برنامه های موشــکی، حضور به روایت غربی ها »نظامی« و به 
روایت جمهوری اسالمی »مستشاری« ایران در کشورهای دیگر و 
باالخره روشن شدن تکلیف دوتابعیتی ها. البته ممکن است ذکری 
هم در این میان از بهبود وضعیت حقوق بشــر در ایران به میان 
آید«. به عبارتی به جــرات میتوان تصریح نمود که روزنامه های 
اصالح طلب شعبه انتشاراتی فرایندساز غرب در ایران هستند و در 
داخل در نقش سربازان آمریکا و بلندگوهای کاخ سفید در ایران، 
همصدا با نتانیاهو و ترامپ و بایدن و بلینکن و ســران تروئیکای 
اروپایی خواســتار برجامیزه کردن ابزار دفاعی و دیگر مولفه های 
قدرت ایران هســتند. زهی خیال باطل که آنها با شــرایط امروز 
ایران که به اذعان خود آمریکایی ها و صهیونیستها فشار حداکثری 
به شکست انجامیده و جمهوری اسالمی ایران میرود که هژمونی 
سیاسی اقتصادی خود را در همسویی با چین و روسیه و هند به 
سربلندی آسیا مبدل کند و امریکا و غرب در حال افول آرزوهای 

خود را به گور خواهند برد.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی پرداخت.به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان » شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها 
در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی« آورده است؛ رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی )۲۹/۱۱/۱۳۹۹( درباره سیاست جمهوری 
اسالمی در مورد برجام فرمودند: »حرف هایی زده می شود، وعده هایی داده می شود. من می خواهم امروز فقط همین یک کلمه را بگویم؛ بگویم ما حرف و 
وعده  خوب خیلی شنیده ایم که در عمل، آن حرف ها و وعده ها نقض شده و ضّدش عمل شده. حرف فایده ندارد، وعده فایده ندارد؛ این دفعه فقط عمل، 
عمل؛ عمل از طرف مقابل را ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار را خواهیم کرد، آن کار را خواهیم کرد جمهوری اسالمی 
این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد بود. عالوه  بر این بحث  راستی آزمایی هم از بحث های بسیار مهمی است که ما حتماً بر آن تأکید داریم. 
ما وقتی تعهداتمان را در چارچوب برجام اجرا می کنیم، نماینده  آژانس نظارت دارد. این کاری اســت که نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام 
می دهند و آنها مشخص می کنند که تعهد ایران انجام شده یا انجام نشده است. سابقه  کار ما روشن است. ما وقتی موردی را قبول می کنیم، به تعهداتمان 
هم عمل می کنیم؛ اما در ارتباط با لغو تحریم هایی که باید آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید به عنوان کشور ذی نفع راستی آزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکایی ها 
می گویند ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما نمی توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعالم موضع رضایت بدهیم. اگر امضاء همراه با فرایندی 
برای راســتی آزمایی اقدامات نباشــد، معنی ندارد. به طور مثال، نفت فروختن ما یکســری لوازمی دارد. شرکتی که می خواهد از ایران نفت بخرد، نباید از 
تحریم شدن توسط آمریکا هراس داشته باشد. درحقیقت مجموعه ای از تحریم ها باید لغو بشود تا فروش نفت به صورت دقیق و کامل انجام شود. یعنی اگر 
اعالم شود که تحریم نفت ایران لغو شد، فی نفسه نمی تواند کفایت کند. باید در کنارش تضمین هایی هم وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش نفت 
هم پیش نیاید«.گزارش مرکز پژوهش های مجلس براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، هدف این گزارش را ارائه شاخص هایی جهت راستی آزمایی لغو 
تحریم ها در بخش های انرژی، صنعت و فناوری هوایی خوانده و می افزاید؛ نتایج این گزارش در بخش انرژی نشان می دهد که تحریم صادرات نفت یکی از 
ارکان مهم تحریم های وضع شده توسط آمریکا می باشد. پس از لغو یکباره تحریم های مرتبط با صادرات نفت و فرآورده، ضروری است انتفاع اقتصاد ایران 
از ناحیه رفع آن تحریم، در بازه زمانی مشخص و طی مراحل مختلف مورد راستی آزمایی قرار گیرد؛ این مراحل شامل اطمینان از انعقاد قرارداد فروش 
یکساله، حجم قرارداد فروش تا حداقل نیمی از سقف سهمیه ایران از اوپک، اطمینان از حمل ونقل نفتکش ها در آب های بین المللی و بنادر، سهولت در 
سوخت گیری، بیمه نفتکش، بیمه محموله و بیمه اتکایی و از همه مهم تر راستی آزمایی در مورد نقل و انتقال آزادانه و بی قید و شرط وجوه مالی سپرده 
شده حاصل از صادرات نفت است. در سایر موارد، تحریم های حاکم بر خرید کاال و تجهیزات نفت و گاز و صنعت برق کشور باید لغو شوند، به طوری که 
شرکت ها و فعاالن این حوزه در کشور بتوانند سفارش خرید به صورت اعتباری را ثبت کنند و بدون حضور واسطه ها و از مبادی رسمی محموله ها ارسال 
و در گمرک کشور ثبت گردد. درخصوص قراردادهای نفتی، گازی و صنعت برق نیز شرکت های معتبر بین المللی بدون هراس با قرار ضمانت بتوانند وارد 
پروژه ها و قراردادهای بخش انرژی کشور شوند. راستی آزمایی انتفاع اقتصاد ایران از محل لغو تحریم های فوق، نیازمند طی شدن زمانی بین ۳ تا ۶ ماه 
است.در بخش دوم این گزارش یعنی بخش مربوط به صنعت و معدن، با بررسی شاخص های راستی آزمایی در زیربخش های صنعت، پتروشیمی، صنعت 
خودروسازی و لوازم خانگی آمده است که از آنجایی که تحریم ها در بخش صنعت در ابعاد مختلفی تاثیرگذار است بازه زمانی راستی آزمایی لغو تحریم ها 
متفاوت خواهد بود. براساس نتایج این گزارش، راستی آزمایی انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم حوزه های فوق الذکر بر مبنای شاخص هایی نظیر 
برگشت پایدار سهم ایران در واردات محصوالت پتروشیمی بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی از طریق تدوین قراردادهای خرید بلندمدت، بهبود 
شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران از طریق ارتقاء رتبه بندی ایران توسط موسسات مالی و اعتباری معتبر خارجی، انعقاد قراردادهای تولید مشترک و 
امکان واردات مواد اولیه، قطعات گلوگاهی و تجهیزات مورد نیاز صنایع و صنایع معدنی داخلی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی و 
حمایت از کاالی ایرانی، تسریع در مراحل خرید و حذف اخذ مجوزهای تعریف شده در مراحل مختلف خرید، فروش مستقیم محصوالت صنعتی و معدنی 
و عدم نیاز به تعویض بارنامه ها، حضور واسطه ها، لغو دستورالعمل های حقوقی مربوط به قرار گرفتن شرکت های فعال در حوزه صنعتی و معدنی ایران در 
لیست تحریم ها، انجام خواهد شد.همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حوزه فناوری هوایی نتایج این گزارش حاکی از آن است که سه بخش 
تأمین هواپیما و قطعات، تعمیر و نگهداری و هوانوردی عمومی بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم و سیاست های مغرضانه آمریکا علیه ایران داشته اند. از 
جمله شاخص های راستی آزمایی پیشنهادی در حوزه فناوری هوایی می توان خرید مستقیم و بدون واسطه هواگرد خارجی به همراه ارائه خدمات آموزشی 

و پشتیبانی، لغو تحریم ها در موضوع تعمیر، نگهداری و پشتیبانی هواپیما و تأمین تجهیزات مربوط به عملیات فرودگاهی اشاره کرد.

کسری بودجه گردن بانک افتاد

ابهام جدید از چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی های هنگفت!

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

 اعالم آمادگی شرکت های روسی
 و چینی برای فاینانس پروژه ها

چه آینده ای در انتظار بازار نفت است؟

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت: ارتباط دوباره با شــرکت هایی که پس از خروج 
آمریکا از برجام کشور را ترک کردند مانند سابق نخواهد بود، ما اجازه نمی دهیم که به راحتی از کنار این مساله 
گذشــته شــده و دوباره همه امتیازات بدون تضمینات الزم به آنها داده شــود.علی جدی در مورد شرایط ورود 
دوباره شرکت های خارجی که پیش از این کشور را ترک کرده بودند اظهار کرد: برخورد دولتمردان و مجلس با 
شرکت های خارجی که در ایام تحریم ها تعهدات خود را رها کردند مانند قبل نخواهد بود. اینکه با برداشته شدن 
تحریم ها دوباره یک بازار مصرف ببینند، هر زمان که خواســتند رها کنند و کشــور را معطل بگذارند قابل قبول 

نیست. در کمیسیون صنایع نیز....

در نشست فراکسیون تولید مجلس با فعاالن اقتصادی مطرح شد؛

قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای 
درآورده است

شرط تک رقمی شدن مرگ های کرونایی
آن طور که دســت اندرکاران نظام سالمت کشور عنوان می کنند، اگر یک سوم جمعیت علیه کرونا واکسینه 
شوند، می توان امیدوار بود مرگ های روزانه تک رقمی شود. این روزها شاهد بروز موج چهارم کرونا در سراسر 
کشور هستیم و تقریباً نقطه بدون قرمز نداریم. این در حالی است که تا سه هفته قبل، شرایط کرونایی کشور 
به گونه ای بود که اغلب تخت های کرونایی در بیمارستان ها خالی شده بودند و کادر بهداشت و درمان خودشان 
را آماده می کردند که چند روزی به استراحت بروند. اما، به یکباره ورق برگشت و موج چهارم کرونا از راه رسید.

حاال شرایط خیلی نگران کننده شده است، به طوری که گفته می شود وضعیت کرونایی کشور در هفته های 
پیش رو، بدتر خواهد شد و این احتمال هست که مرگ های روزانه تا عدد ۶۰۰ مرگ هم برسد. لذا، مردم که 
از موج چهارم کرونا به شدت ترسیده اند، منتظرند ببیند که مسئوالن نظام سالمت چه راهکاری برای گرفتار 
نشــدن مردم به کرونا، دارند که ارائه بدهند.در شبانه روز گذشته آمار مبتالیان جدید و همچنین مرگ های 
کرونایی، به گونه ای بود که از آذر ۹۹ تا کنون، مشابه آن ثبت نشده بود. شناسایی بیش از ۲۴ هزار و ۷۶۰ بیمار 
جدید و فوت ۲۹۱ نفر، نشان می دهد که شرایط خیلی بغرنج و نگران کننده است.حمید سوری رئیس کمیته 
کشوری اپیدمیولوژی کرونا، با عنوان این مطلب که هر ۵ دقیقه یک ایرانی جانش را بر اثر کرونا از دست می دهد، 
گفت: چون راه اصلی انتقال ویروس از انسان به انسان است، مؤثرترین کار برای کنترل اپیدمی همچنان رعایت 
پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی و دوری از تجمعات و مهمانی ها است.وی با غیر اخالقی و غیر کارشناسی 
دانستن ایمنی گله ای یا جمعی، افزود: دوره ایمنی افراد بعد از ابتالء و واکسیناسیون کوتاه مدت است و حتی اگر 
واکسن هم بزنیم ایمنی ممکن است فقط ۶ ماه باشد و بحث عفونت های مجدد نیز همچنان باقی خواهد بود، 
بنابراین بهترین راه همچنان رعایت فاصله ها و پروتکل ها است.مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، با 
گالیه از شرایط کرونایی کشور که آن را حاصل بی مسئولیتی و سهل انگاری برخی از مسئولین و مردم دانست، 
گفت: به رغم هشدارها و توصیه های مستمر بهداشتی، متأسفانه کشور درگیر موج چهارم کرونا شد و بار بی 
توجهی های برخی از مسئولین و عدم رعایت پروتکل ها در سطح جامعه بر دوش کادر درمان و بهداشت کشور 
تحمیل شد و این در حالی است که خستگی ناشی از سه موج گذشته بر تن پرستاران در خط مقدم مقابله با 
کرونا هنوز باقی است.در حال حاضر ۲۹۵ شهرستان قرمز، ۹۹ شهرستان نارنجی، ۴۵ شهرستان در وضعیت زرد 
و فقط ۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.این در حالی است که در روزهای پایانی سال ۹۹، فقط ۲۳ شهر 
قرمز و نارنجی داشتیم که شهرهای قرمز فقط در استان خوزستان بودند. اما، حاال تعداد شهرهای قرمز کرونایی 
روز به روز در حال افزایش است و این زنگ خطر جدی است که ستاد ملی مقابله با کرونا باید برای برون رفت 
از چنین شرایطی، اقدام عاجل انجام دهد.علی بیرجندی نژاد رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، با عنوان این 
مطلب که حتی یک روز تأخیر در واکسیناسیون گسترده و عمومی نابخشودنی است، گفت: اگر وزارت بهداشت 
در نوروز به هر علتی نتوانست مؤثر وارد میدان شود الاقل در واکسیناسیون گسترده قافیه را نبازد.وی وضعیت 
بیمارســتان ها را غیرقابل باور خواند و افزود: به اذعان بسیاری از همکاران در بسیاری از اورژانس ها نزدیک به 
تکمیل ظرفیت هستیم و ادامه این روند باعث خواهد شد برای بستری بیمار جدید، تخت نداشته باشیم. این در 
حالی است که بسیاری از مسئولین به جای اقدام عاجل در پی یافتن مقصر هستند؛ خرج کردن از مردم و اتهام 
زنی به آنها نیز راحت ترین مسیر برای عده ای شده است؛ یک روز سفرهای نوروزی و روز دیگر صف های مرغ 
مورد اتهام است.محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، معتقد است که اگر واکسیناسیون 
با سرعت انجام شود و یک سوِم جمعیت را بتوانیم واکسینه کنیم، مرگ و میرها قطعاً یک رقمی خواهد شد. 
این در حالی است که گفته می شود واکسیناسیون عمومی از نیمه اردیبهشت با واکسن ایرانی »کوو ایران« آغاز 
خواهد شد. اما، فعالً در هر ساعت ۱۲ نفر قربانی کرونا می شوند و به نظر می رسد که حیاتی ترین راهکار مقابله 

با کرونا در شرایط کنونی کشور، استفاده از ماسک باشد.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، 
صنعت و فناوری هوایی
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ایران در یکی از شروط خود تأکید کرده است که مذاکرات 
وین نباید مشــمول مرور زمان شــود بلکه باید در فرصت 
فوری یا به نتیجه برسد و آمریکا را به اجرای تعهداتش ملزم 
کند و یا متوقف شــود.منابع مطلع در مذاکرات گفتند که 
ایران برای مذاکرات وین ۴ شــرط تعیین کرده اســت تا از 
دام تبلیغاتی و راهبردی آمریکایی ها اجتناب شود.نخستین 
شــرط ضرورت رفع کامل همه تحریم هاست و در این بین 
تفاوتی میان تحریم هایی که در دوره اوباما وضع شده است 
و یا تحریم های ترامپ نخواهد بود، چه آنکه در دوران اوباما 

نیز تحریم های بسیاری علیه ایران وضع شده است،همچنین 
در این بین بر ضرورت رفع همه تحریم ها تأکید شده است 
تا آمریکا و شــرکای اروپایی اش امکان بهره گیری از تفسیر 
ظالمانه  مبنی بر اینکه برخی تحریم ها منشأ یا علت دوگانه 
دارند و صرفاً هســته ای نیستند، نداشته باشند و همچنین 
تحریمهای پیشــین یا تحریم های جدید با برچســب های 
جدید بازنگردد،لذا آمریکا باید تمام تحریم ها را طبق وظیفه 
خود در مذاکرات هسته ای بردارد.شرط دوم بر منتفی بودن 
کامل هرگونه اقدام گام به گام است. آمریکا کشوری است که 
از برجام خارج شده است و لذا باید تمام تعهداتش را اجرایی 
کند و در این بین تحت هیچ شرایطی اقدامات گام به گام در 
کار  نخواهد بود بلکه آمریکا باید به تمام تعهداتش برگردد.

شــرط سوم تأکید بر این گزاره مهم است که مذاکرات وین 

نباید مشمول مرور زمان شود بلکه باید در فرصت کوتاهی 
یا به نتیجه برسد یا متوقف شود. آمریکا و اروپایی ها تمایل 
دارند ایران را در یک پروسه فرسایشی از مذاکرات قرار دهند 
تا اوالً ایران پله پله و به مرور از حقوق خود محروم شــود و 
ثانیاً در صورت عدم نتیجه گیری در فاز پایانی، ایران به عنوان 
مسئول شکســت مذاکرات معرفی شود.اّما شرط چهارم بر 
ضرورت یک راستی آزمایی واقعی و نه عجوالنه از ناحیه ایران 
است. ایران باید رفع کامل و واقعی تحریم ها )به نحوی که در 
عمل موجب انتفاع ملت ایران شود( و بازگشت ناپذیر بودن 
آنها را راستی آزمایی کند و سپس گام های کاهش تعهدات 
هســته ای را به عقب برگردانــد، بنابراین یک لغو محدود و 
صــوری تحریم ها و یا راســتی آزمایی عجوالنه و غیردقیق 

ممنوع خواهد بود.

 4 شرط ایران برای 
مذاکرات وین

 پایان فاز اول واکسیناسیون کرونا در کشور 
تا نیمه اردیبهشت ماه

معاون بهداشــت وزارت بهداشت از پایان فاز اول واکسیناسیون کرونا و شروع فاز دوم 
تا نیمه اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ خبر داد. دکتر علیرضا رئیسی، گفت: با محموله ۷۰۰ 
هزار دوز واکســن »آســترازنکا« که به تازگی از »کوواکس« به دست ما رسیده است، 
خوشبختانه پیش بینی این است که با روند واکسیناسیونی که داریم، بتوانیم تقریبا فاز 
اول واکسیناســیون را تا نیمه اردیبهشت تمام کنیم.وی افزود: تعدادی از واکسن ها از 
کشور چین اهدا شده که حدود ۴۰۰ هزار دوز دست ما خواهد رسید و تقریبا از نیمه 
اردیبهشــت ماه می توانیم وارد فاز دوم واکسیناسیون شویم و فاز دوم واکسیناسیون 
کرونا را هم شــروع کنیم. سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا خاطرنشان کرد: قبال 
هم واکسن اسپوتنیک داشــتیم که بدستمان رسیده بود. مقداری هم واکسن از هند 
خریداری کردیم. بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، وی گفت: 

از هند ۵۰۰ هزار دوز خریده بودیم که ۱۲۵ هزار دوز رسیده است. 
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روحانی در جلسه هیئت دولت:گزیده خبر

غنی سازی ۶۰ درصدی پاسخ خباثت ها در نطنز است
رئیس جمهور خطاب به غربی ها، گفت: استفاده از IR۶ و اینکه می بینید غنی سازی را 
به ۶۰ درصد رساندیم پاسخ خباثت های شماست، نمی توانید در نطنز جنایت کنید و 
ما ساکت باشیم. حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( 
در جلسه هیئت دولت، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، گفت: باید در سراسر 
کشور احساس کنیم ماه رمضان آمده است نه اینکه کسی در خیابان سیگار نمی کشد 
و یا غذا نمی خورد، این حداقل کار است، باید مناسک الهی رعایت شود، باید معنویت 
و برادری را احســاس کنیم. این ماهی است که تهدیدها را نمی شنویم، صدا و سیما 
را می بینیم امنیت است، سخن مردم امنیت است و آدم احساس نمی کند اینجا چه 
نوشــته است. این ماه، ماه خوبی هاســت.رئیس جمهور ادامه داد: امروز در کشور ما و 
بســیاری از کشورهای جهان مردم با مشکالت زیادی روبرو شدند، بعضی ها فکر می 
کنند چون عید نوروز بوده شــیوع بیماری افزایش یافته است. البته ترددها و رعایت 
نکردن ها تاثیر گذار اســت اما همه دنیا با یک موج شــیوع مواجه اســت. االن وقت 
شــعار و سخنرانی نیست، االن وقت عمل است. البته بخش بهداشت و درمان ما کار 
سنگینی بر عهده دارد و ما قدردان آنها هستیم. همه مسئوالن کشور در سراسر کشور 
مســئولیت بزرگی دارند، ما باید نشــان دهیم به همه اصولی که ما گفته شده کامال 
پایبند هســتیم.وی تصریح کرد: همه مســئوالن در سراسر کشور مسئولیت بزرگی 
دارند، ما باید همه پروتکل ها را اجرا کنیم. هر وقت مراعات مردم در پروتکل ها به ۸۵ 
تا ۹۰ درصد افزایش یافت، اوضاع آرام شــده و هرجا اجرای پروتکل ها به ۴۵ تا ۵۰ 
درصد کاهش یافت، اوضاع بهم ریخته است. من به عنوان کسی که مسئولیت دارم و 
هر روز آمار را بررســی می کنم به این نتیجه رسیدم.روحانی ادامه داد: اساس کنترل 
این بیماری به دست خود ماست، همه ما مسئول هستیم و هیچ کس نمی تواند از زیر 

بار مسئولیت فرار کند.

واردات واکسن کرونا توسط شرکت های خصوصی با ارز نیمایی
رئیس جمهور گفت: در این مقطع واکســن نقش مهمی را ایفا می کند، ممکن است 
کســی واکسن زده باشد و باز هم مبتال شــود ولی واکسن، مصونیت بسیار باالیی از 
مرگ و میر می دهد. یعنی کســی که واکسن زده ممکن است مبتال شود اما جانش 
حفظ می شــود.وی تاکید کرد: حفظ جان مردم برای ما اولویت دارد. در این شرایط 
وارد کردن واکســن به عنوان یک وظیفه اســت و هر شرکت خصوصی، بیمارستان 
و موسســه ای که می تواند از هر کجا واکســن مورد تایید وزارت بهداشت وارد کند، 
می تواند با ارز نیمایی واکسن وارد کند. البته وزارت بهداشت و درمان هم وظیفه دارد 
و در چارچوب ســتاد کرونا تصویب کرده عمل می کند.روحانی اظهار داشت: واکسن 
آزاد هم به قیمت معمولی بیاورید تا مردم بتوانند استفاده کنند. این کار می تواند به 
کنترل بیماری کمک کند. البته واکسن های داخلی را تقویت می کنیم. برخی به من 
می گفتند اجازه ندهید به دنبال ســه یا چهار واسکن بروند، دنبال یک واکسن بروند. 
بررسی کردیم دیدیم تزاحمی ندارد و چیزی نیست که باعث به تاخیر افتادن همدیگر 
شــود.رئیس جمهور گفت: ممکن است واکسن داخلی تابستان به دست مردم برسد، 
در این مقطع وارد کردن واکســن خارجی وظیفه ماست. وزارت بهداشت مسئولیت 
خودش را دارد. شرکت های خصوصی هم می توانند واردات را انجام دهند، این یک 
وظیفه مهم اســت.وی با بیان اینکه مردم عزیز در ماه رمضان کمک های مومنانه را 
فراموش نکنند، افزود: احســان و نیکوکاری مورد تأکید در همه روایات است. امسال 
نمی توانیم مراســم معمولی افطار را داشته باشیم لذا مواد خشک غذایی در اختیار 
مردم قرار گیرد. بسته های معیشتی  و کمک های غذایی در همه مساجد توزیع می 
شود.رئیس جمهور گفت: از همه وزراء خواهش می کنم و به آنها تأکید می کنم در 
ماه رمضان برای رفاه مردم در جهت کاهش قیمت ها، اقدام کنند. ســازمان تعزیرات 

بیش از ماه های دیگر نظارت کند. در این ماه رمضان از خداوند می خواهیم همه چیز 
آسان و راحت شــود و سختی ها برطرف شود و عافیت و سالمتی برای مردم ایجاد 
شود تا مردم زندگی بهتری را هم تجربه کنند. باید کاری کنیم که مردم در سختی 
نباشند. همه وزرا و بخش اقتصادی ما باید بسیج شوند تا مردم ماه رمضان سختی را 
تجربــه نکنند.روحانی با بیان اینکه ما برای مردم راحتی می خواهیم، افزود: در حال 
حاضر عافیت و آسانی به این است که کادر درمان را کمک کنیم، خودمان هم پروتکل 
ها را مراعات کنیم. رفت و آمدها و دورهمی را محدود کنیم. چقدر خوب بود که نماز 
جماعت ها  و تالوت قرآن دسته جمعی برگزار شود اما امسال چاره ای نداریم و باید 

به صورت انفرادی عبادت ها را انجام دهیم.
وی اظهار داشت: صدا و سیما و فضای مجازی باید بتوانند این کمبود را جبران کنند. 

همانطور که سال گذشته این کار را انجام دادند.

 دست ظالم را باید قطع کرد؛ تیر و مرداد ندارد
رئیس جمهور تاکید کرد: همه باید تالش کنیم بار سنگینی که دشمنان به دوش ما  
انداخته اند یعنی بــار تحریم و جنگ اقتصادی را قطع کنیم. باید به این ظلم پایان 
دهیم. بعضی می گویند دســت ظالم باید قطع شود ولی می گویند در اردیبهشت و 
خرداد کراهت دارد. بگذارید رد شویم و به تیر برسیم.روحانی با بیان اینکه دست ظالم 
باید قطع شود، گفت: ظالم کسی است که زندگی مردم را گروگان گرفته است و حتی 
در تهیه واکسن و مواد غذایی ما را اذیت می کند و بیش از سه سال است که این فشار 
بر روی مردم است. ما باید دست این ظالم را قطع کنیم. یک ساعت زودتر هم بتوانیم 
این کار را بکنیم باید انجام دهیم؛  تیر و مرداد ندارد.وی گفت: ما چرا از مذاکرات می 
ترسیم؟ ما چرا از حرف زدن می ترسیم؟ مگر قرآن نمی گوید با کفار هم جدال احسن 
کنید. چرا از حرف زدن می ترسیم و فرار می کنیم.رئیس شورای عالی امنیت ملی با 
بیان اینکه ما قدرتمند  هستیم و نباید خود را ضعیف ببینیم، افزود: می گویند، می 
دانید روبروی شما چه کسی است. آمریکاست. اما  ما قدرتمندیم. در برجام آمریکا را 
سر جای خود نشاندیم از این رو در توان ما شک نکنید.روحانی گفت: برخی می گویند 
اگر در کارخانه ای بخواهیم دستمال کاغذی تولید کنیم، توانمندیم اما اگر بخواهیم 
با ابرقدرت مذاکره کنیم، توانمند نیستیم، این در حالی است که ما توانمند هستیم. 
ما منطق قوی داریم و می توانیم دشمن را مجاب  و سرجایش بنشانیم. مگر عراق ۸ 
سال با ما جنگ نکرد. یک وقتی هم که قرار شد با عراق مذاکره کنیم، امام)ره( اجازه 
مذاکره داد.وی با بیان اینکه ما در شهریورماه سال ۶۷ مذاکره با عراق را در ژنو آغاز 
کردیم،خاطرنشان کرد:  مذاکره ما دو سال ادامه یافت. آخرش هم صدام آن نامه ها 
را به مرحوم آیت اهلل هاشمی نوشت. ما نامه نوشتیم و نشستیم با آن آدم قدار که آن 

همه کشتار در ایران کرد، مذاکره کردیم.

از مذاکره وین نترسید
رئیس جمهور افزود: از مذاکره وین نترسید، بعضی ها می ترسند. آنقدر هم که شما 
نگران هســتید که زود این مذاکره به نتیجه برســد و تحریم ها برداشته شود و در 

انتخابات مشکل پیدا نکنید، هم نیست. مذاکرات مشکالت خاص خود را دارد.
روحانی با اشــاره به اینکه حضور مردم در انتخابات بسیار مهم است، اما هیچ فرد یا 
جناحی حق ندارد زندگی و معیشت مردم را برای انتخابات به گروگان بگیرد،تصریح 
کرد: اجازه دهید تحریم ها برداشته شود و مردم زندگی کنند. این به نفع حضور مردم 
در انتخابات اســت؛ هیچ جناحی ضرر نمی کنــد. بعضی ها فکر می کنند ضرر می 
کنند، اشتباه می کنند.وی اظهارداشت: حرف ما روشن است، می گوییم آمریکا باید 
به شرایط ۲۰۱۵ بازگردد، همان شرایطی که برجام را امضا کردیم. باید به تیرماه ۹۴ 

برگردیم، به محض آنکه آمریکا اجرا کرد و ما دیدیم درست و عملیاتی است، ما هم 
به همه تعهداتمان برمی گردیم.

غنی سازی 60 درصد و راه اندازی IR6 پاسخ خباثت ها در نطنز است
رئیس شــورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه استفاده از IR۶ و اینکه غنی سازی را 
به ۶۰ درصد رســاندیم پاسخ خباثت های شماست، تصریح کرد: نمی توانید در نطنز 
جنایت کنید و ما ساکت باشیم. ما دو دست شما را یکی با IR۶ و یکی با غنی سازی 
۶۰ درصد می بریم.روحانی اضافه کرد: اگر شــما می خواهید نسبت به فناوری صلح 
آمیــز ایران اخالل ایجاد کنید و ما را اذیت کنید، ما باز هم در چارچوب قانون عمل 
می کنیم. کار شما تروریست هسته ای بود، کار ما کار قانونی است، قرار بودکاری را 
۲۰ روز یا یک ماه دیگر انجام دهیم اما زودتر انجام دادیم.وی گفت: اگر صهیونیست 
ها اقدامی علیه ما انجام دهند، پاســخ خواهیم داد. اولین پاســخ را گرفتند، اگر شما 
IR۱ را دچار مشکل کردید ما آن را جمع می کنیم و IR۶ می گذاریم تا متوجه شوید 
که نمی توانید ما را از این فناوری بازدارید. می خواهید دســت ما در مذاکرات خالی 
شود اما ما نمی گذاریم.رئیس جمهور با بیان اینکه ما در نطنز پاسخی که دادیم این 
بود، به جای IR۱، ماشین های IR۶  را به کار گرفتیم و به جای غنی سازی ۳.۶ غنی 
سازی ۶۰ درصد انجام می دهیم، تصریح کرد: فعالیت های هسته ای ما صرفا و قطعا 
صلح آمیز و تحت نظر آژانس خواهد بود. غنی ســازی ۶۰ درصد، ۲۰ درصد و حتی 
سه درصد ما صلح آمیز و تحت نظر آژانس است.روحانی گفت: هر روزی که شما به 
تعهداتتان برگردید، ما هم به عین برجام بازمی گردیم. به شرط آنکه شما برگردید و ما 
ببینیم نه در زبان بلکه  واقعا عمل کرده اید، به قول معروف راستی آزمایی می کنیم، 
این زمان نمی برد و طول نمی کشد، بعضی ها چون بلد نیستند، می گویند راستی 
آزمایی، ما بلد هستیم، غصه نخورید. ما می دانیم راستی آزمایی چقدر زمان می برد، 
زمان زیادی نمی برد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزیر نفت ما گفت، 
نفت را می فروشد، و گفت کشتی من در جایی که باید پهلو بگیرد پهلو می گیرد، بیمه 
ما عنوان کرد کار ما انجام می شوند، بانک مرکزی گفت، پول ما آزاد است و به خوبی 
آن را جابجا می کنم، این موضوعی نیســت و زمان زیــادی نمی برد. وقتی دیدید به 
تعهدات خود عمل می کنند ما هم به تمام تعهداتمان برمی گردیم به شرطی که آنها 
به تمام تعهداتشــان برگردند.رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسیری که امروز اتخاذ 
کردیم، مسیری اســت که مردم می خواهند،افزود: ۲۴ میلیون رأی با رئیس جمهور 
سخن می گوید. ۷۳ درصد مردم که در انتخابات شرکت کردند، با ما حرف می زنند. ما 

خواست و نظر مردم را تا لحظه آخر اجرا و عملیاتی می کنیم.

دست ما را بازبگذارید در 100 روز آخر تحریم را می شکنیم
روحانی گفت: ما همان طور که در ماه اول عمل کردیم، در ماه آخر هم عمل می کنیم. 
ما تحریم را در ۱۰۰ روز اول شکســتیم. دست ما را بازبگذارید در ۱۰۰ روز آخر نیز 
تحریم را می شــکنیم. قرار ما با همه وزرا آن است که تا لحظه آخر فعالیت کنیم. ما 
در همه پنجشــنبه های پیش رو افتتاح های بسیار مهمی داریم.وی با بیان اینکه فردا 
شاهد افتتاح های بزرگی در وزارت نفت خواهیم بود،اظهار داشت: در بخش آب و برق 
تا پایان مرداد ماه، ۱۷۳ طرح بســیار مهم افتتاح خواهد شد؛ از جمله پنج سد مهم 
ملی، ده ها نیروگاه و تصفیه خانه آب و فاضالب افتتاح خواهد شد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه دولت خود را متعهد به وظایفی می داند که بر دوش آن اســت،گفت: چارچوب  
مذاکرات را رهبری به خوبی مشخص کردند، ما در همان چارچوب فعالیت می کنیم. 
طرف بدهکار ما آمریکا اســت. آمریکا به تعهدات خود عمل کند و دســت از تحریم 

بردارد. خواهند دید ما هم بعد از راستی آزمایی به همه تعهداتمان بازخواهیم گشت.

تاکید باقری کنی بر »هوشیاری در نطنز« و 
»هوشمندی در وین«

دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد هوشیاری در نطنز، 
»ترفند تخریب« صهیونیست ها را خنثی و »هوشمندی در وین«، »تیغ تزویر« 
آمریکایی هــا را کند خواهد کرد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی ســتاد حقوق 
بشــر، علی باقری کنی دبیرستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران در صفحه 
شــخصی خود در توییتر در واکنش به حمالت نطنز، نوشــت: »آمریکا با ابزار 
»تهدید«، »تحریم«، »تزویر« و »تخریب« تالش می کند تا حق ملت ایران را در 
دستیابی به پیشرفت هسته ای سلب نماید. هوشیاری در نطنز، »ترفند تخریب« 
صهیونیست ها را خنثی و »هوشــمندی در وین«، »تیغ تزویر« آمریکایی ها را 

کند خواهد کرد.«

واعظی: 
رژیم صهیونیستی پشت اتفاقات نطنز

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در ارتباط با غنی سازی ۶۰ درصد طبیعی است 
که پیام فعالیت های ما صلح آمیز اســت و همه این اقدامات طی یادداشــت به 
آژانس صورت می گیرد و هدف آن مشخص می شود، بنابراین اهداف ما صلح آمیز 
است.، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در 
جمع خبرنگاران درباره غنی سازی ۶۰ درصد و پیام آن به دنیا گفت: در ارتباط 
با غنی ســازی ۶۰ درصد طبیعی اســت که پیام فعالیت های ما پیام صلح آمیز 
اســت و همه این اقدامات طی یادداشت به آژانس صورت می گیرد و هدف آن 
مشخص می شــود. بنابراین اهداف ما صلح آمیز است. وی بیان داشت: از سوی 
دیگر هرچه مذاکرات طوالنی می شــود فشار تحریم بیشتر می شود و علی رغم 
اینکه دولت جدید آمریکا اعالم کرده فشــار حداکثر ترامپ شکست خورده اما 
با حفظ تحریم ها نشــان می دهد همان راه را ادامه می دهد.رئیس دفتر رئیس 
جمهور خاطر نشــان کرد: همچنین ما نشانه هایی از اتفاق اخیر نطنز داریم که 
نشان می دهد رژیم صهیونیستی پشت آن بوده است. تصمیم گرفتیم راجع به 
زنجیره آی آر ۶ و غنی سازی ۶۰ درصد کارهایی را انجام دهیم.وی درباره سفر 
الوروف وزیر خارجه روســیه به تهران گفت: سفر بسیار خوبی بود و مذاکرات 
خوبی انجام شــد. جلسه ای که با آقای ظریف داشتند بیش از سه ساعت طول 
کشید و معنای این زمان طوالنی این است که همه موضوعات دوجانبه و ابعاد 
مختلف آن مورد بررســی قرار گرفت است طبیعی بود یکی از موضوعات مورد 
بحث هم برجام بوده و روس ها همواره حمایت خودشــان را اعالم کردند و در 
این ســفر هم بر این موضوع تاکید شد.وی درباره شکایت نمایندگان از دولت به 
دلیــل »ابالغ نکردن قوانین«، گفــت: آنچه مجلس در پیش گرفته یک بدعت 
هســت که از یک وزیر ســوال می کنند و بعد این پرونــده را در صحن به قوه 
قضاییه ارجاع می دهند و این روش صحیحی نیست. واعظی تصریح کرد: بیشتر 
مانند حرف هایی است که قبل از انتخابات مجلس عنوان کرده اند که اگر ما به 
مجلس برویم این کارها را انجام می دهیم و به هر روشی متوسل می شوند. این 
نوع روش ها که اکنون پرونده تعدادی از وزیران ما را فرســتاده اند در دولت های 
گذشته که ۸ سال مجلس داشتند هیچ کدام از اینها نبوده و اینکه این مجلس 
که هنوز یک ســال هم نشده اینگونه کارها را انجام داده است، به نظر می رسد 
این کار ســازنده نیست و به تعاملی که همواره مقام معظم رهبری بر آن اصرار 
دارد که باید بین قوای ســه گانه باشد، آسیب می زند.واعظی با بیان اینکه این 
اقدام بر اســاس آیین نامه داخلی مجلس و تبصره ۲۳۴ آیین نامه است، گفت: 
این ماده  برای روز مبادا و اتفاق بســیار مهم اســت نه اینکه هر روز ســر هر 
موضوعــی بگویند ما این کار را انجام می دهیم به نظر می رســد خود آن بند 
قانونی هم لوث می شود.رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری 
درباره تصمیم گیری های ســتاد ملی کرونا و اختالف نظرها در این ستاد درباره 
ســفرهای نوروزی گفت: براساس نظر مقام معظم رهبری وقتی که ستاد ملی 
تصمیم می گیرد، آن تصمیم فصل الخطاب است. این موضوع کامال روشن است 
و موضوعی است که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و رهبر انقالب هم 
تایید کرده است. وی افزود: اگر کسی فکر می کند در ستاد ملی فقط مباحث در 
ارتباط با نظر یک دستگاه باشد آن وقت دیگر ستاد ملی درست نمی کردیم که 
از مجلس، قوه قضاییه و ستاد مشترک و همه دستگاه های مختلف دعوت کنیم. 
تصمیمی که در ســتاد ملی گرفته می شود تصمیمی است که باید عرصه های 

مختلف اجتماعی را در آنجا لحاظ کنیم.
 واعظی عنوان کرد: برای یک پزشــک راحت ترین کار این است که کل کشور 
را ببندید ولی این که کل کشــور را ببندیم اول باید ما بودجه بزرگی را فراهم 
کنیم و برای کسی که مغازه دارد، اجاره مغازه و یا مالیات می دهد و چک دارد 
و همه اینها باید پیش بینی شود و نمی توانیم بگوییم که ببندند و باید وضعیت 
مــردم را مد نظر قرار دهیم.رییس دفتر رییس جمهوری بیان کرد: این تجربه 
فقط مختص ایران نیست تجربه همه کشورهای مختلف دنیا است که آنچه که 
وزارت بهداشــت ، وزارت اقتصاد و یا وزارت بازرگانی آنها عنوان می کند  لزوماً 
یک حرف نیست. ولی باید در یک جایی باشد که همه حرف ها را بشنود و یک 
تصمیم بگیرد.وی گفت: اینکه من به عنوان یک دســتگاه عضو شورا و ستادی 
باشم و فکر کنم که باید فقط آن ستاد تصمیمات و نظرات مرا اجرا کند،درست 
نیســت. ضمن اینکه باید این حرف ها را در همان جلسه مطرح کنند. واعظی 
خاطرنشان کرد: این هم کار درستی نیست وقتی که همه مردم رعایت می کنند 
و مرگ و میر و فوتی ها کم و دو رقمی می شــود، یک دســتگاه فکر کند همه 
کارها را خودش انجام داده و به آن افتخار کند و به محض اینکه اتفاقی می افتد 
یــا مردم رعایت نمی کنند یا به هر دلیــل دیگری، خصوصا این بار که در موج 
چهارم ویروس جهش یافته وارد کشــور شــد انگشت مان را رو به دستگاه های 
دیگر بگیریم. وزارت کشــور ما همان وزارت کشوری است که به عنوان قرارگاه 
کارهای بزرگ را در ۱۸ هفته انجام داد که ما آرامشی در کشور داشتیم. رییس 
دفتر رییس جمهوری گفت: در کمیته های مختلف ما هم همین اســت. وزیر 
راه ما همان وزیری اســت که هر چه به وی ابالغ شد انجام داد. به نظر من این 
مقدار بی انصافی است که ما سخنی را نسبت به همکارانمان عنوان کنیم. روی 
اعصاب مردم راه برویم و مرتب حرف های بسیار تند و منفی بزنیم.وی در پاسخ 
به اظهارت اخیر در مورد ســتاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: وظیفه ما حرف 
زدن نیست وظیفه ما عمل کردن است ما نمی خواهیم درباره کار به این بزرگی 

مرتب سخنرانی کنیم و ما حتماً باید عمل کنیم.

رئیس کمیته امنیت کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حادثه اخیر 
نطنز به بخشی از کابل های تامین و انتقال بر خسارت 
زده است، گفت که از کار افتادن هزاران سانتریفیوژ در 
سایت هسته ای نطنز درست نیست و آن را تکذیب می 
کنم.ابراهیم عزیزی با اشاره به بازدید هیاتی از کمیسیون 
امنیت ملی از تاسیسات هسته ای نطنز گفت: این بازدید 
در راســتای بررســی ابعاد حادثه نطنز صورت گرفت؛ 

صنعت هسته ای کشور با تالش متخصصان داخلی رو به 
پیشرفت است و دشمنان نظام جمهوری اسالمی چشم 
دیدن این موفقیت ها و رشد و شکوفایی صنعت هسته 
ای ایــران را ندارند به همین دلیــل تالش می کنند با 
اســتفاده از برخی عوامل وابسته و واداده به این صنعت 
آســیب بزنند.وی اخالل در یکــی از واحدهای نطنز را 
اقدامی کور خواند و افزود: خسارتی سطحی به بخشی از 
واحدهای نیرورسانی این تاسیسات وارد شده که باعث 

اخالل درروند نیرو رســانی شده است همچنین آسیبی 
به بخشی از واحدهای انتقال برق سایت نطنز زده اما به 
طور کلی حادثه آن چنان مهم نیســت و متخصصان با 
قدرت و جدیت در حال بررسی و رفع مشکالت هستند.

اراده جوانان و مسووالن در صنعت هسته ای تبدیل هر 
تهدید به فرصت بوده و با همین رویکرد سانتریفیوژهای 
آســیب دیده با نسل های پیشــرفته تر و با کیفیت تر 

جایگزین می شود.

محسن رضایی:
کشور دچار تشدید آلودگی امنیتی شده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حادثه نطنز را رخدادی حیثیتی برای کشور دانست 
و گفت: کشور دچار آلودگی امنیتی شده و این آلودگی طی سال اخیر شدت پیدا کرده 
است.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
»در مورد حادثه نطنز توئیتی از سوی شما منتشر شد که در آن بر ضرورت سالم سازی 
امنیتی تاکید شده بود، هشدارهایی هم در مورد جاسوس های اقتصادی دادید، توضیحی 
در این زمینه می فرمائید که هشــدارهایی که دادید به معنای خطر است یا تحلیل شما 
است؟« اظهار داشت: کشور به طور گسترده یک آلودگی امنیتی پیدا کرده است و نمونه 
آن این است که کمتر از یک سال، سه رویداد امنیتی اتفاق افتاده است؛ دو انفجار و یک 
ترور.وی افزود: قبل از این، از اسناد به کلی سری هسته ای ما سرقت شده است و قبل از 
آن چند ریز پرنده مشکوک آمدند و کارهایی انجام دادند. پس معلوم است آلودگی امنیتی 
پیدا کرده ایم و سالم سازی امنیتی باید یکی از برنامه های مهم دولت آینده باشد که آن را 
در تمام رده ها، وزارتخانه ها و جاهای حساس انجام دهد و این موارد مشکوکی که وجود 
دارد و منابع نفوذی احتمالی را پاکسازی کند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 
کرد: معموال در دنیا هم چنین قاعده ای وجود دارد که هر ۱۰ سال، ۲۰ سال کل سیستم 
را پاکســازی امنیتی می کنند و نوعی سالم سازی امنیتی را به وجود می آورند. ما مدت ها 
اســت که این کار را نکرده ایم و شاید ۳۰ سال گذشته است و این سالم سازی امنیتی به 
وجود نیامده است. رضایی در پاسخ به این سوال که »این موارد در این هشت سال تشدید 
شده یا از قبل بوده است؟« گفت: از ۱۰ سال پیش تاکنون این موارد تشدید شده است. 
وی در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه »حادثه نطنز را چه اندازه با مذاکرات رفع 
تحریم در وین مرتبط می دانید؟« خاطرنشان کرد: حادثه نطنز حادثه بسیار بدی بود؛ زیرا 
همزمان با اقدامات افتخارآمیز هسته ای ما صورت گرفت و لذا از نظر حیثیتی رخداد بدی 
بود. فکر می کنم بعد از اینکه ایران در مذاکرات هســته ای مقاومت کرد اینها این کار را 
انجام دادند تا بلکه مقاومت ما را در دیپلماسی بشکنند. بنابراین می تواند بی ارتباط نباشد.

سازمان انرژی اتمی: 
نیروگاه نطنز با سرعت هرچه بیشتر به سوی 

اهداف تعیین شده حرکت خواهد کرد
زمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر سرعت هرچه بیشتر تاسیسات هسته ای نطنز به 
سوی اهداف تعیین شده، اعالم کرد: اگر الزم شود، دانشمندان ایرانی کاری خواهند 
کرد که دنیا بار دیگر شــاهد قدرت علمی ایرانیان در فناوری هسته ای باشد.سازمان 
انرژی اتمی کشورمان دیروز در صفحه توئیتری خود  با اشاره به اقدامات تروریستی 
دشمنان در صنعت هسته ای جمهوری اسالمی ایران، نوشت: تحریم، ترور دانشمندان 
هسته ای، تخریب سالن مونتاژ سانتریفیوژهای نطنز و حمله  تروریستی اخیر در این 
تاسیسات، تنها نشان دهنده ناکامی دشمنان ایران اسالمی است و اراده دانشمندان 

صنعت هسته ای تمامی این اقدامات مذبوحانه را به یاس تبدیل کرده است.
ســازمان انرژی اتمی در ادامه تاکید کرد: تاسیسات هسته ای نطنز با سرعت هرچه 
بیشتر به ســوی اهداف تعیین شده حرکت خواهد کرد و اگر الزم شود، دانشمندان 
ایرانــی کاری خواهند کرد که دنیا بار دیگر شــاهد قدرت علمی ایرانیان در فناوری 

هسته ای شود. همت دانشمندان ایرانی به قوت خود باقی است.

معاون پارلمانی رییس جمهور درباره شــکایت نماینــدگان از رییس جمهور به 
خاطر ابالغ نکردن قوانین مصوب مجلس توضیحاتی ارائه کرد.حسینعلی امیری 
در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت درباره شکایت نمایندگان مجلس از دولت به 
خاطر ابالغ نکردن قوانین، اظهار کرد: من با حوصله مواضع مجلس را شنیدم. یکی 
از نمایندگان فهرست ۱۳ فقره قانون را مطرح کرد که رییس جمهور آنها را امضاء 
و ابالغ نکرده است و من مفصل درباره هر ۱۳ مورد توضیح دادم.وی ادامه داد: من 
عرض کردم دوره قانونگذاری در قانون اساسی چهار سال کمااینکه دوره دولت هم 
چهار سال است. اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانونگذاری انجام شود. ۱۰ مورد 
از  ۱۳ فقره قانونی که نام برده شده است، مربوط به مجلس نهم و دهم است که 
آقای الریجانی رییس وقت مجلس نهم و دهم این قوانین را برای انتشار به روزنامه 
رســمی ارســال کرده اند. بنابراین از جهت حقوقی چون دوره قانونگذاری چهار 
سال است و اعمال نظارتی مجلس هم باید مربوط به همان دوره باشد، از جهت 
شــکلی این ۱۰ فقره قابل بحث نیست.معاون پارلمانی رییس جمهور افزود:  در 
مجلس یازدهم سه مورد قانون بود که یکی از آنها موافقت نامه خدمات هوایی دو 
جانبه ایران و کویت بود که این قانون الیحه دولت است و وجهی ندارد که رییس 
جمهور الیحه دولت را ابالغ نکند. این قانون را آقای رئیس جمهور ابالغ کرده بود 
اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود. مورد دوم قانون الزام دولت 
به پرداخت یارانه کاالهای اساســی بود که خــود دکتر قالیباف درباره این قانون 
اعالم کردند که توافقی بیــن رییس جمهور و رییس مجلس درباره نحوه تامین 
منابع مالی انجام گرفت و ما در حال تدارک منابع مالی بودیم که رییس مجلس 
قانون را ابالغ کرد و االن هم این قانون در حال اجراســت؛ پس چیزی به عنوان 
استنکاف از ابالغ قانون وجود ندارد.امیری درباره قانون سومی که مجلس یازدهم 
مدعی ابالغ نکردن آن توســط رییس جمهور بودند، خاطرنشان کرد: قانون اقدام 
راهبری بــرای لغو تحریم ها تا زمانی که به عنوان طرح بود ، دولت نظرات خود 
را اعالم کرده بود. عصر چهارشنبه ای این قانون توسط رییس محترم مجلس به 
دولت ارسال شد. روز پنجشنبه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری نبودند 
و روز جمعه هم که تعطیل رسمی بود و روز شنبه در حال تهیه پیش نویس امضا 
و ابالغ قانون برای رییس جمهور بودیم.وی با بیان اینکه قانون مدنی مهلت ابالغ 
قوانین را پنج روز تعیین کرده اســت، گفت: از نظر نهاد ریاست جمهوری، موعد 
پنج روزه از روز شنبه شروع می شد ولی رییس مجلس شروع پنج روز را از پنج 
شنبه حساب کرده بودند و اختالف نظر در این زمینه وجود داشت. از نظر ریاست 

جمهوری دو روز دیگر وقت برای ابالغ قانون وجود داشت ولی رییس مجلس این 
قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرد. متعاقب این موضوع، آیین نامه 
اجرایی این قانون تهیه، تدوین ، تصویب و ابالغ شد و چیزی به عنوان استنکاف 
از ابالغ قانون وجود ندارد.امیری در ادامه با اشاره به اینکه امضا و ابالغ قانون جز 
فرایند قانونگذاری محسوب نمی شود، تصریح کرد: ضمانت اجرای ماده ۱ قانون 

مدنی ارسال قانون توسط رییس مجلس به روزنامه رسمی جهت انتشار  است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: ما فکر می کردیم موضوع در کمیسیون 
حقوقی  مجلس حل می شــود اما این کمیسیون گزارش خود را به صحن علنی 
مجلس داد. وقتی گزارش کمیسیون در مجلس قرائت شد، باید به نماینده دولت 
که من بودم اجازه می دادند که دفاعیات دولت هم شنیده شود و سپس گزارش 
به رای نمایندگان محترم گذاشته شود. ما به رییس و هیات رییسه اعالم کردیم 
که من به عنوان نماینده دولت استدالل آورده و فرایند را توضیح دهم اما رییس 
مجلس متاســفانه اجازه صحبت به نماینده دولت را نداد و گزارش کمیســیون 
حقوقی و قضایی مجلس یک طرفه به رای نمایندگان گذاشــته شد و نمایندگان 
بدون اینکه نظر دولت را بشــنوند، با۱۹۰ رای مثبت موافقت کردند برای ارسال 
گــزارش به قوه قضاییه.وی درباره ماده ۲۳۴ قانــون آیین نامه داخلی مجلس و 
ارســال گزارش به قوه قضاییه گفت: موضوعی مورد رسیدگی واقع می شود که 
دارای سه رکن باشد که یک رکن ، رکن معنوی و احراز سوء نیت است که اساسا 
در این موارد سوء نیتی وجود ندارد. ما به رسیدگی قوه قضاییه امیدواریم که با نگاه 
حقوقی به موضوع ورود کنند تا موضوع حل و فصل شود.معاون پارلمانی رییس 
جمهور همچنین درباره نحوه اقدامات مجلس علیه دولت ،اظهار کرد: متاســفانه 
در مجلس یازدهم شــاهد موارد دیگری هم هســتیم که تعدادی از نمایندگان 
محترم مجلس درخواســت اعمال مــاده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس را 
داده اند. درست است این چنین حکمی در قانون وجود دارد اما اگر نمایندگان در 
کمیسیون ها به دفاعیات و استدالل های نمایندگان دولت توجه کنند در مرحله 
کمیســیون موضوع مختومه می شــود و نیازی به آمدن به صحن مجلس ندارد. 
تکرار این موارد هم موجب ناکارآمدی چنین ضمانت های اجرایی می شود و هم 
از مدیران و مســئوالن سیاســی قدرت ابتکار و خالقیت را می گیرد و مدیران را 
محافظه کار می کند. رییس جمهور بر تعامل و ارتقای مناسبات دولت و مجلس 
تاکید دارند و ما هم همین مســیر را طی می کنیم.  کشور به وحدت نیاز دارد و 

مجلس باید به آثار این اقدامات توجه کند.

توضیحات امیری درباره شکایت نمایندگان از رییس جمهور

عزیزی با اشاره به بازدید هیاتی از کمیسیون امنیت ملی 
از نطنز؛

 از کار افتادن هزاران 
سانتریفیوژ در سایت 
نطنز درست نیست
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گزیده خبر بزرگترین چالش اقتصاد ایران

 رکود یا تورم، دردسرهای تزریق دالرهای نفتی در بودجه
بودجه ۱۴۰۰ با امید به افزایش درآمدهای نفتی بســته شــده 
اســت و سیاستگذاران با این فرض هزینه ها را افزایش داده و به 
کسری بودجه دامن می زنند. اما تحقق یا عدم تحقق درآمدهای 
نفتی هردو خطرساز خواهند بود و اقتصاد ایران را درگیر دوگانه 
تورم یا رکود خواهند کرد. کسری بودجه ساختاری اقتصاد ایران 
سال ها است که به معضلی اساسی تبدیل شده است و روش هایی 
که دولت برای پوشــش آن پیش می گیرد معموال نتیجه ای جز 
افزایش پایه پولی و تشــدید تورم ندارد. همانطور که پیش بینی 
می شد، بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه سال های ۹۷ 
و ۹۸ پول چاپ کرده اســت که افزایش نرخ تورم طی دوســال 
گذشته را به خوبی توجیه می کند.در زمان تدوین بودجه سال 
۱۴۰۰ هم ، بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان برای جلوگیری 
از اتفاق مشــابه سال های قبل نسبت به کسری تاریخی که این 
بودجه به بار می آورد، هشدار داده بودند.مهم ترین پیشنهادی که 
برای تعدیل این کسری ارائه می شد، کاهش و مدیریت هزینه ها 
بود زیرا در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور و به دلیل تحریم ها و 
فراهم نبودن زیرساخت ها برای افزایش شدید درآمدهای مالیاتی 
امکان باالبردن سمت منابع و درآمدها امکان پذیر نیست.صرف 
نظر از اینکه دولت و مجلس هیچکدام اقدام جدی برای کاهش 
هزینه ها انجام ندادند، اما بنظر می رســد ســمت درآمدها هم 

مشکالت زیادی به بار خواهد آورد.

اقتصاد بدون نفت، از شعار تا واقعیت
بودجه بدون نفت و لزوم عــدم اتکا به دالرهای نفتی، عباراتی 
اســت که بارها از زبان مسئوالن و کارشناسان به گوش رسیده 

اســت. در اقتصاد ایران طی ســال های گذشــته، هربار که به 
دالیــل مختلف ازجمله کاهش قیمت جهانی نفت یا تحریم ها، 
درآمدهای نفتی با محدودیت مواجه شد این رویکرد مورد توجه 
قرار گرفت. هرچند در نهایت باز هم بودجه به شــکلی تدوین 
می شد که هزینه هایی اضافی و درآمدهایی غیرقابل تحقق را به 
بار می آورد و دولت مجبور بود با مراجعه به بانک مرکزی و چاپ 

پول این کسری را جبران کند.
اما هنــگام تدوین بودجــه ۱۴۰۰، روزنه های امیــدی درباره 
گشایش های سیاسی، رفع بخشی از تحریم ها و افزایش ارزهای 
حاصل از صادرات نفت در کشور پیدا شد. در نتیجه دولت باز به 
سمت دالرهای نفتی رفت و منابع بودجه را با تکیه بردرآمدهای 
نفتی به شکلی بســت که اگر محقق نشود مشکالت زیادی را 
بوجود می آورد. اما در ادامه می بینیم که حتی تحقق درآمدهای 

نفتی هم می تواند مخاطره آمیز باشد.

دو سناریو تحقق یا عدم تحقق درآمدهای نفتی
اولین و نگران کننده ترین فرض می تواند این باشد که تحریم ها 
ادامه پیدا کند، ایران همچنان نتواند نفت بفروشــد و در پایان 
سال با عدم وصول درآمدها، دولت با کسری بودجه وحشتناکی 
مواجه شده و برای پوشش آن به سراغ بانک مرکزی برود. هرچند 
در بودجه پیش بینی شــده اســت که در صــورت عدم تحقق 
درآمدهــای نفتی، دولت اوراق چاپ کند و بنظر می رســد در 
چنین شرایطی کم خطرترین روش همین باشد اما نگرانی هایی 
هم در این مــورد وجود دارد که ظرفیت انتشــار این حجم از 
اوراق فراهم نباشــد. عالوه بر این انتشــار حجم باالی اوراق در 

واقع بدهکار کردن آیندگان اســت و دولت ســال های آینده با 
فرارسیدن سررســید این اوراق مجبور است برای پرداخت آن 
هزینه کند. پس تورمی که عدم تحقق درآمدهای نفتی می تواند 
با اســتقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی 
به بار بیاورد بسیار خطرناک است و بدترین سناریو برای اقتصاد 
ایران خواهد بود. اما فرض کنید درآمدهای نفتی که دولت روی 
آن حساب باز کرده اســت محقق شود. اینگونه سیل دالرهای 
نفتی به سمت اقتصاد ایران ســرازیر می شود و دیگر ترسی به 
نام کســری بودجه وجود نخواهد داشت. سناریویی شیرین که 
سیاســتگذاران هم بودجه ۱۴۰۰ را با امید به تحقق آن تدوین 
کردند. اما ببینیم در این صورت دقیقا چه اتفاقی می افتد.اینگونه 
دوراه وجود دارد؛ دولت می تواند ارزهای نفتی را به بانک مرکزی 
بدهد و در مقابل آن ریال دریافت کند و آن را صرف هزینه های 
جاری و کســری بودجه خود کند. امــا باید ببینیم پس از این 
سرنوشــت دالرها چه خواهد شد.منطقی ترین کار این است که 
بانک مرکزی دالرهایی که از دولت گرفته را در بازار بفروشــد و 
ریال هایی که به دولت داده را جمع آوری کند. اینگونه تغییری 
در پایه پولی رخ نداده و تورم هم افزایش پیدا نمی کند. اما اتفاق 
دیگری خواهد افتاد. ارزهایی که در بازار تزریق می شود با تقویت 
طرف عرضه نرخ ارز را ســرکوب کرده و پایین می آورد. اینگونه 
همانند تمام سال هایی که در اقتصاد ایران وفور درآمدهای نفتی 
وجود داشت، نرخ ارز به شکل مصنوعی پایین مانده و فنر ارزی 
فشــرده تر خواهد شــد. تا زمانی که باز هم به دالیل مختلف با 
محدودیت عرضه ارز مواجه شــویم و آن زمان فنر ارزی دوباره 
رها شــده و شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود.همچنین این کار 

با پایین نگاه داشــتن نــرخ ارز واردات را به صرفه و صادرات را 
با مشــکل مواجه می کند. اینگونه تولید در داخل کشور دیگر 
چندان به صرفه نخواهد بود و آســیب  زیــادی خواهد دید. به 
دنبال آن رشــد اقتصادی و نرخ اشتغال کاهش یافته و بیکاری 
افزایش می یابد. اما بانک مرکزی می تواند برای جلوگیری از این 
اتفاق، ارزها را نزد خود نگه دارد. اما اینگونه معادل ارزهایی که 
از دولت گرفته به پایه پولی اضافه شده و در واقع پول چاپ شده، 
چون در ازای آن ها به دولت ریال پرداخت کرده است. این اتفاق 

هم نتیجه ای جز تشدید تورم نخواهد داشت.

راه حل چیست؟ 
حال ســوالی که پیش می آید این اســت که پس بانک مرکزی 
باید چکار کند؟ مهم ترین اقدامی که پیشنهاد می شود، جدایی 
بودجه ریالی از ارزی اســت. ارزهای نفتی با توجه به مشکالتی 
که به بار می آورند بهتر اســت اصال وارد بودجه نشوند و بودجه 
کامال بدون اتکا به درآمدهای نفتی بسته شود. درآمدها منطقی 
و با محوریت اخذ مالیات پیشــبینی شوند. هزینه ها هم کامال 
مطابق با درآمدها باشد و دولت از هزینه های اضافی پرهیز کند. 
با بودجه ای که برای سال ۱۴۰۰ نوشته شده است تحقق یا عدم 
تحقق درآمدهای نفتی هر دو خطرزا خواهند بود و دولت را در 
دوگانه تورم و رکــود گیر خواهد انداخت. عدم وصول دالرهای 
نفتی تورم زا خواهد بود. وصول آن ها هم یا منجر به تزریقشــان 
در بازار، سرکوب نرخ ارز و ضربه به صادرات و تولید و ایجاد رکود 
می شــود یا نزد بانک مرکزی خواهند ماند و با افزایش پایه پولی 

دوباره به تورم دامن خواهند زد.

امکان اصالح بودجه ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مسیر قانونی 
برای اصالح بودجه مسدود نیست گفت: اگر دولت الیحه ای بدهد، امکان تغییر 
آن وجود دارد.مهدی طغیانی سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم محاسبه نرخ ورودی گمرک براساس 
نرخ ای تی اس و ادامه روند محاســبه برمبنای ارز ۴2۰۰ گفت: در حال حاضر 
آیین نامه یا شیوه نامه ای از سوی دولت به گمرک برای اجرای بودجه ابالغ نشده 
اســت.وی در خصوص اقدامات فعلی گمرک گفت: کاالها علی الحساب در حال 
ترخیص هستند و اعالم می کنند که اگر نرخ ارز پایه ورودی تغییری کرد با این 
فرض باید محاسبه شود و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند اما هنوز چنین اتفاقی 
رخ نداده است. در واقع بخشنامه بودجه که باید در این مورد وجود داشته باشد، 

ابالغ نشده است.
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: ما در حال پیگیری موضوع هستیم. قانون 
باید اجرا شــود و بعدا نیز دیوان محاسبات به این مسئله رسیدگی خواهد کرد. 
این گونه نیست که قانون بودجه یک چیز باشد و در عمل به گونه دیگری رفتار 

شود و ما نیز موضوع را دنبال می کنیم تا این موضوع طبق قانون اجرایی شود.

مسیر قانونی برای اصالح بودجه باز است
طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اصالح بودجه ۱۴۰۰ گفت: مسیر 
قانونی مسدود نیســت و از جهت قانونی و آیین نامه داخلی مجلس می توان به 
این مسئله رسیدگی کرد ولی اینکه در حال حاضر در دستور کار باشد یا اینکه 
در کمیسیون ها مطرح باشد، بنده نشنیده ام و بعید می دانم چنین چیزی وجود 
داشته باشد که دولت پیشنهادی ارائه کرده و در حال بررسی باشد.وی افزود، در 
خصوص حقوق ورودی چنین چیزی وجود ندارد و در خصوص بورس نیز مسیر 
قانونی آن باز اســت و اگر دولت الیحه ای بدهد و درخواستی کند امکان تغییر 
آن وجود دارد.، این در حالی است که چندی پیش وزارت اقتصاد در پیشنهادی 
به دولت خواســتار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی 
بر مبنای ارز به نرخ ســامانه ای تی اس ) حذف ارز ۴2۰۰ تومانی از محاسباتی 
گمرکی( شده بود.الزم به ذکر است، معاون فنی گمرک ایران نیز با رد شایعاتی 
مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کاال توســط گمرک از ابتدای 
ســال و عدم تمکن مالی صاحبان کاال جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید 
کرد که هیچ افزایشــی در حقوق ورودی گمرک در ســال جاری اعمال و اجرا 
نشــده است.در آخر باید گفت: به نظر می رســد، گمرک با گرفتن تعهدنامه از 
واردکنندگان برای وصول مابه التفاوت حقوق ورودی در انتظار بخش نامه از سوی 
دولت است و باید دید باتوجه به پیشنهاد وزارت اقتصاد آیا این بخش نامه صادر 

خواهد شد یا پیشنهاد اصالح آن به مجلس می رود؟

روز پرنوسان برای بورس
شاخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در حالی که در دقایق 
ابتدایی معامالت تا یک میلیون و 2۴۵ هزار واحد افزایش یافته بود، در ساعات 
میانی تا یک میلیون و 2۴۳ واحد کاهش یافت و در نهایت روی همین رقم باقی 
ماند. شاخص کل بورس با ۱۳2۰ واحد کاهش به رقم یک میلیون و 2۴۳ هزار 
واحد رســید. شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۰۵ واحد کاهش یافت و رقم 
۴۳۴ هــزار و ۴۳۹ واحد را ثبت کرد. معامله گــران این بازار ۳۷۴ هزار معامله 
انجام دادند که ۳۹ هزار و 2۰۸ میلیارد ریال ارزش داشت.سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گلگهر نســبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل ملی صنایع مس ایران، پاالیش نفت 
اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۱ واحد 
افزایــش تا رقم ۱۷ هزار و ۹۵۱ واحد صعود کرد.معامله گران این بازار ۹۵ هزار 
معامله به ارزش ۳۳ هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال انجام دادند. فوالد هرمزگان جنوب، 
پلیمر آریاساسول، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و پتروشیمی زاگرس نسبت 
به سایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل سهامی ذوب آهن اصفهان و 
پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس 

گذاشتند.

وزیر راه و شهرسازی:
 دولت چشم داشتی به منابع مالیاتی

 خانه های خالی ندارد
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: دولت هیچگونه چشم داشتی به منابع مالیاتی 
ندارد و قرار بر این اســت که منابع مالیات بــر خانه های خالی در حوزه تامین 
مسکن اســتفاده شود. محمد اسالمی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به 
وجود حباب در بازار مســکن اظهار داشت: بازار دچار التهاب است و در بسیاری 
از بخش ها قیمت ها واقعی نیستند و باید به شرایطی برسیم که التهاب از بازارها 
خارج شــوند و ثبات در این بازارها برقرار شــود. بازار مسکن هم تحت تاثیر از 
ایــن بازارها قرار دارد و اگر التهاب از این بازارها خارج شــود، شــاهد ثبات در 
بازار مســکن نیز خواهیم بود.وی ادامه داد: در بخشی از مناطق همچنان حباب 
قیمتی در بازار مســکن وجود دارد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دنبال 
آن هســتیم که طرح جامع مسکن را با اطالعات واقعی طرح ریزی کنیم، گفت: 
هر آنچه در برنامه ششم توسعه درباره مسکن آمده براساس مفروضات تحلیلی 
اســت و نه اقالم آمار ثبتی بنابراین بــه دنبال آن بودیم که با اقدامات جدید به 
اطالعات واقعی دست پیدا کنیم.اسالمی با اشاره به ثبت اطالعات ملکی خانوار 
از ۱۹ فروردین ماه در ســامانه امالک و اسکان کشور بیان داشت: به دنبال آن 
هستیم که با ثبت اطالعات، آمار واقعی درباره نیاز و میزان مصرف مسکن داشته 
باشیم تا بتوانیم براساس این آمار ثبتی برنامه ریزی های دقیقی برای تولید مسکن 
داشته باشیم و این کار ماندگار برای کشور است.وی با بیان اینکه سیاست بعدی 
ما از این اقدام جدید، خروج سوداگری از بازار مسکن است، تاکید کرد: پول هایی 
وارد بازار مســکن می شــود که التهاب آفرین است و برخی از موسسات اقدام به 
خرید ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد مســکونی می کنند تا سرمایه خود را افزایش دهند. 
به دنبال این بودیم که با وضع مالیات این منطقه را پرریســک کنیم تا پول به 
سمت سرمایه گذاری برای ساخت مسکن برود و نه سرمایه گذاری خرید مسکن.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال منفعت خود نیست، اظهار 
داشــت: دولت هیچگونه چشم داشتی به منابع مالیاتی ندارد و قرار بر این است 
که منابع مالیات بر خانه های خالی در حوزه تامین مسکن استفاده شود.اسالمی 
با اشاره به تهاتر مسکن مازاد افراد با زمین های مرغوب شهری گفت: افرادی که 
تمایل به عرضه واحدهای مسکونی خود دارند می توانند واحدهای خود را با نرخ 
کارشناسی شده عرضه کنند و دولت به آنها زمین مرغوب شهری ارائه می دهد و 
برای تولید دوباره مسکن در این واحدها از این افراد حمایت می کنیم.وی ادامه 
داد: این واحدها به متقاضیان مســکن که در ســامانه مورد نظر ثبت نام کردند 
ارائه می شــود و همچنین خانواری که قصد تبدیل به احسن واحد خود را دارند 

می توانند از این واحدها استفاده کنند.

در جلســه دیروز چهارشنبه هیات دولت به ریاســت روحانی رییس جمهور، میزان 
افزایش ضریب حقوق کارمندان و بازنشســتگان در سال ۱۴۰۰ تعیین شد.به گزارش 
اقتصادآنالین، براســاس مصوبه هیــات وزیران، ضریب حقــوق اعضای هیات علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات 
کشــوری، کارمندان مشــمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله 
کارمندان وزارت اطالعات و شــاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه، به میزان 

2۵ درصد افزایش می یابد.همچنین افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت، نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتی و شــرکت های دولتی دارای مقررات 
خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 
از قبیل شــرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده 
 )۵( قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و همچنین بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۴۰۰، به میزان 2۵ درصد تعیین شد.حداقل 
حقوق و فوق العاده های مستمر شــاغلین موضوع ماده )۷۶( قانون مدیریت خدمات 
کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده 
مذکور )به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت( و حداقل 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در 
سال ۱۴۰۰ به میزان 22 میلیون و ۴۶۸ هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ســال ۱۴۰۰ به میزان ۱2 میلیون و 
۱۴۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین گردید.همچنین حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران و 
مشــترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و 
سایر صندوق های بازنشستگی در سال ۱۴۰۰، 2۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش 
می یابد، مشروط به آنکه میزان افزایش حقوق، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، 
از 2۵ میلیون ریال تجاوز نکند. پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان 

متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از ۳۵ میلیون ریال کمتر باشد.

بررسی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور
هیات وزیران در ادامه، ضمن بررســی پیشــنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، موادی از آن را به 

تصویب رساندند.

یک مقام مسئول اعالم کرد؛
دارایی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران 

عدالت
سخنگوی آزادسازی ســهام عدالت، میزان دارایی مجموعه شرکتهای سهام عدالت 
را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: متقاضیان تا شــنبه 2۸ فروردین برای 
ثبت نام در انتخابات فرصت دارند.به گزارش شرکت سپرده گذاری مرکزی، حسین 
فهیمی گفت: در طرح آزادســازی ســهام عدالت تا به حال پنج مرحله را پشت سر 
گذاشته ایم که شامل »تخصیص دارایی، فروش، تغییر ساختار شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی، معامله و پرداخت سود ســهام« بود و در حال حاضر وارد مرحله 
ششــم یعنی انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شده ایم که 
عصاره آزاد سازی سهام عدالت است و در این مرحله از طریق انتخاب اعضای هیأت 
مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت مالکیت و سرنوشت به مردم 
واگذار می شــود.فهیمی افزود: در روش مستقیم از ۱۹ میلیون نفر حدود ۳ میلیون 
و 2۰۰ هزار نفر ســهام خود را فروخته اند و حتی سود سهام، سهامدارانی که سهام 
عدالت را به فروش نرســاندند را پرداخت کردیم و ۳۰ میلیون نفر نیز در روش غیر 
مستقیم سهام عدالت باقی ماندند که این سهامداران با انتخاب مدیران شرکت های 
سرمایه گذاری استانی دارایی ها خود را مدیریت می کنند.سخنگوی آزادسازی سهام 
عدالت تصریح کرد: از حاال به بعد شــرکت های سرمایه گذاری در ایران وارد رقابت 
خواهند شد چرا که این شرکت ها در مجموع بالغ بر ۳۸۰ هزار میلیارد تومان دارایی 
ســهام عدالت را دارند که ظرفیت بزرگی را نشان می دهد و این مدیران هستند که 
با تصمیم های خود نشــان می دهند که چه آینده ای را برای شــرکت رقم می زنند.

وی گفــت: دعوت می کنیم تا مردم با مشــارکت در انتخابات اعضای هیأت مدیره 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت نسبت به تعیین آینده سرمایه گذاری های 

خود اقدام کنند.

مراکز نیکوکاری در ماه رمضان رزمایش های 
همدلی برگزار کنند

رئیس شــورای اسالمی شــهر کرج با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصت ذخیره 
ســازی اعمال معنوی برای یک ســال اســت، گفت: مراکز نیکوکاری شهر در این 
مــاه مبارک با برگزاری رزمایش های همدلی زمینه کمــک به نیازمندان را فراهم 
 کرده و به ویژه در شــرایط کرونا بســتر توجه به اقشــار محــروم را فراهم آورند.

اکبر ســلیم نژاد ضمن تبریک ماه مبارک رمضان به تمام مسلمانان جهان به ویژه 
مردم مومن و شریف کرج، اظهار داشت: امیدوارم بهره مندی الزم از این ماه پرفیض 
برکت نصیب همه روزه داران عزیز شــود و با دعا و نیایش از این ایام رحمت الهی، 
کفایت استفاده را ببریم.رئیس شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه بیماری کرونا 
بر مراسم های ماه مبارک رمضان نیز بیش از گذشته سایه انداخته است، تصریح کرد: 
ماه مبارک رمضان امســال در حالی آغاز می شود که دنیا موقعیت بی سابقه ای را به 
دلیل شیوع ویروس کرونا، تجربه می کند، رخدادی که چشم بشر را بیش از همیشه 
به ضعف در برابر قدرت خداوند گشود.ســلیم نژاد با اشاره به اینکه با شیوع ویروس 
منحوس کرونا، تمام فعالیت آموزشــی و فرهنگی به منظــور رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تعطیل و برگزاری هر گونه کالس حضوری ممنوع اعالم شده است، افزود: 
با توجه به ممنوعیت فعالیت مراکز فرهنگی تحت پوشــش شهرداری، فرهنگسراها 
و موسسه های قرآنی، از شهرداری درخواست می شود با توجه به رویکرد این مراکز 
گسترش فعالیت آموزشی و فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در بستر فضای مجازی 
را در دســتور کار قرار دهد.وی یادآور شــد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای تعالی 
و تکامل روح به واســطه کمک و همدردی با دیگران است همچنین در این ماه به 
دنبال تحقق اهداف مهم و متعالی باشیم که سبب رستگاری است و در سایه کمک 

به دیگران و حل مشکالت نیازمندان قابل دسترسی است.

در جلسه هیات دولت؛

بررسی ضوابط اجرایی قانون 
بودجه سال1400
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چه آینده ای در انتظار بازار نفت است؟گزیده خبر
هرچنــد که پیش بینی های بین المللی حاکی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت 
ها و روند صعودی تقاضا برای بازار نفت در سال ۲۰۲۱ است اما بسیاری از کارشناسان 
داخلی این مساله را منوط به سیاستهای آتی می دانند. اوپک پیش بینی کرده تقاضا 
برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۹۵ میلیون بشکه در روز معادل ۶.۶ درصد رشد 
خواهد کرد که ۷۰ هزار بشــکه در روز باالتر از پیش بینی ماه پیش این سازمان است. 
بهای نفت برنت پس از انتشار این گزارش به سمت مرز ۶۴ دالر در هر بشکه پیشروی 
کرد. قیمتها امسال تحت تاثیر انتظارات برای احیای اقتصادی و تداوم محدودیت عرضه 
اوپک پالس، تا باالی مرز ۷۰ دالر صعود کردند. اوپک ماه گذشته در پیش بینی تقاضا 
در سال ۲۰۲۱ بازبینی صعودی کوچکی انجام داد اما پیش بینی خود را از هفت میلیون 
بشــکه در روز رشد تقاضا که در ژوییه ســال ۲۰۲۰ برآورد کرده بود، به طور پیوسته 
کاهش داده است.پس از تماس آمریکا با عربستان سعودی و درخواست واشنگتن برای 
منطقی نگه داشــتن هزینه انرژی برای مصرف کنندگان، اوپک پالس در اول آوریل با 
تسهیل تدریجی تولید نفت از ماه مه تا ژوییه موافقت کرد. این گروه که متشکل از ۲۳ 
کشور اســت، تولیدش را در ماه مه ۳۵۰ هزار بشکه در روز، در ژوئن ۳۵۰ هزار بشکه 
در روز و در ژوییه ۴۵۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. بعالوه عربستان سعودی 
کاهش تولید یکجانبه یک میلیون بشکه در روز را به صورت تدریجی قطع خواهد کرد 
و ۲۵۰ هزار بشکه در روز در مه، ۳۵۰ هزار بشکه در روز در ژوئن و ۴۰۰ هزار بشکه در 

روز در ژوئیه به تولیدش اضافه می کند.

تاثیر ایران در افزایش تولید اوپک
گزارش اوپک نشــان داد تولید نفت این گروه تحت تاثیر تولید باالتر ایران، ۲۰۰ هزار 
بشکه در روز افزایش یافت و به ۲۵.۰۴ میلیون بشکه در روز رسید. اوپک پالس از ماه 
مه سال میالدی گذشته کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز را به منظور حمایت از 

بازار به اجرا گذاشت. عمده این کاهش تولید حتی پس از تصمیم اول آوریل این گروه 
ادامه خواهد یافت. نشست بعدی وزیران اوپک پالس برای تصمیم گیری درباره سطح 
تولید، ۲۸ آوریل برگزار می شود.تولیدکنندگان رقیب هم تولیدشان را افزایش داده اند 
اما اوپک پیش بینی خود از رشد تولید غیراوپک در سال ۲۰۲۱ را تغییر نداد و در یک 
میلیون بشکه در روز ثابت نگه داشت و همچنان انتظار دارد تولید نفت شیل آمریکا که 
معموال در واکنش به قیمتهای باالتر صعود می کند، نزول پیدا کند. بر اساس گزارش 
رویترز، اوپک پیش بینی کرد تقاضای جهان برای نفت این گروه امسال به ۲۷.۴ میلیون 
بشکه در روز می رسد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز باالتر از پیش بینی ماه گذشته است و 

نشان می دهد فضا برای تولید باالتر این گروه در سال ۲۰۲۱ وجود دارد.

رشد 42 درصدی قیمت نفت
از سوی دیگر صندوق بین المللی پول )IMF( در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد 
قیمت نفت امســال ۴۱.۷ درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۰ رشد خواهد کرد. میانگین 
قیمت نفت در ســال ۲۰۲۱ می تواند به ۵۸.۵ دالر در هر بشــکه برسد و پیش بینی 
کردند قیمتها در ســال ۲۰۲۵ به ۵۰.۷ دالر در هر بشکه کاهش خواهد یافت.افزایش 
قیمت نفت در ســال میالدی جاری تا حدودی به دلیــل محدودیت موقتی عرضه و 
متعادل شــدن تقاضا است و همســو با پیش بینی آژانس بین المللی انرژی از کاهش 
مســتمر ســطح ذخایر نفت خواهد بود. تقاضا برای نفت در سال میالدی جاری ۹۶.۴ 
میلیون بشکه در روز پیش بینی می شود. طبق پیش بینی ها، میانگین قیمت هر بشکه 
نفت امسال ۵۸ دالر و ۵۲ سنت و سال میالدی آینده ۵۴ دالر و ۸۳ سنت در مقایسه 

با ۴۱ دالر و ۲۹ سنت در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

کارشناسان چه می گویند؟

محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به وضعیت فعلی بازار نفت و 
پیش بینی ها از شــرایط آینده این بازار، به ایسنا گفت: اگر بخواهیم درستی برآورد 
اوپک در این رابطه را ارزیابی کنیم باید برآورد ســازمان های دیگر در این خصوص 
را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم عدد درســتی را بدست آوریم. اگر سازمان ها و 
موسســات بین المللی اعدادی مشابه هم بدست آورده باشند می توان نتیجه گیری 
کرد که عدد حاصل منطقی است و چندان دور از ذهن نیست.وی با بیان اینکه باید 
تحلیل های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد  اگر اختالف زیادی بین تحلیل ها وجود 
داشته باشد نمی توان روی آن استناد کرد، اظهار کرد: تنها با مقایسه می توان پیش 
بینی درســتی از وضعیت بازار بدســت آورد اما به طور کلی اگر روند واکسیناسیون 
تندتر و ویروس کرونا به طور کامل در دنیا ریشه کن شود می توان نسبت به بهبود 
تقاضا امید داشت.نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه افزایش قیمت ها وابستگی 
مستقیمی به مدیریت بازار اوپک دارد، گفت: اگر مدیریت بازار اوپک مناسب باشد به 
طوری که اجازه مازاد در بازار را ندهد، قیمت ها با روال فعلی می تواند به مسیر خود 
ادامه دهد اما اگر تولید افزایش یابد به طوری که تولید از تقاضا پیشی بگیرد مازاد به 
وجود می آید و بازار ضعیف می شود.خطیبی ادامه داد: قیمت ها می توانست افزایش 
یابد به شرطی که تصمیم آخر اوپک گرفته نمی شد، در جلسه آخر اوپک پالس قرار 
شــد که اعضا در سه ماه آینده سه مرتبه افزایش تولید داشته باشند و حتی کاهش 
داوطلبانه عربستان نیز منتفی شد که همین مسائل در قیمت بسیار تاثیر گذار است 
چرا که قیمت تابعی از مدیریت بازار تعریف می شــود.وی با بیان اینکه اگر مدیریتی 
که اعمال می شــود هوشمندانه باشد و بیش از تقاضا تولید صورت نگیرد قیمت ها 
مســتحکم خواهد بود، گفت: اگر قرار بر افزایش تولیــد با این تصور که تقاضا رو به 
افزایش است باشد،   شانسی برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت و درواقع آینده 

بازار نفت منوط به تصمیماتی است که اخذ می شود.

در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب 
منطقه ای و کانون پرورش فکری کودکان 

در راستای اجرای پروژه فرهنگ ســازی و اطالع رسانی شیوه های حفاظت از 
منابع آب )داناب( و به منظور ایجاد و گســترش همکاری های فرهنگی، هنری، 
ادبی، آموزشــی ، تفاهم نامه ای مابین شرکت آب منطقه ای کردستان و کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به امضا رسید.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای کردستان، جلســه امضای تفاهم نامه مابین شرکت آب 
منطقه ای کردستان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با حضور 
مدیر عامل،  مدیرکل و جمعی از مدیران و معاونین طرفین روز ســه شنبه ۲۴ 
فروردین ۱۴۰۰ در دفتر مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان، برگزار 
گردید.در این جلسه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، ضمن قدردانی 
از مدیر کل و مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان به جهت 
همکاری و تعامل همیشــگی، وضعیت منابع آبی استان را نگران کننده عنوان 
کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی محسوس در سال گذشته، صرفه جویی 
در مصرف آب می بایســت به یک وظیفه همگانی تبدیل شــود و نوجوانان می 
توانند به عنوان مروجین فرهنگ صحیح اســتفاده از آب در خانواده، مهمترین 
نقش را داشته باشند.وی افزود: ما به این باور داریم که آموزش در سنین پائین 
تاثیرگذارتر و ماندگارتر است و این شرکت طی دو سال گذشته به صورت جدی 
تر نســبت به اجرای طرح داناب و گسترش سواد آبی اقدام نموده و خوشبختانه 
موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور نیز گردیده است.مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای کردستان ارتقاء ســطح سواد آبی و صیانت از منابع آب را موضوعی 
مهم دانســت و اظهارداشت: یکی از هدف مهم این شرکت ترویج فرهنگ شیوه 
های مدیریت و صیانت از آب اســت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
نیز بعنوان ســازمان فرهنگی می تواند در این زمینه همچون همیشه اقدامات 

تاثیرگذار و مهمی را به انجام رساند.

 آبرسانی به مجتمع 41 روستایی
 تیران و کرون

عملیات اجرای مرحله سوم آبرسانی به مجتمع ۴۱ روستایی شهرستان تیران و 
کرون با اجرای ۷ کیلومتر خط انتقال آغاز شد. مدیر آبفای تیران و کرون با بیان 
اینکه اجرای این طرح در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹آغاز شد، اظهار داشت: از 
دهم اسفند ماه سال گذشته عملیات آبرسانی به روستای قلعه ناظر که بخشی از 
مجتمع ۴۱ روستایی شهرستان تیران و کرون است، آغاز شده و تاکنون بیش از 
۳۵۰۰ متراز خطوط انتقال به اجرا درآمده است. سعید عابدینی هدف از اجرای 
این طرح را ارتقای کمی و کیفی  آب شرب ساکنان روستای قلعه ناظر برشمرد 
و اظهار داشــت:هم اکنون آب شرب این روستا از طریق منابع محلی تامین می 
شــود که با بهره برداری از این طرح آب شرب ۲۲۷۵ نفر از ساکنان این روستا 
از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ تامین خواهد شد. مدیر آبفای تیران و کرون با 
تاکید بر لزوم تامین پایدار آب شرب روستای قلعه ناظر اظهار داشت: پیش بینی 
می شود این طرح در خرداد ماه سال جاری به بهره برداری برسد. عابدینی با بیان 
اینکه از سال ۱۳۸۴ آبرسانی به  مجتمع ۴۱ روستایی تیران و کرون در دستور 
کار قرار گرفت خاطر نشان ساخت:از آن زمان تا پایان سال گذشته ۳۴ روستا در 
مجتمع ۴۱ روستایی تیران و کرون تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ 
قــرار گرفته اند. وی با بیان اینکه با اجرای ۸ کیلومتر خط انتقال دیگر،تمام ۴۱ 
روســتاهای این مجتمع از آب طرح اصفهان بزرگ بهره مند می شوند، تصریح 
کرد:با اجرای این عملیات، روســتاهای کردعلیا،کرد سفلی،دولت آباد، دره بید، 
گن هران و تقی آباد در مجتمع ۴۱ روســتایی تیران و کرون از سامانه آبرسانی 

اصفهان بزرگ برخوردار می شوند.

افزایش تولید٥/٦درصدی برق نیروگاه 
سیکل ترکیبي چادرملو

میزان تولید خالص برق در این نیروگاه در ســال ۹۹ بیش از ســه میلیون 
مگاوات ساعت بوده.مهندس شیرانی، مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی چادرملو 
بــا  اعالم کرد این خبرگفت :  میزان تولیــد خالص برق در این نیروگاه در 
ســال ۹۹  بیش از سه میلیون مگاوات ســاعت بوده که در مقایسه با سال 
۹۸)حدود دو میلیون و هشــتصد هزار مگاوات ساعت ( با رشد ۵/۶درصدی 
همراه بوده است .مدیر نیروگاه چادرملو همچنین بیان کرد : مصرف آب به 
ازای هر کیلو وات ساعت تولید نیروگاه یک صدم لیتر بوده و متوسط ۱ لیتر 
بر ثانیه مصرف داشــته و مصرف سوخت به ازای هر کیلو وات ساعت۲دهم 
مترمکعب گاز بوده است.مهندس شیرانی ادامه داد ؛ نیروگاه چادرملو از منظر 
شاخص نرخ قابلیت تولید رتبه سوم و از منظر شاخص نرخ قابلیت تولید در 
دوره پبک تابستانه ، رتبه اول را در بین نیروگاه های سیکل ترکیبی کشور 

به دست آورده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد ؛
تکریم ارباب رجوع باید در چهارچوب قانون و 

مقررات باشد  
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، درجلسه بازدید و رسیدگی 
بازرس اســتانداری اصفهان از نحوی مالقات تلفنی و پاسخگویی مدیرعامل این 
شــرکت به مشترکین، بر تعامل گسترده با مردم و رسیدگی به درخواست ها و 
شکایات مردمی در حداقل زمان ممکن تاکید شد.سید مصطفی علوی، با تاکید 
بر اینکه یکی از اهداف اصلی هر ســازمان، جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه 
خدمات با کیفیت و مطلوب می باشــد، افزود: ســال گذشته بالغ بر ۱۰ جلسه 
پاسخگویی تلفنی مدیرعامل و مشــترکین )ساتم( و حدود ۱۵۰ تماس تلفنی 
)فقط از این کانال ( ثبت گردید که ۳۵ درصد این تماس ها حاوی شکایت و ۶۵ 
درصد نیز مربوط به درخواست ها ی مشترکین بوده است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، در ادامه با بیان اینکه بیشترین شکایات وارده مربوط به گازبها و 
عوامل تشکیل دهنده صورتحساب گاز بوده گفت: گازبها و عوامل تشکیل دهنده 
آن از جمله عوارض گازرســانی، مالیات بر ارزش افــزوده و ... از جمله مواردی 
هســتند که بر اســاس قانون بودجه و ضوابط قانونی از مشترکین دریافت می 
شــود و تالش می شود تا اطالع رســانی کاملی از نحوه محاسبه ی آن از طرق 
مختلف صورت پذیرد.مهندس علوی، گفت: درخواست ها و شکایات متقاضیان و 
مشترکین عزیز موجب نمایان شدن فرصت های قابل بهبود شرکت می شود و 
این امر، زمینه رفع مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی را فراهم می سازد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید برافزایش اعتماد مردم به شرکت 
گاز افزود: خوشــبختانه با تالش همکاران متعهد و یاری خداوند، در حال حاضر 
به مردم ۱۱۱ شــهر و ۱۰۶۰ روســتا و ۹هزار و ۶۷۰ واحد خدمات گازرسانی 

ارائه می گردد. 

خرید نفت چین از ایران بازار رقیبان را کساد کرد
واردات باالی نفت چین از ایران در ماه های اخیر تقاضا برای نفت تولیدکنندگان رقیب را به شدت کاهش داده و فروشندگان نفت کشورهای دیگر نظیر برزیل، آنگوال و روسیه 
را وادار کرده است قیمتهایشان را کاهش داده و نفتشان را به مقاصد هند و اروپا ارسال کنند. با وجود این که انتظار می رفت دولت بایدن مذاکرات با ایران برای احیای برجام 
را ازســربگیرد، افزایش خرید نفت ایران از ســوی چین بازار را غافلگیر کرد و باعث محدود شدن رشد قیمتهای جهانی شد.نفت ایران با وجود تحریمهای شدید آمریکا از اواخر 
سال ۲۰۱۹ همچنان به چین صادر می شد اما حجم صادرات نفت ایران از اواخر سال میالدی گذشته که قیمتهای نفت به باالی ۶۰ دالر در هر بشکه بهبود یافت و خریداران 
نسبت به دورنمای رفع تحریمهای آمریکا علیه ایران امیدوار شدند، جهش پیدا کرد.طبق آمار رفینیتیو اویل ریسرچ، چین در فاصله نوامبر تا مارس به طور متوسط روزانه ۵۵۷ 
هزار بشکه نفت ایران را دریافت کرد که معادل پنج درصد از کل واردات این کشور بود و بهبود واردات نفت ایران به سطح پیش از وضع تحریمها توسط دولت ترامپ را نشان 
داد. عمده این نفت به استان شرقی شاندونگ رفته است که هاب پاالیشگاههای خصوصی چین است.یک معامله گر چینی با طرح این ادعا که نفت ایران شش تا هفت دالر در 
هر بشکه پایینتر از قیمت نفت برزیل در اوایل سال میالدی جاری بوده است، به رویترز گفت: این بشکه های حساس مانع صادرات مناطق دیگر شده است.یک معامله گر دیگر 
گفت: صادرکنندگان از آمریکای جنوبی گرفته تا غرب آفریقا و دریای شمال تالشها برای یافتن بازارهای جدید را در واکنش به افت تقاضای بازار چین مضاعف کرده اند. برزیل 
که بزرگترین صادرکننده نفت آمریکای جنوبی است و آنگوال که بزرگترین صادرکننده غرب آفریقاست، بدترین ضربه را از افت تقاضای چین دیده اند و نفت اسپو که گرید خاور 
دور روسیه است، در اتفاقی کم سابقه به آمریکا صادر شد.صادرات از برزیل که سال گذشته از آنگوال سبقت گرفت و چهارمین صادرکننده بزرگ نفت به چین شد، در ژانویه و 
فوریه ۳۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت اما حجم صادراتش در مارس بر مبنای ساالنه ۱۶ درصد رشد کرد.روبرتو کاستیو برانکو در آخرین مصاحبه 

خود پیش از این که از مقام مدیرعاملی شرکت پتروبراس کنار رود، به رویترز گفت: اگرچه تقاضای چین برای نفت شیرین میدان توپی بی پایان است.

وزیر نیرو:
امکان تبادل انرژی با تمام کشورهایی که مرز 

زمینی داریم
وزیر نیرو گفت: به مدد سرمایه گذاری ها و ارتباط های موجود امکان تبادل انرژی 
با کشورهای همسایه گسترش مناسبی پیدا کرده و هم اکنون با تمام کشورهایی 
که مرز زمینی داریم بسترها و امکان این تبادل به وجود آمده است. رضا اردکانیان 
دیروز در نشست ماهانه اعضای باشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه کشور در آستانه 
تدوین خطوط کلی و تفصیل برنامه هفتم توسعه است، با اشاره به جایگاه منابع 
انســانی در صنعت برق به عنوان بزرگترین بخش سرمایه گذاری عالوه بر منابع 
مالی وســیعی که در طول چهار دهه در این صنعت ســرمایه گذاری شده است، 
اظهار کرد: در زمان حاضر، یک میلیون کیلومتر شبکه های انتقال، توزیع و فوق 
توزیع، حدود ۵۰۰ هزار مگاولت آمپر ظرفیت پســت های فشار قوی و ضعیف و 
حدود ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور احداث شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه امروز در شرایطی هستیم که راندمان نیروگاهی کشور در 
بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی در پایان سال گذشته 
از مرز ۳۹ درصد عبور کرد، افزود: دستاوردهای خوبی حتی در شرایط مضیقه و 
تنگناهای ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی در سال های اخیر فراهم بوده و به 
اتکای مجموعه فعالیت های انجام شده در همه ادوار، امروز در شرایطی هستیم که 
راندمان نیروگاهی کشور در بخش حرارتی با تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل 
ترکیبی در پایان ســال گذشته از مرز ۳۹ درصد عبور کرد و میزان تلفات توزیع 
در انتهای سال ۹۸ یک رقمی شد و با اقدام هایی نظیر تعویض شبکه هوایی مسی 
با کابل های خودنگهدار، استفاده از ترانس های با تلفات کم و تعویض کنتورهای 
معیوب، هم اینک به ۹.۲ درصد رســیده اســت.اردکانیان همچنین با اشاره به 
فعالیت های خوب انجام شده در زمینه گسترش امکان تبادل انرژی با کشورهای 
همسایه به مدد سرمایه گذاری ها و ارتباط های موجود اظهار داشت: اکنون با تمام 
کشــورهایی که مرز زمینی داریم امکان این تبادل به وجود آمده اســت.وی با 
یادآوری سنکرون شــدن سیستم برق کشورمان با عراق در سال ۹۸ و پیگیری 
سنکرون کردن سیستم برق ایران با روسیه از دو مسیر ارمنستان_ گرجستان و 
نیز آذربایجان گفت: هر کدام زودتر به نتیجه برسد عملیاتی خواهد شد.اردکانیان 
اظهار کرد: مســیر ایران _آذربایجان _روسیه، مسیر دست یافتنی تری است و با 
موافقت هر ســه کشور، مهندسان مشــاور ایرانی برای مطالعات این کار انتخاب 
و قرارداد مربوطه تنظیم و امضا شــد که اکنون در مسیر اجراست و امید می رود 
عملیات اجرایی آن زودتر آغاز شود.وی گفت: همزمان با روند مذاکرات با روسیه 
و عراق، با توجه به واگذاری مسئولیت کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی 
ایران و افغانستان به وزارت نیرو، مذاکراتی با طرف افغان هم آغاز و پیشنهادهایی 
ارائه و پروژه هایی تعریف شــده که درصددیم در همین دولت با برگزاری اجالس 
کمیســیون در کابل، مذاکرات انجام شده را حتی در وضعیت فعلی افغانستان و 
شرایط استقراری دولت به نتیجه برسانیم و امکان تبادل انرژی را بیشتر کنیم. وزیر 
نیرو همچنین با تاکید بر ضرورت ســرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گفت: 
این که نحوه انتخابات همکاران و مدیران و واگذاری مسئولیت ها چگونه باشد در 
خروجی کار تاثیر خود را نشان می دهد، الزم است به جد به تمرکززدایی اندیشید. 
در کنار اینها باید پایبندی به اخالق حرفه ای، قانون مداری، شایســته گزینی با 
این تمرکز زدایی و کار بین بخشی همراه شود تا بتوانیم به یک توسعه پایدار در 
سازمان خود دست پیدا کنیم.وی همچنین با اشاره به پیگیری مذاکرات سال های 
گذشــته با قطر گفت: مسئولیت کمیســیون همکاری های مشترک اقتصادی 
ایران و قطر هم اخیرا به وزارت نیرو محول شــده است.وزیر نیرو افزود: در زمان 
حاضر قابلیت تبادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات با کشورهای همسایه وجود دارد که با 

برنامه ریزی های انجام شده تا ۱۰ هزار مگاوات قابل توسعه است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
آگهی فقدان سند مالکیت

خانم منصوره اشــرفی گودرزی ضمن تســلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده اســت که سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 
147.09مترمربع قطعه 7 تفکیکی به شماره 19293فرعی از 155 اصلی مفروز 
از پالک 18919 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج 
مورد ثبت 1059424صفحه 178جلد 4165امالک به نام مالک فوق ثبت و صادر 
گردیده و به موجب ســند رهنی شماره12736 مورخ 94/02/30دفترخانه 108 
کرج در رهن بانک مســکن می باشد که به علت اسباب کشی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باشــد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشــود و یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
 عباسعلی شوش پاشا- رئیس اداره ثبت اسناد  و امالک ناحیه یک کرج
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گزیده خبر نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس:

اعالمآمادگیشرکتهایروسیوچینیبرایفاینانسپروژهها
نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت: 
ارتباط دوباره با شــرکت هایی که پــس از خروج آمریکا از برجام 
کشور را ترک کردند مانند سابق نخواهد بود، ما اجازه نمی دهیم 
که به راحتی از کنار این مســاله گذشــته شــده و دوباره همه 
امتیــازات بدون تضمینات الزم به آنها داده شــود.علی جدی در 
مورد شــرایط ورود دوباره شــرکت های خارجی که پیش از این 
کشور را ترک کرده بودند اظهار کرد: برخورد دولتمردان و مجلس 
با شــرکت های خارجی که در ایام تحریم ها تعهدات خود را رها 
کردند مانند قبل نخواهد بود. اینکه با برداشــته شدن تحریم ها 
دوباره یک بازار مصرف ببینند، هر زمان که خواســتند رها کنند 
و کشور را معطل بگذارند قابل قبول نیست. در کمیسیون صنایع 
نیز در این مورد بحث شــد که چه استراتژی در این مورد طرح 
شود، دوســتان وزارتخانه را هم خواهیم خواست تا در این مورد 
تصمیم گیری شود چراکه لغو تحریم ها قابل پیش بینی است.وی 
افزود: بنابراین ارتباط دوباره با این شرکت ها مانند سابق نخواهد 
بود، ما اجازه نمی دهیم که به راحتی از کنار این مســاله گذشته 
شــده و دوباره همه امتیازات بدون تضمینــات الزم به آنها داده 
شــود. این شرکت ها دفعه قبل فضاســازی زیادی کردند ولی به 
محض اینکه آمریــکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شــد 
ایران را ترک کردند.جدی متذکر شــد: اگر شرکت ها به تعهدات 
بین المللی پایبند هستند، خروج یک کشور نباید باعث شود که 
تعهدات خود را عمل نکنند. اگر هم متعهد نیستند و با یک نگاه 
آمریکا تغییر رویه می دهند نمی توان بدون تضمینات الزم، به آنها 
اطمینان کرد. لذا تضمین محکمتری برای فعالیت آنها نیاز است.

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تصریح 
کرد: جلســه ای در این مورد در کمیســیون صنایع برگزار شده، 
جلسات بعدی هم برگزار خواهد شد و قطعا نظرات وزارت مربوطه 
را نیز می خواهیم.وی افــزود: حوزه لوازم خانگی برای ما اهمیت 

ویــژه ای دارد چراکه در ایام تحریم کشــور تقریبا به خودکفایی 
رســیده، اگر این صنعت رها شود ممکن اســت دوباره اجناس 
کــره ای، چینی و غیره بازار را پر می کننــد. در مورد خودرو هم 
اگر مدیریت درســتی صورت نگیرد ممکن است با سرازیر شدن 
محصوالت خارجی، تولید داخلی آســیب می بیند. باید به شکلی 
مدیریت شــود که عالوه بر اینکه بتوانیم از ظرفیت شرکت های 
خارجی اســتفاده کنیم، تولید داخلی هم آسیب نبینند.جدی با 

اشاره به فعالیت شرکت های چینی و روسی در کشور خاطرنشان 
ساخت: شرکت های روسی و چینی برای فاینانس پروژه ها اعالم 
آمادگی کرده اند، کشورهای اروپایی هم که اعالم کرده اند حاضر 
هستند قرارداد مشــابهی با آنچه ایران با چین منعقد کرده را با 
ایران ببندند. ولی ما باید توجه کنیم که بین کشــورهایی که در 
ایام تحریم ما را تنها نگذاشتند و کشورهایی که به تعهدات خود 
عمل نکردند تفاوت قائل شــویم.وی اضافه کرد: نوع همکاری  با 

چینی ها مشخص شــده که در چه حوزه هایی خواهد بود، برای 
مثال چندین شــرکت چینی برای فاینانس پروژه های راه آهن در 
کشــور به وزارتخانه های مختلف اعالم آمادگی کرده اند. باید در 
این مورد سطح ســنجی صورت بگیرد تا شرکت هایی که اهلیت 
دارنــد و در قالب تفاهم نامه می توان روی آنها حســاب کرد در 
وزارتخانه های مختلف به کارگیری شــوند. بعضی شــرکت های 
روســی هم در حوزه فاینانس اعالم آمادگی کرده اند.نایب رییس 
کمیسیون صنایع مجلس همچنین یادآور شد: همچنین باید بین 
شــرکت هایی که در زمان تحریم در کنار ما بودند و شرکت هایی 
که با عدم پایبندی به تعهدات خود کشور را دچار مشکل کردند 
تفاوت گذاشت. برای مثال وقتی شرکت رنو تعهدات خود را رها 
کرد، تعهدات شرکت های داخلی به مردم که بر اساس همکاری با 
شــرکت رنو بود با مشکل مواجه شد. در ارتباط با شرکت پژو هم 

مشکل مشابهی به وجود آمد.
وی افزود: این شــرکت ها به خاطر خــروج یک  جانبه آمریکا به 
تعهدات خود عمل نکردند و خودروســازان برای خودروهایی که 
پیش فروش کرده بودند با مشــکل روبرو شــدند، مردم به میزان 
زیــادی متضرر شــدند و پرونده های حقوقی زیــادی به همین 
علت علیه خودروسازان تشــکیل شد. به راحتی نمی توان از این 
موارد چشم پوشــی کرد.نماینده شهر شیروان در مجلس شورای 
اســالمی در پاسخ به ســوالی درباره افزایش قیمت ها و احتمال 
وقوع دوباره موج گرانی گفت: تحلیل من این نیســت که با موج 
گرانی مواجه هستیم، اتفاقاتی که در حال رخ دادن است در این 
مساله تاثیرگذار هستند. اگر اتفاقات مثبتی رخ دهد و تحریم ها 
برداشته شود، قطعا شرایط تعدیل خواهد شد و ممکن است حتی 
قیمت ها ریزش کنند اما اگر توافقی نشود ممکن است یک موج 
گرانی ایجاد شــود، به هرحال بازار در این مورد منتظر اســت تا 

عکس العمل نشان دهد.

در نشست فراکسیون تولید مجلس با فعاالن اقتصادی مطرح شد؛
قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای 

درآورده است
معاون اتاق بازرگانی تهران گفت: تولید کننده به دولت اعالم می کند که قیمت های 
تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت 
نشــان می دهد در حد جنگ است. در نشستی که عصر دیروز فراکسیون تولید و 
فضای کسب و کار مجلس با نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف داشتند، 
فعاالن بخش خصوصی از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی به شدت گالیه داشته 
و عنوان کردند که دولت با قیمت گذاری دستور تولیدکنندگان کشور را زمینگیر 
کرده است.در ابتدای این نشست، سید احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون تولید 
و فضای کســب و کار مجلس اظهار داشــت: در این جلسه تالش بر این است که 
مشــکالت و موانع اصلی تولید و کسب و کار را بررسی کنیم و در جلسه بعدی با 
دعوت از نمایندگان دولت و باالترین مقام های دستگاه های اجرایی کشور، مهم ترین 

موانع را بررسی و راهکار پیدا خواهیم کرد.

موانع رفع شود، دیگر نیازی به حمایت نیست
محمد رضا نجفی منش در این جلسه گفت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک 
به تک حل کنیم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. از این رو باید به صورت ضربتی در این 
بخش عمل کنیم.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به اینکه 
مجلس انقالبی بوده و مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تقویت تولید، فرمان های 
مؤثری را صادر کرده اند، باید هر چه سریع تر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع 
تولید رفع شــود دیگر نیازی به حمایت از تولید هم نیست.وی ادامه داد: طی این 
سال ها کارهای مطالعاتی زیادی در رابطه با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است 
که این موانع رفع شوند. چرا که در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه 
برای اعمال تحریم و زور از سوی سایر کشورها فراهم خواهد بود.نجفی منش تصریح 
کرد: طبق آمار وزارت صمت سال گذشته سه و نیم میلیارد دالر خودکفایی داشتیم. 
یعنی ۳.۵ میلیارد دالر نیاز ارزی کشــور کاهش یافته است. از این رو نیاز است که 
برای امســال نیز چنین برنامه ای را پیاده کنیم.وی همچنین با اشاره به مشکالت 
تأمین اجتماعی، بیان کرد: اگر شورای عالی تأمین اجتماعی باالی سر سازمان تأمین 
اجتماعی قرار گیرد، مشکالت تا حدی حل می شود اما تا زمانی که این سازمان به 
صورت کلی در دست دولت است، موانع بیشتر خواهد شد. در حال حاضر همه کاره 

تأمین اجتماعی وزیر کار محسوب می شود.

182 هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم
محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این جلســه گفت: مجلس و 
دولت از مشکالت و موانع کسب و کارها بی خبر نیستند. در واقع انقدر که دستگاه ها 
مشکالت تولید را جمع آوری کرده اند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. 
بنابراین چیزی به نام شناســایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و 
مقررات و تقویت اراده افراد و دســتگاه ها برای حل مشکالت نیاز داریم.وی افزود: 
بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند ناالیق بوده و یا به مسائل اهتمام 
ندارند.مجتبایی تصریح کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور مربوط 
به بخش مالیات و تأمین اجتماعی می شود. این در حالی است که مدیران این دو 
حوزه بیشتر از هر کسی در رابطه با مشکالت تولید صحبت می کنند.دبیر کل اتاق 
اصناف ایران بیان کرد: قوانین مخل یا باید برای اصالح متوقف شوند و یا در حین 
اجرا اصالح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما 
هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که 
در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین 

را به صورت یکجا لغو کند.

تولید بخشنامه برای تولید بدون نظرخواهی از تشکل های تخصصی!
در ادامه حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: تولید بخشنامه و 
دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعاالن اقتصادی انجام می شود. از این 
رو همواره موانع زیادی را ســر راه تولید ایجاد می کند. به عنوان مثال دولت اعالم 
کرده که تا زمان تعیین تکلیف بودجه، تجار ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای کار خود قرار 
دهند. این در حالی است که پس از تعیین تکلیف این موضوع، فعاالن اقتصادی باید 
مابه التفاوت با اعداد غیر قابل تصور بپردازند. اگر قرار است دولت یا مجلس هر کاری 
بکند باید از قبل اعالم و تکلیف را مشــخص کند.معاون کسب و کار اتاق بازرگانی 
ایران تأکید کرد: به صورت کلی برای ابالغ هر دســتورالعمل یا بخشنامه باید نظر 
اعضای تشکل های تخصصی و یا اتاق ها اخذ شود و نمی توان بدون توجه به نظرات 

آن بخش، بخشنامه تولید کرد.

قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای درآورده است
حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دســتوری کاالها، اظهار داشت: دیگر مشکل 
بخش تولید نرخ دستوری کاالهاست. ما این مسئله را در بخش فوالد مشاهده کردیم 
که چگونه سال گذشته تمام زنجیره فوالد در تالش برای حل این معضل بودند.وی 
افزود: همچنین در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده 
به دولت اعالم می کرد که به دلیل هزینه های باالی تولید نمی تواند مرغ را با قیمت 
مدنظر دولت عرضه کند اما در دولت در پاسخ اعالم کرد که قصد واردات ۵۰ هزار 
تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.وی تأکید کرد: فارغ از هر موضوعی، تولید کننده به 
دولت اعالم می کند که قیمت های تعیین شده از سوی دولت تناسبی با هزینه های 

تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان می دهد در حد جنگ است.

لزوم احیای شورای عالی تأمین اجتماعی
وی همچنین در مورد یکی از مشــکالت اصلی حوزه کسب و کار بیان کرد: حدود 
یک سال است که درگیر بخشنامه تنقیه شده سری یازده تأمین اجتماعی مربوط به 
پیمانکاران هستیم. قرار بود این بخشنامه تنقیه و تلخیص شود اما بخشنامه ای صادر 
شد که حجمش بیشتر از بخشنامه قبلی بود.حاجی پور با تأکید بر احیای شورای 
عالی تأمین اجتماعی تأکید کرد: احیای این شــورا جزو حقوق حقه فعالین است؛ 
متأسفانه از سال ۸۸ به بعد سازمان تأمین اجتماعی در اختیار وزیر کار قرار گرفته و 

موضوع سه جانبه گرایی زیر سوال رفته است.

کاهش 50 درصد از بیکاران با اصالح قانون کار
محمودی نماینده اتاق تعاون ایران نیز در این نشســت گفت: یکی از سواالتی که 
باید پاسخ داده شــود این است که اصول ایجاد سازمان تأمین اجتماعی چیست. 
پولی که تحت عنوان حسابرس بیمه ای واریز می شود تاکنون به حساب کدام کارگر 
منظور شده است؟ این پول ها کجا می رود؟نماینده اتاق تعاون ایران افزود: حتی دو 
ســه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت می کند و یا شکایات را به 
تعویق می اندازد آن هم به دلیل مراوداتی است که با سازمان تأمین اجتماعی پیدا 
کرده است.وی افزود: قانون تأمین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصالح شود. در 
صورت اصالح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاهش می یابد. هیئت های 
حل اختالف و تجدید نظر تأمین اجتماعی یکی از عجیب ترین نهادهای کشور است. 
بعد از آن هم هیئت حل اختالف ســازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً مشخص 

نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.

بسته سیاستی برگشت ارز صادراتی 
سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ ابالغ شد

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از تصویب و ابالغ بســته جامع 
سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم از تصویب و ابالغ بسته 
جامع سیاستی برگشــت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ خبر 
داد و گفت: این بســته در برگیرنده نظرات اعضای کمیته اقدام ارزی شامل 
سازمان توســعه تجارت ایران، بانک مرکزی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و 
نهادهای نظارتی اســت که توســط کمیته ماده )۲( مصوبات چهاردهمین 
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و ابالغ شد.وی افزود: بسته 
جامع سیاســتی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ در ۸ 
بخــش و ۱۷ بند تدوین و مواردی همچــون ایفای تعهدات ارزی حاصل از 
صادرات سال ۱۳۹۷، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-

۱۳۹۸، رفــع تعهدات ارزی حاصل از صــادرات خدمات، رفع تعهدات ارزی 
حاصل از صادرات مرز نشــینان و پیله وران، رفع تعهــدات ارزی حاصل از 
صادرات سرمایه گذاری خارجی در آن به صورت مشروح ذکر گردیده است.

زادبوم گفت: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ماده 
۲ موظف اســت در حداقل زمان ممکن، پیشــنهادات تکمیلی نحوه ایفای 
تعهدات ارزی صادرکنندگان را ابالغ نماید که ابالغ بسته سیاستی برگشت 
ارز در این راستا است.معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: کمیته اقدام ارزی 
کماکان به فعالیت خود ادامه داده و بر اســاس مصوبه کمیته ماده ۲ نسبت 
به تصمیم گیری در خصوص ایفای تعهدات ارزی موارد خاص تصمیم گیری 

خواهد نمود.

مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹8 و ۹۹
وی در ادامه گفت: همچنین بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان سال 
۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ســال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان ســال ۱۳۹۹ تا پایان 
شهریورماه سال جاری مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از 

معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات بهره مند شوند.
زادبــوم بیان داشــت: ایــن مهلت، صرفاً جهــت تعیین تکلیــف مالیاتی 
صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان 
مندرج در بند )۴( مصوبه جلســه یکصدو هفتاد و هفتم ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ندارد.رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر 
اساس مفاد مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی، مهلت ایفای تعهدات ارزی 
صادرکننــدگان، چهارماه پس از صدور کاال بــوده و افزایش این مهلت در 
خصوص کاالهای خاص توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت. لذا کلیه 
صادرکنندگان موظفند حداکثر ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نموده 
تا مشــمول بند )ز( بسته سیاستی بازگشــت ارز حاصل از صادرات نشوند. 
بر اســاس این بنــد صادرکنندگانی که در مهلت های قانونی تعیین شــده 
تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیت هایی از سوی بخشهای 
مختلف خواهند شد.گفتنی است، صادرکنندگان می توانند با مراجعه به وب 
ســایت سازمان توســعه تجارت ایران به آدرس www.tpo.ir ضمن مشاهده 
دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی ، موارد و نظرات خود را به دبیرخانه کمیته 

مذکور اعالم نمایند.

فعاالن اقتصادی با اظهار نگرانی از قطع ارتباط سامانه 
جامــع تجارت و قوه قضائیــه ، معتقدند عدم حل این 
مســاله، یک مانع بزرگ پیش روی فعالیتهای تولیدی 
و تجاری کشــور است. در طی سال های گذشته شیوع 
استفاده از کارت های بازرگانی موسوم به یکسال مصرف 
توسط افراد ســودجو، به بســتری برای وقوع مفاسد 
اقتصادی نظیر قاچاق کاال و فرار مالیاتی تبدیل شــده 
بود. به همین دلیــل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز مصوب ســال ۱۳۹۲، دولت موظف 
شــد تا با راه اندازی »ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتبــاری«، اصالحات الزم را در راســتای 
ســاماندهی فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی 
انجام دهد. ســرانجام پس از ۷ سال انتظار در تاریخ ۱ 
مرداد ۱۳۹۹، این ســامانه توسط وزارت صمت تکمیل 
و مورد بهره بــرداری قرار گرفت.بر اســاس اظهار نظر 
کارشناسان حوزه تجارت، یکی از موانع اصلی در جهت 
توســعه دولت الکترونیک و بهبود وضعیت سامانه های 
نظارتی در این حوزه به عدم اشتراک گذاری اطالعات و 
داده ها توسط دستگاه های حاکمیتی مربوط می شود. به 
عنوان مثال با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان 
وزارت صمت و مرکز فناوری قوه قضائیه، وب سرویس 
اســتعالم احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و 
نداشــتن محکومیت مؤثر کیفری در ســامانه جامع 
تجارت مهیا شد و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت؛ 
اما پس از گذشــت مدت کوتاهی، این اشتراک گذاری 
اطالعات از ســوی قوه قضائیه قطع شــد.پیش از این 
حمیدرضا دهقانی  نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در گفتگو با مهر با اشــاره به تبعات قطع وب 
ســرویس قوه قضائیه در ســامانه جامع تجارت اظهار 
داشــت: »با توجه به اهمیت این وب سرویس در حوزه 
تجارت خارجی از منظر صدور کارت بازرگانی، قطع این 
وب سرویس به رویه واردات و تأمین مواد اولیه آسیب 
جدی وارد می کند؛ خصوصــاً که این اتفاق مصادف با 
آغاز ماه رمضان شده است. به همین دلیل ستاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز و وزارت صمت مصرانه پیگیر حل 

این مسئله هستند.«

نگرانی در مورد توقــف فرآیند صدور و تمدید 
کارت بازرگانی

اعظم رضایی، معاون توســعه عضویــت اتاق بازرگانی 
تهــران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به اینکه 

وزارت صمــت جهــت ســاماندهی فرآینــد صدور و 
تمدید کارت های بازرگانی اقدام به راه اندازی »ســامانه 
اعتبار ســنجی و رتبــه بندی اعتباری« کرده اســت، 
گفت: صدور کارت های بازرگانی نیاز به ۱۴ اســتعالم 
از نهادهای گوناگون دارد که این ســامانه می تواند به 
صورت وب سرویس این خدمات را ارائه دهد.وی افزود: 
اکثر استعالمات ضروری در ســامانه جامع تجارت به 
صورت برخط ارائه می شد و در آخرین مرحله نیز مرکز 
فناوری قوه قضائیه، وب ســرویس استعالم احراز عدم 
ورشکستگی و نداشــتن محکومیت مؤثر کیفری را در 

اختیار سامانه جامع تجارت قرار داد.

لزوم اســتعالم برخط احراز عدم ورشکستگی و 
نداشتن محکومیت مؤثر کیفری

این مقام مسئول در اتاق تهران با اظهار نگرانی در مورد 
توقف فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، ادامه داد: 
ارتباط قوه قضائیه و سامانه اعتبار سنجی و رتبه بندی 
از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ ایجاد شد؛ اما به دلیل قطع 
اشــتراک اطالعات، بازرگانان تنها توانستند یک ماه از 
وب سرویس استعالم برخط سامانه قوه قضائیه استفاده 
کنند.رضایی ادامه داد: متأسفانه پس از مدتی این وب 
سرویس قطع شده و تجار و متقاضیان کارت بازرگانی 
می بایست به مانند گذشته فرآیند دریافت سو پیشینه 
خود را به صورت دســتی انجــام دهند که این فرآیند 
بیــش از ۱۵ الی ۲۰ روز زمان می  بــرد و در طول این 
مدت، مشــکالت زیادی برای تجار و فعالیت اقتصادی 

آن ها ایجاد می شود.

انتظار فعاالن بخش خصوصی از دســتگاه قضاء 
چیست؟

این مقام مســئول در اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر 
اهمیت احیای وب  ســرویس اســتعالم سوء پیشینه از 
قوه قضائیه گفت: انتظار فعاالن بخش خصوصی از قوه 
قضائیه این اســت که مسئله ارتباط بین سامانه وزارت 
صمت و قوه قضائیه به زودی برطرف شود؛ چرا که عدم 
حــل و فصل این موضوع، خود یک مانع بزرگ در برابر 
تجارت و تولید کشور است و همانطور که مقام معظم 
رهبری فرمودند در ســال جاری بهتر اســت به سمت 
مانع زدایی   از مســیر تولید و تجارت حرکت شــود.وی 
افزود: به طور کلی پیشنهاد بخش خصوصی این است 
که در فرآیند تمدید کارت های بازرگانی شرایط تسهیل 

شود و استعالمات کمتری نسبت به روند صدور کارت 
بــرای بازرگانان جدید انجام شــود. همچنین ضروری 
است که تمامی سازمان های ذی ربط همکاری خود را با 
سامانه جامع تجارت افزایش دهند چرا که این مسئله، 
تأثیر مســتقیمی بر فعالیت مؤثر بخش خصوصی و به 

تبع آن بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.

معطلی طوالنی مدت فعاالن اقتصادی برای تمدید 
کارت بازرگانی

همچنین مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چین در گفت وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از وضعیت 
فعلی فرآیند اســتعالم سوءپیشینه برای تمدید کارت 
بازرگانی گفت: متأســفانه با وجود توسعه سامانه های 
سیســتمی، در حال حاضر این فرآیند کاماًل به صورت 
دستی انجام می شود؛ به طوری که هر فرد برای تمدید 
کارت بازرگانــی خود باید بیــش از یک هفته معطل 
بماند.وی ادامه داد: این در حالی اســت که اکثر مردم 
و بازرگانان نیازی به اســتعالم سوءپیشــینه ندارند و 
شــاید تنها ۱ یا ۲ درصد از کل جمعیت کشور، سابقه 
محکومیت مؤثر کیفری و یا کالهبرداری داشته باشند.

ضرورت همکاری وزارت صمت و قوه قضائیه در 
مسیر مانع زدایی 

رئیس اتــاق بازرگانی ایران و چین با اشــاره به اینکه 
بهتر اســت قوه قضائیه به صورت برخط و سیســتمی 
اســتعالم افراد را به ارگان های دولتی ارائه دهد، افزود: 
این اطالعات می تواند به راحتی در اختیار وزارت صمت 
وســامانه اعتبار ســنجی این وزارت خانه قرار گیرد؛ به 
طور معمول در کشــورهای توسعه یافته این فرآیندها 
به صورت سیســتمی انجام می پذیرد و افراد معدودی 
که اقدام به تخلف کرده و دارای سوءپیشــینه هستند 
به نهادها و دســتگاه های ذی صالح معرفی می  شوند.، 
با توجه به اهمیت حرکت در مســیر تحقق شعار سال 
۱۴۰۰ مبنی بر »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
و همچنین لزوم تســهیل فرآیند کســب وکار و تولید، 
می توان بــا مانع زدایی در مســیر فرآیندهای تجاری، 
چشم انداز روشــنی پیش روی فعاالن اقتصادی کشور 
قرار داد. همچنین می بایســت با تکمیل ســامانه های 
نظارتی مانند سامانه جامع تجارت، فعالیت های تولیدی 
و تجــاری کشــور را از گزند وقوع تخلفات و مفاســد 

اقتصادی مصون داشت.

معطلی فعاالن اقتصادی برای تمدیدوصدورکارت بازرگانی پایان می یابد؟

لغو اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در نیما؛ واقعیت چیست؟
لغو اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز در نیما خبری اســت که در روزهای اخیر در محافل خبری مطرح شــده اما آیا واقعا اتفاق خاصی در این حوزه رخ 
داده اســت؟لغو اجبار صادرکنندگان برای عرضه ارز در نیما خبری اســت که در روزهای اخیر در محافل خبری مطرح شده اما آیا واقعا اتفاق خاصی در این 
حوزه رخ داده اســت؟!خبر این اســت که طبق مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته ماده دو که در سال جدید به منظور حمایت از تولید 
و صادرات صادر شده است، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود به سامانه نیما ندارند.بر این اساس صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات 
خود را از طریق فهرست ۱۰۰۰ گانه ای که از سوی وزارت صمت تدوین شده است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند.وزارت صمت 
فهرســتی را تهیه کرده تا در قالب آن، اقالم مجاز به اســتفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته و ۱۰۰۰ ردیف تعرفه را شامل می شود؛ این در 
حالی است که به گفته مقامات این وزارتخانه، اگر تولیدکننده ای قصد داشت از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود 
اســتفاده کند، می تواند از طریق تشــکل های خود پیشنهادات خود را به اتاق یا سازمان توسعه تجارت ایران ارائه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع وزارت 
صمت، کاالی مورد نظر در فهرســت مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گیرد.پیگیری از بانک مرکزی نشــان میدهد که این موضوع از مدت ها قبل در نیما 
وجود داشته و اجباری برای عرضه از سوی صادرکنندگان نبوده است چراکه صادرکنندگان جزیک مقطع کوتاه مدت، اجازه واردات در مقابل صادرات خود 
و دیگران را داشــتند.روال کار در ســامانه نیما به این گونه است که پتروشــیمی ها و فوالدی ها و فرآورده های نفتی باید ارز خود را در نیما عرضه کنند و 
سایر صادرکنندگان میتوانند ارز خود را یا در نیما عرضه کنند یا خودشان مبادله داشته باشند ولی نکته مهم اینجاست که صادرکنندگان حتما باید نتیجه 

معامالت را در سامانه نیما ثبت کنند تا رفع تعهد شود.
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کسری بودجه گردن بانک افتادگزیده خبر

ابهام جدید از چالش کسری بودجه، چاپ پول و بدهی های هنگفت!
مناقشــه بین دولت و بانک مرکزی در رابطه با کسری بودجه 
و تامین منابــع آن از محل بانک مرکزی ،چاپ پول و تبعات 
ناشی از آن تمامی ندارد و هر با ابهامات بیشتری را مطرح می 
کند، این بار دولت مدعی شــده که بانک مرکزی بزرگترین 
بدهکار به آن بوده و از عوامل کســری بودجه اســت، این در 
حالی اســت که به اذعان دولتی ها و البته آمار رسمی ، دولت 
بزرگترین بدهکار بانکی است. کسری بودجه دولت طی چند 
سال اخیر همواره مورد توجه بوده وبه هر صورت تدوین الیحه 
در دولت و تصویب قانون بودجه در مجلس به گونه ای است 
که در اوایل سال، عدم تحقق منابع خود را نشان داده، موضوع 
کسری بودجه مطرح و اصالحات در موردآن شروع می شود. 

 صندوق توسعه ملی و اوراق گزینه های اصلی تامین 
کسری بودجه 

عدم تحقق منابع ناشــی از درآمد نفت و یا سایر درآمدها به 
نحوی است که باید دولت برای مصارف پیش بینی شده منابع 
جدیــد پیش بینی کند و این منابع در ســالهای اخیر عمدتا 
برداشت از صندوق توســعه ملی هرچند با تصویب قانونی و 
فروش بیشتر اوراق بوده است.مجموع این جریان موجب شده 
بحث هایی در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح 

و حتی رئیس کل بانک مرکزی از چاپ پول سخن بگوید.

 شروع جدی چالش استقراض از بانک مرکزی و رد آن 
از سال قبل 

این ادعای رئیس کل بانک مرکزی  از سال گذشته مطرح شد، 
زمانی که به دنبال افزایش تورم در ابتدای سال کارشناسان آن 
را ناشــی از کسری بودجه دولت دانستند ولی سازمان برنامه 
و بودجــه با رد هر گونه ادعای در رابطه با اســتقراض ز بانک 
مرکزی اعالم کرده بود که صورت های مالی این بانک نشــان 
دهنده انضباط مالی دولت اســت و حتی خالص بدهی های 
دولت به بانک مرکزی کاهش داشته است.به این حال، همتی 
تاکید داشت که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای 
جبران کسری بودجه دولت به نوعی استقراض کوتاه مدت از 
بانک مرکزی به شمار می رود که موجب افزایش پایه پولی و 
تورم شده است، چرا که منابع صندوق در اختیار دولت نیستند 
و بانک مرکزی پول بدون پشــتوانه در اختیار دولت قرار می 
دهد.در هر صورت دولتــی ها زیر بار این اعالم بانک مرکزی 
نرفتند و  در کنار نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- که 
این موضوع را نپذیرفت دژپسند -وزیر اقتصاد- نیز چندین بار 
تاکید کرد هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته 

و دولت از محل فروش اوراق کسری را جبران کرده است.

چاپ پول تمام نشده داستان جدید بدهی شروع شد
اما این ماجرا تمام نشــده که اخیرا نوبخت موضوع دیگری را 
مطرح کرده که جریان بدهی ها دو طرف را به میان می آورد.

او گفتــه که بانــک مرکــزی بزرگترین بدهکار بــه دولت 
اســت،رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه طبق اعالم  
وزیر نفــت پولهای حاصله از صادرات نفت به حســاب بانک 
مرکزی واریز شده است گفته که اما این بانک در تبدیل ارز به 
ریال دچار تاخیر است و در این حالت بانک مرکزی بزرگترین 
بدهکار دولت به شمار می رود. بخشی از کسری بودجه دولت 
به همین دلیل اســت که منابع ارزی به سرعت به ریا تبدیل 

نمی شود.

نوبخت تاکید داشته که در شرایطی که دولت اندوخته 
مالی در بانک مرکزی داردچه نیازی به چاپ پول است ؟

ماجرا مبهم است، توضیح دهید
این ادعای سازمان برنامه و بودجه در مورد بدهی سنگین بانک 
مرکزی به دولت و تاخیر در تبدیل ارزی که در دسترس این 
بانک است و آن را به کندی به ریال تبدیل می کند، موضوعی 
است که باید طرفین از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی 
در رابطه با آن شفاف سازی کرده و توضیح دهند که آیا ارز در 

اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و آن را تبدیل به ریال نکرده یا 
این که بانک مرکزی به دلیل مالحظات خود در سیاست های 
پولی از تبدیل ارزی که در دســترس خود نیست خودداری 

کرده  و آن را تدریجی انجام می دهد؟

ادعای »نیلی« همچنان برقرار است
اما به این بهانه مروری به بدهی دولت به سیستم بانکی قابل 
تامل اســت.  زمانی مســعود نیلی به عنوان مشاور افتصادی 
رئیس جمهور مدعــی  بود که دولــت بزرگترین بدهکار به 
سیســتم بانکی است ، البته ترازنامه بانکها این اعالم نیلی  را 

همواره تایید کرده است.

بدهی 14۷ هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی 
بررســی آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی ها و 
بدهی های سیســتم بانکی نشان می دهد که تا پایان آذرماه 
ســال گذشته بخش دولتی ۱۴۷ هزار میلیارد تومان به بانک 
مرکزی بدهی داشــته که در مقایسه با آذر ماه ۱۳۹۸ حدود 
۵۷ درصــد افزایش دارد. از این رقم  ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
مربــوط به بدهــی دولت به بانک مرکزی و حــدود ۳۶ هزار 
میلیارد تومان بدهی شــرکتها و موسســات به بانک مرکزی 
است. البته بخشی از بدهی های دولت به بانک مرکزی مربوط 
به تنخواهی است که طبق قانون ساالنه از سوی بانک مرکزی 
در اختیار دولت قرار می گیرد و در ادامه تســویه می شــود، 

برای ســال جاری نیز ارائه تنخواه بــرای پرداخت یارانه های 
نقدی  براســاس قانون بودجه به آن  اضافه شــده و به نوعی 
دولت بابت پرداخت یارانه های نقدی که هیچ گاه برای اصالح 
آن اقدام جدی صورت نگرفته به بانک مرکزی بدهکار اســت 
که این بدهی حتی در کوتاه مدت می تواند تبعات خود را به 

همراه داشته باشد.

بدهی سنگین دولت به سیستم بانکی
اما دولت به سیستم بانکی بدهی هنگفت تری دارد ؛به طوری 
که تا پایان آذرماه ســال گذشــته بیش از ۵۲۶ هزار میلیارد 
تومان بخش دولتی به سیستم بانکی بدهکار بوده که نسبت 
به دوره قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است، از این رقم ۴۷۷ 
هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی و 
مابقی برای شرکتها و موسســات دولتی است. بارها سیستم 
بانکی و بانک مرکزی خواهان تسویه بدهی دولت به سیستم 
بانکی شده اند ،چرا که موجب شده است عمال بخش عمده ای 
از دارایی بانکها به دست دولت قفل شده و از اختیار آنها جهت 

ارائه تسیهالت و یا سرمایه گذاری خارج شود. 

تسویه ریز ریز بدهی دولت به بانکها 
در همین رابطه از سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه تدابیری برای 
تسویه  بخشی از بدهی های دولت در نظر گرفته شده که در 
ابتدا از محل از منابع آن ناشــی از تسعیر  نرخ ارز بود ولی به 
هر صورت رقم قابل توجهی نبوده اســت، این در حالی است 
که دولت معتقد است به دلیل برخی از عوامل از جمله نحوه 
محاســبات، ارقام اعالمی بانک مرکزی در مورد بدهی دولت 
قابل قبول نیست و باید این بدهی ها بعد از حسابرسی توسط 

سازمان حسابرسی و  مشخص شدن آن پرداخت شود.

 ادعاهایی که اذهان عمومی را به ابهام می برد
در مجموع آن چه که اتفاق افتاد ظاهر خوشایندی در اذهان 
عمومی و حوزه اقتصادی دولت نداشته است، اینکه دولت سال 
ها هر گونه استفراضی از بانک مرکزی را رد کرده و آن را خط 
قرمــز خود اعالم می کنــد و در جایی دیگر رئیس کل بانک 
مرکزی در اتفاقی که کمتر در ســال های گذشــته در دولت 
ها اتفاق افتاده نســبت به چاپ پول در دوران ریاستش و در 
زمان حضور همــان دولت اعتراف می کند، اما این جریان به 
تدریج در حال رفتن به سمت ابهامات بیشتری است و هر بار 
ابعاد دیگری از روابط مالی بانک مرکز و دولت مطرح می شود 
که نیاز دارد در صورت اعالم شــفاف سازی بیشتری از سوی 

طرفین صورت بگیرد.

همکاری های بانک دی و بازار متشکل ارزی 
افزایش می یابد

بانک دی و شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران خواستار افزایش 
تعامالت فی مابین شــدند.به گزارش روابط عمومــی بانک دی، مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره بانک دی در نشســتی با مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
شــرکت مدیریت بازار متشــکل معامالت ارز ایران، راهکارهای گســترش 
تعامالت بانک دی با بازار متشــکل معامالت ارز را بررســی کردند.در این 
نشســت، برات کریمی، مدیرعامل بانک دی با اشــاره به اصالح ساختار و 
تعریف کارویژه هایی برای بهبود نســبت های مالی بانک گفت: هیئت مدیره 
بانک دی در ابتدای تصدی مسئولیت در این بانک با اجماع کامل به سمت 
کاهش سود سپرده ها و افزایش خدمات کارمزدی حرکت کرد که نتیجه آن 
افزایش بیش از ۱۹۰ درصدی سپرده های ارزان قیمت، کاهش هفت درصدی 
قیمت تمام شده پول، افزایش ۲۱ درصدی سپرده های مدت دار و افزایش ۷۵ 
درصدی درآمدهای کارمزدی در بانک است.وی حرکت مستمر و برنامه محور 
را رمز موفقیت بانک در بهبود شــاخص های کلیدی دانست و تصریح کرد: 
همدلی و یکپارچگی ایجاد شده در بانک دی در یک سال گذشته و حرکت 
در مســیر اهداف استراتژیک منتج به بهبود شاخص های کلیدی بانک شد 
که نتیجه آن را در کاهش ۵۰درصدی زیان انباشــته، کاهش ۱۸۶ درصدی 
بدهی به بانک ها، افزایش ســیر صعودی درآمدهای مشــاعی و غیرمشاعی 
بانک، افزایش یک هزار و ۱۰۰ درصدی ســود ســرمایه گذاری ها و... شاهد 
هستیم.کریمی تأکید کرد: در بانک دی نگاه همسوی هیئت مدیره بر خروج 
از بنگاه داری و حرکت به سمت بانکداری حرفه ای منجر به نتایج خوبی شده 

است که در نظام بانکی بی بدیل است.

اعتبار ویژه برای ساخت و سازهزار واحد 
مسکونی در سیستان و بلوچستان

مدیرعامل بانک مســکن از تامین اعتبار ویژه برای ساخت مسکن در شهر 
جدید »تیس« و شهرســتان چابهار واقع در اســتان سیستان و بلوچستان 
خبر داد.محمود شــایان در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان در 
گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن- هیبنا با بیان اینکه، اولویت 
سیاســتی این بانک در حوزه تامین مالی، حمایت اعتباری از عرضه و تولید 
مسکن در شهرهای نیازمند است، تصریح کرد:  استان سیستان و بلوچستان 
از هــر حیث به حمایت  های مالی اعتباری برای توســعه مطلوب و افزایش 
ســطح رفاه خانوارهای ساکن این اســتان نیازمند است. یکی از مهمترین 
نیازها در این استان، مسکن ارزان قیمت است که امیدوار هستیم با پرداخت 
به موقع تســهیالت ساخت، عرضه این نوع مســکن در استان افزایش پیدا 
کند.مدیر عامل بانک مسکن در راس یک هیات مرکب از مدیران ارشد این 
بانک، به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد تا از روند احداث شهر جدید 
تیس و همچنین ساخت مسکن ارزان قیمت و ساماندهی سکونت گاه های 
غیررسمی در استان و البته طرح های عمرانی جنوب استان بازدید به عمل 
آورد.این ســفر منجر به صدور دستور ویژه از سوی مدیرعامل بانک مسکن 
خطاب به شعب استان برای ارتقای بیشتر سطح همکاری با عوامل ساخت 
مســکن و توسعه زیرساخت  ها شد.در حال حاضر احداث شهر جدید تیس 
یکی از مهمترین پروژه های عمرانی در اســتان سیستان و بلوچستان است. 
این شهر با اعتبار اولیه ۷۰ میلیارد تومان در دست ساخت قرار دارد که این 
مبلغ برای شروع اولیه عملیات اجرایی در نظر گرفته شده است و به تدریج با 
پیشرفت پروژه افزایش خواهد یافت.همچنین شرکت عمران شهرهای جدید 
با تدارک طرح »شهر جدید تیس- شهر هوشمند« در نظر دارد این منطقه 
شهری را به شــکل متفاوت )مدرن( احداث کند. کاربری پیش بینی شده 
برای کارکرد این شهر جدید، گردشگری و تفریحی است که به این منظور 
برنامه ریزی های الزم در دولت صورت گرفته اســت. در صورتی که تیس با 
همین هدف، به سرانجام برسد، اشتغالزایی حاصل از آن باعث رشد و توسعه 

استان سیستان و بلوچستان می شود.

نخستین اپلیکیشن بانکی، ارائه دهنده 
خدمات سامانه صیاد از طریق تلفن همراه

بانک ملت موفق شــد به عنوان نخســتین بانک کشور، سامانه همراه بانک 
خود را به ســامانه صیاد بانک مرکزی متصل کند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، دسترســی به ســامانه صیاد بانک مرکزی از طریق همراه بانک 
ملت برای ثبت اطالعات چک فراهم شده است.سامانه همراه بانک ملت که 
پیش از این ده ها ســرویس بانکی را به کاربران و مشتریان این بانک ارایه 
می داد، هم اکنون به ســامانه صیاد متصل شده است و مشتریان این بانک 
می توانند به آسانی و با خیالی آسوده، از خدمات چک براساس فرآیندهای 
جدید قانون چک اســتفاده کنند.براســاس این گزارش، نسخه های جدید 
همراه بانک ملــت )Android ۱.۲.۶ و iOS ۱.۱.۶ (، خدمات ثبت صدور 
چک، ثبت دریافت چک، ثبت انتقال چک، گزارش اســتعالم صدور چک، 
گزارش اســتعالم دریافت چک و گزارش اســتعالم انتقال چک را ارایه می 
دهد.پیش از این، بانک ملت ثبت اطالعات و اســتعالم چک های جدید را 
عالوه بر روش حضوری در شــعب، با اتصال سامانه بانکداری اینترنتی خود 
به سامانه صیاد و اپلیکیشن سکه به پرداخت ملت، امکان پذیر کرده بود.بر 
اساس قانون جدید چک، صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک باید هنگام 
صدور، دریافت یا انتقال چک، نســبت به ثبت اطالعات آن در سامانه صیاد 

بانک مرکزی اقدام کنند.

تخصیص کارت اعتباری سهام عدالت، 
حداکثر سه روز پس از تایید پرونده

متقاضیان دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت، حداکثر ســه روز پس از 
تایید نهایی پرونده آن را دریافت خواهند کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملی ایران، عالقه مندان به دریافت کارت اعتباری مبتنی بر ســهام عدالت 
می توانند درخواســت خود را از طریق »نشان بانک« موجود در اپلیکشین 
های »ایوا«، »بله« و »شــصت« ثبــت و مراحل آن را طی کنند. این کارت 
اعتباری به دو روش »توثیق مستقیم سهام عدالت« ویژه کسانی که مالکیت 
و مدیریت ســهام آنها بر عهده سهام دار است و »توثیق غیرمستقیم سهام 
عدالت« ویژه کســانی که مدیریت سهام آنها بر عهده شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی است صادر می شود. ارزش ســهام متقاضیان باید حداقل 
بیست میلیون ریال باشــد تا این تسهیالت تا سقف نیمی از آن تخصیص 
یابد. مبلغ دریافتی تســهیالت پس از تخصیص در گزینه »کارت اعتباری« 
موجود در »نشان بانک« قابل مشاهده و استفاده است و امکان استرداد آن 

وجود ندارد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تشریح کرد؛
تکمیل سامانه ها برای ارتقای شفافیت 

در نظام بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه »شفافیت« 
یکــی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این معاونت اســت، 
گفت: موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی در بانک 
مرکزی دنبال می شود.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهران 
محرمیان با حضور در برنامه »تیتر امشب« شبکه خبر در خصوص 
برنامه های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای ســطح شــفافیت و 
اعتبارسنجی مشتریان به ارایه توضیحاتی پرداخت.محرمیان تصریح 
کرد: »شــفافیت« یکی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این 
معاونت اســت که هم رییس کل بانک مرکــزی بر آن تاکید دارد و 
هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شــده اســت. وی ادامه 
داد: معاونت فناوری های نوین بانــک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ 
پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه ها، 
برای ارتقای شــفافیت در نظام بانکی تعریف شده اند.معاون فناوری 
هــای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: یکــی از مهمترین پروژه های 
بانک مرکزی در این راستا سامانه »نهاب« است که تخصیص شماره 
شناســایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه 
بانکی میسر می ســازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، 
شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه 
بانکی اعالم شــود.محرمیان افزود: این پایگاه داده در بانک مرکزی 
ایجاد شــده و تراکنش های افرادی که این کــد را ندارند به تدریج 
محدود و متوقف می شــود، این کار در بهمن ماه ســال گذشته با 
تراکنش های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت ماه در تراکنش های پایا 
ادامه می یابد و در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد.این مقام 
مسیول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش های 

بدون هویت بسیار کاهش یافته است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
اظهار داشت: وضع مالیات به نرخ های سود باالتر 
از ۱۸ درصد که حاصل افزایش ســود بانک ها از 
اقداماتی که با ســپرده های مــردم انجام داده اند، 
نادرست اســت. بانک ها هر چه ســود عایدشان 
می شود را بین سپرده گذاران تقسیم می کنند که 
این به معنای عملیات ربوی نیســت و این مبلغ 
باالتــر از ۱۸ درصدی که به ســپرده گذاران داده 
می شود در واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان 
امور مالیاتی این موضوعات را نمی پذیرد.محمدرضا 
جمشــیدی درباره نرخ واقعی ســود بانکی اظهار 
داشت: نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده و چه 
تسهیالت بر اساس پیش بینی وضعیت اقتصادی 
کشــور در یک دوره کوتاه مدت یعنی یک ساله 
تعیین می شــود.وی ادامه داد:  وقتی کمبودی در 
کاالها باشد باید نرخ ســود بانکی افزایش یابد تا 
مردم ترجیح دهند نقدینگــی خود را در بانک ها 
ســپرده گذاری کنند تا پول وارد بازار نشــود، به 

افزایش التهابات دامن نزند و تقاضا برای کاالیی که 
وجود ندارد یا با کمبود مواجه است، کاهش یابد. 
بنابراین نرخ سود باید با توجه به شرایط  اقتصادی 
تعیین شود.دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصــی تاکید کرد: با توجه به برداشــت های 
مختلف از شرایط اقتصادی و پیش بینی های متعدد 
ممکن اســت انتقاداتی به نرخ سود بانکی مطرح 
شود. اما مرجع تعیین نرخ سود بانکی شورای پول 
و اعتبار است.وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت 
این است که شورای پول و اعتبار هرگز نرخ سود 
بانکی را محدود اعالم نکرد  ه است، گفت: در مورد 
تسهیالت که گفته شده نرخ سود ۱۸ درصد است، 
در کنار آن اعالم شده که اگر طرحی را پیشنهاد 
می کنید که سود بیشــتری عاید می سازد، طرح 

توجیه آن را به بانــک مرکزی بدهید و اگر مورد 
قبول واقع شــد،  می توان نرخ سود را افزایش داد.

جمشیدی افزود: شورای پول و اعتبار به طور صد 
در صدی نرخ ســود بانکی را محدود نکرده  است.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
ادامه داد: درباره نرخ ســود سپرده که ۱۶ درصد 
و ۱۸ درصــد برای مدت زمان دو ســال و یا نرخ 
کمتر برای زمان های کوتاه تر، باید توجه داشت این 
نرخ ها علی الحساب است و براساس پیش بینی ها 
از وضعیت اقتصادی،  تعیین  می شــود. اگر با این 
ســپرده ها اقداماتی انجام شــد که سود بیشتری 
حاصل شــد، طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا 
پس از تایید حسابرسان قانونی و حسابرسان بانک 
مرکزی،  بانک ها موظف هستند که  سود بیشتری 

به سپرده گذاران نســبت به ماندگاری پول و نوع 
سپرده هایشــان بپردازد و تقسیم کنند.وی درباره 
هشــدارهای وزارت اقتصاد اظهار داشــت: زمانی 
می توان نرخ ســود را چه در تســهیالت و چه در 
سپرده افزایش داد که طرح توجیهی ارایه شود و 
بانک مرکزی با آن موافق باشــد و برای این موارد 
هیچ محدودیت قائل نشــده اند. شاهد آن بودیم 
چند بانک اواخر سال گذشــته سود بیشتری به 
سپرده گذاران دادند چراکه با استفاده از سپرده های 
مردم، اقداماتی انجام دادند که ســود بیشتری به 
دســت آمد.جمشیدی با اشــاره به اقدام سازمان 
امور مالیاتی برای وضع مالیات به نرخ ســودهای 
بانکی گفت: برخی از بانک ها حتی در این شرایط 
کامال قانونی، از ســازمان امور مالیاتی می ترسند. 

معتقدم ســازمان امور مالیاتی استنباط نادرستی 
از ابالغیه های بانک مرکزی دارد.وی ادامه داد: هر 
بانکی اگر اضافه بر نرخ علی الحساب سود تقسیم 
کند،  استنباط سازمان امور مالیاتی این است که 
هر عــددی باالتر از این نرخ  ها داده شــود آن را 
هزینه قابل قبول نمی داند و شــامل حال مالیات 
می شــود. این در حالی است که بانک ها بر اساس 
قانون عملیات بانکی، ربــوی عمل نمی کند.دبیر 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید 
کرد: وضع مالیات به نرخ های ســود باالتر از ۱۸ 
درصد که حاصل افزایش سود بانک ها از اقداماتی 
که با ســپرده های مردم انجام داده اند، نادرســت 
است. بانک ها هر چه ســود عایدشان می شود را 
بین ســپرده گذاران تقســیم می کنند که این به 
معنای عملیات ربوی نیســت و این مبلغ باالتر از 
۱۸ درصدی که به سپرده گذاران داده می شود در 
واقع سود است و نه هزینه. اما سازمان امور مالیاتی 

این موضوعات را نمی پذیرد.

دبیر کانون بانک های خصوصی:

هیچ محدودیتی برای نرخ های سود بانکی وجود ندارد
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گزیده خبر

 انگلیس تقریبا تمام نیروهایش
 را از افغانستان خارج می کند

روزنامه تایمز گزارش داد، در پی طرح آمریکا برای خارج ســاختن نیروهایش تا ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۲۱ از افغانستان، انگلیس هم تقریبا تمام نیروهایش را از این کشور خارج 
خواهد کرد.روزنامه انگلیسی تایمز گزارش داد، لندن برنامه هایی دارد که کنترل یک 
آکادمی در کابل را که نیروهایش به آموزش ســربازان افغان کمک می کنند، تحویل 
دهد.روزنامه تایمز همچنین نوشــت، حدود ۷۵۰ سرباز انگلیسی در افغانستان بدون 
کمــک آمریکا به مشــکالتی برخورد می کنند چرا که به پایگاه ها و زیرســاخت های 

آمریکایی اتکا دارند.

با اعالم تاخیر در خروج نظامیان آمریکا؛
طالبان مذاکرات صلح افغانستان را بایکوت کرد

ســاعاتی پس از اعــالم دولت بایدن مبنــی بر خروج ۳۵۰۰ نیــروی آمریکایی از 
افغانستان تا ۱۱ سپتامبر، سخنگوی طالبان از امتناع این گروه به شرکت در مذاکرات 
صلــح با دولت افغانســتان خبر داد. پیش از این دولت ترامــپ اول ماه مه را زمان 
خروج از افغانستان اعالم کرده بود.به گزارش  دیلی بیست، نعیم وردک، سخنگوی 
بخش سیاسی طالبان گفت: تا خروج کامل نیروهای خارجی از سرزمینمان، امارت 
اسالمی)طالبان( در هیچ کنفرانسی که بخواهد درباره افغانستان تصمیم بگیرد حاضر 
نخواهد شــد.این تحریم ضربه دیگری بر تالش های آمریکا در برقراری آتش بس و 
معاهده صلح میان این گروه شبه نظامی و دولت کابل در آستانه کنفرانس استانبول 
در ماه آوریل بود. کریس کولندا، از نظامیان بازنشســته که شخصا با طالبان مذاکره 
می کند هشــدار داده طالبان قبال هم قول هایی از آمریکایی ها برای عقب نشــینی 
شنیده و اکنون به مصالحه های دیگری برای پذیرش تعویق عقب نشینی تا تابستان 
نیاز دارد. اگر این چهار ماه، شــش ماه و شش ماه، هشــت ماه شود چه؟یک وزیر 
سابق طالبان و از اعضای کنونی کمیسیون نظامی این گروه به دیلی بیست گف که 
طالبــان از آمریکا به دلیل عدم وفــاداری به معاهده ۲۹ فوریه و تعیین تاریخ پایان 
آوریل ۲۰۲۱ برای خروج کامل از افغانستان ناامید شده است با طوالنی شدن حضور 
آمریکا در افغانستان آمریکا اعتماد طالبان را خدشه دار کرد. طالبان از جنگ خسته 
نیست آمریکا باید افغانستان را به افغان ها واگذار کند.آنتونی بلینکن، و لوید آستین، 
وزیران خارجه و دفاع بایدن امروز در بروکسل متحدان ناتو  را در جریان طرح های 
آمریکا برای عقب نشینی از افغانستان قرار می دهند.با این حال به نظر می رسد گروه 
طالبان حمالت خود علیه غیرنظامیان و نیروهای ارتش را تشدید کردند.طارق آرین، 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان روز سه شنبه با انتشار رشته توئیتی اعالم کرد که 
شــمار غیرنظامیان جانباخته طی حدود یک ماه گذشته در اثر تشدید خشونت ها 
توسط گروه طالبان به ۶۰ نفر رسیده و در همین مدت ۱۶۳ تَن نیز زخمی شده اند.به 
نوشته آرین تلفات غیرنظامیان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و 
این تاییدی است بر ادامه روند آسیب رساندن گروه طالبان به زیر ساخت های عمومی 
و غیرنظامیــان با وجود متعهد بودن این گروه به حفظ آتش بس در مقابل نیروهای 
خارجی.در همین حال، مقام های دولت افغانستان در پیام های خود به مناسبت آغاز 
ماه رمضان از گروه طالبان خواسته اند تا به احترام این ماه مذهبی با پیشنهاد برقراری 
آتش بس موافقت کند. درخواســتی که نه تنها هنوز با پاسخ مثبت این گروه مواجه 
نشده بلکه در عمل نیز این گروه حمالت تازه ای را علیه نیروهای دولتی انجام داده 
اســت.دور تازه گفتگوهای صلح افغانستان قرار است روز ۲۷ فروردین در استانبول 
برگزار شــود؛ نشستی که ابتکار تازه دولت جو بایدن در چارچوب طرح جدید صلح 

در افغانستان به شمار می رود.

دولت بایدن معامله تسلیحاتی ۲۳ 
میلیاردی با امارات را اجرایی می کند

خبرگــزاری رویترز گزارش داد دولت جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا به 
کنگره اطالع داده قرارداد تســلیحاتی امضا شده با امارات که شامل فروش 
بیش از ۲۳ میلیارد دالر تجهیزات نظامی است اجرا می کند.رویترز با انتشار 
گزارشــی اختصاصی به نقل از دو تن از دستیاران کنگره آمریکا اعالم کرد 
کــه دولت جو بایدن این معامله تســلیحاتی را پــس از آن که اخیرا آن را 
تعلیق کرد، پیش خواهد برد.منابع مذکور اعالم کردند که دولت بایدن رسما 
 ، ۳۵-F به کنگره در خصوص این قراداد که شــامل هواپیماهای پیشــرفته
هواپیماهای بدون سرنشین مسلح و سایر تجهیزات است، تاکید کرده است.

همچنین رویترز به نقل از ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایاالت متحده 
گزارش داد دولت بایدن قصد دارد به اجرای این معامله ادامه دهد »حتی در 
عین این که ما در حال بررســی جزئیات و مشورت با مقامات امارات درباره 
استفاده از این تسلیحات هستیم«.تاریخ تخمین زده شده برای فروش سالح 
به امارات متحده عربی برای بعد از ســال ۲۰۲۵ تعیین شــده است.دولت 
بایدن پیشــتر توافق نامه های تســلیحاتی مورد تایید دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور ســلف خود را برای بررسی به حالت تعلیق درآورده بود.این قرارداد 
درحالی اجرا می شــود که برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا از 
امارات متحده بابت مشــارکت در جنگ یمن که یکی از بدترین فاجعه های 
بشردوســتانه در جهان اســت انتقاد کرده و ابراز نگرانی کرده اند که با این 
توافق تسلیحاتی، تضمین های ایاالت متحده مبنی بر حفظ »برتری«اسرائیل 

در منطقه نقض شود.

نیویورک تایمز: 
اسرائیل قصد ندارد به حمله به کشتی 

»هایپرین« پاسخ دهد
یک منبع اســرائیلی مدعی شد که رژیم صهیونیستی قصد ندارد به حمله 
اخیر به کشتی تجاری موسوم به »هایپرین« در نزدیکی سواحل امارات پاسخ 
دهد.روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از یک مقام اسرائیلی مدعی شد 
که این رژیم قصد دارد »به منظور جلوگیری از تشــدید اوضاع در منطقه« 
از هرگونه پاسخ به حمله اخیر به کشتی تجاری هایپرین در نزدیکی امارت 
الفجیره در ســواحل امارات پاســخ دهد.این مقام اسرائیلی مدعی شد که 
تل آویو قصد حمله به کشــتی ایرانی را به خاطر ممانعت از نشــدید تنش 
در منطقه ندارد.این اظهارات پس از آن ایراد شــد که سه شنبه یک کشتی 

باری اسرائیل در سواحل فجیره در امارات مورد حمله موشکی قرار گرفت.
گزارش ها حاکی از آن است که این کشتی متعلق به یک تاجر اسرائیلی به 
نام »رامی اونگر« اســت که در زمینه واردات اتومبیل، حمل و نقل دریایی 
و امالک و مستغالت فعالیت می کند.به گفته منابع امنیتی اسرائیلی حمله 
به این کشتی که »هایپریون ری« نامیده می شود، توسط موشکی از کشتی 
یا هواپیمای بدون سرنشــین و از فاصله ده ها کیلومتری انجام شد و باعث 
خســارت جزئی به کشتی شــد.روزنامه »هاآرتص« نیز نوشت که مقامات 

امنیتی اسرائیل، ایران را مسئول این حمله دانسته اند.

با تایید سنا؛
 وندی شرمن، معاون وزیر خارجه 

آمریکا شد
سنای آمریکا وندی شرمن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای معاونت وزارت 
امور خارجه آمریکا را تایید کرد.به گزارش رویترز، ۵۶ سناتور از وندی شرمن 
برای این سمت حمایت کردند و ۴۲ سناتور نیز به او رای مخالف دادند. در 
این رای گیری چند سناتور جمهوریخواه با شکستن مرزهای حزبی به نفع 
شــرمن رای دادند.به گزارش رویترز، وندی شرمن، دیپلمات کهنه کار ۷۱ 
ســاله در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و 
از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در برجام )مذاکرات هسته ای با ایران( بود.

وندی شــرمن از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ مشــاور وزیر امور خارجه ایاالت متحده و 
همچنین هماهنگ کننده سیاسی در مورد کره شمالی بود او در سال ۲۰۰۰ 
به عنوان نماینده دولت کلینتون به دیدار کیم جونگ ایل رفت. وی از ۱۹۹۳ 
تا ۱۹۹۶ نیز دســتیار وزیر امور خارجه آمریــکا در امور حقوقی بود.آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا بالفاصله در توییتی به شــرمن تبریک گفت و 
نوشت: ما یک تیم خوب هستیم و خوشحالم که شما را در حوزه خود دارم.

شــرمن بعد از ترک وزارت خارجه در ۲۰۱۵ در دانشگاه هاروارد به تدریس 
پرداخت .

در تماس با همتای روس؛
 جو بایدن خواستار دیدار با

 والدیمیر پوتین شد
رئیــس جمهور آمریــکا در تماس تلفنی با همتای روس، پیشــنهاد داد تا 
طرفین با حضور در کشــور ثالث، با یکدیگر دیدار و درباره تحوالت شــرق 
اوکراین گفتگو کنند.به گــزارش رویترز، همزمان با اوج گرفتن تنش ها در 
شــرق اوکراین و آرایش دفاعی روســیه در مناطق مرزی، جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا در تماســی تلفنی با والدیمیر پوتین همتای روس، خواهان 
دیدار با وی در راســتای بررسی اوضاع شد.این تماس تلفنی در حالی برقرار 
شد که رابطه واشنگتن-مسکو نیز به نازل ترین سطح خود رسیده تا آنجا که 
بایدن ماه گذشته همتای روس را قاتل خطاب کرد و به وی اتهام مداخله در 
روند انتخاباتی آمریکا را نسبت داد.همزمان، با باال گرفتن تنش میان دولت 
کی یف و جدایی طلبان شرق اوکراین، روسیه مجبور شد تا در اقدامی دفاعی، 
نیروهایش را در مناطق مرزی مستقر کند- اقدامی که به مذاق اتحادیه اروپا، 
آمریکا و ناتو خوش نیامد.از ســوی دیگر، روز گذشته با رسانه ای شدن خبر 
اعزام دو رزم ناو آمریکایی به دریای ســیاه، روســیه با لحنی تند به آمریکا 
هشــدار داد که از سواحل کریمه دور بماند.در همین راستا، بایدن با ادعای 
تعهد به حفظ تمامیت ارضی اوکراین، به پوتین پیشنهاد داد که در کشوری 
ثالث با یکدیگر دیدار کنند.او، طبق بیانیه منتشر شده از سوی کاخ سفید، 
بار دیگر موضوع حمالت سایبری و مداخالت انتخاباتی را نیز مطرح کرده و 
مدعی شده که از منافع آمریکا دفاع می کند.کاخ کرملین هم در بیانیه ای با 
اشاره به گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، اعالم کرد که پوتین 
درباره رویکردهایی که می تواند به حل سیاســی بحران اوکراین منجر شود؛ 
با بایدن صحبت کرده است.روســیه پیشتر هم گفته بود که جابجایی قوای 
نظامی در داخل این کشور را به هیچ وجه نباید تهدیدی برای دیگر کشورها 
تلقی کرد.جدایی طلبان روس تبار منطقه »دونباس« در شرق اوکراین در پی 
آن هستند تا با پیروی از الگوی کریمه، به روسیه ملحق شوند. منطقه کریمه 

در سال ۲۰۱۴، طی برگزاری همه پرسی، از اوکراین جدا شد.

پشت پرده تنش میان اوکراین و روسیه؛ 

نگرانی غرب از اتحاد در بلوک شرق
 غرب بــا کوله باری از تجربه رابطه پر تنش آلمان و فرانســه 
که ســرانجام سال ها کشمکش را کنار گذاشته و هسته اصلی 
اتحادیه اروپا را تشکیل دادند، با نگرانی از احتمال همبستگی 
اوکراین با روســیه برغم تنش های کنونی بین این دو، تالش 
می کند مانع از اتحاد این دو قدرت شــرق به عنوان تهدیدی 
بالقوه شود. روابط میان روسیه و اوکراین پس از استقالل این 
کشور در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی همواره پرتنش 
بوده است. از دید کشورهای غربی و به ویژه اعضای ناتو، روسیه 
در مرزهای غربی خود در حال توسعه طلبی و  در سال ۲۰۰۸ 

به گرجستان و در ۲۰۱۴ به اوکراین لشگرکشی کرده است.
در ادامه درگیری های سال ۲۰۱۴، روسیه توانست شبه جزیره 
کریمه را به خاک خــود ضمیمه کند. از آن پس روابط غرب و 
روســیه بیش از پیش تنش آلود شد، به ویژه که اتحادیه اروپا، 
ناتو و آمریکا، به جز چند مورد تحریم، در عمل کار خاصی علیه 
روسیه از پیش نبردند.وضعیت اوکراین بغرنج است و با تکیه بر 
یکی دو خبر و گزارش های رسانه ای نمی توان تحلیل درستی 
از وضعیت داشت. غرب یا از روی اجبار و از روی نداشتن متحد 
قابل اتکای دیگری یا از روی اختیار، از گروه هایی با عقاید راست 
افراطی و نژادپرستانه در درگیری های اوکراین حمایت می کند.

در روزهای اخیر مناطق مرزی بین روســیه و اوکراین شــاهد 
تنش بوده است. دبیرکل ناتو روز سه شنبه، روسیه را به انتقال 
»هــزاران« نیروی آماده رزم بــه منطقه مرزی با اوکراین متهم 
کرد. روســها این موضوع را رد نکرده اند. آنها در مقابل، غرب و 
آمریکا را متهم می کنند که با مســلح کردن برخی از نیروهای 
اوکراینی در صدد ایجاد بی ثباتی و در ادامه ایجاد چالش برای 
روسیه هستند.»ســرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه 
در یک اظهار نظر هشدار آمیز از آمریکا خواست جلوی نزدیک 
شدن دو رزم ناو این کشــور که در دریای سیاه حضور دارند را 
گرفته و آنها را نزدیک اورکراین نکند و تاکید کرده اســت »این 
کار به نفع خودشان است«. به این ترتیب او مسئولیت هرگونه 
حادثه غیرمترقبه را متوجه آمریکا دانسته است. پیشتر روسیه 
اعالم کرده بــود تجمع نیروهایش در مرز اوکراین برای دفاع از 
خود است.چند روز پیش،  رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه بــا همتای اوکراینی خود دیدار کــرده و در آن حمایت 
ترکیه از عضویت این کشــور در ناتو را اعالم کرده بود. ترکیه، 
روســیه و اوکراین به واسطه داشتن ســاحل در دریای سیاه با 
یکدیگر همسایه هستند. وی خواستار آن شد که دریای سیاه به 
عنوان »دریای صلح« باقی مانده  و از روســیه اوکراین خواست 
اختالفــات خود را با گفتگو حل و فصــل کنند. اردوغان گفت 
کشورش آماده است در این زمینه هر کمکی الزم بود ارائه دهد. 
ترکیه در قضیه سوریه در برخی موارد با روسیه همکاری کرده 
و در عوض پیوستن کریمه به روسیه را محکوم کرده است. شبه 

جزیره کریمه، بیش از ۳۵۰ ســال پیش، قبل از آنکه به تصرف 
روسیه در بیاید در اختیار عثمانی بوده است.

گاز و انرژی
در اختالفات میان روسیه و اوکراین، گاز طبیعی نقش مهمی ایفا 
می کند. شــبکه لوله های گاز روسیه که انرژی جمهوری های 
غربــی را تامین می کردند اکنون از خــاک اوکراین عبور کرده 
و گاز صادراتی این کشــور را به اروپا منتقل می کنند. روســیه 
نزدیــک یک چهارم گاز اروپــا را تامین می کند و ۸۰ درصد از 
این گاز حداقل پیش از تکمیل خط لوله »نورد استریم« از خاک 
اوکراین عبور می کند.در ســال ۲۰۰۵، روسیه اوکراین را متهم 
کرد کــه عالوه بر نپرداختن بهای گاز مصرفی، بخشــی از گاز 
تزانزیت شــده  برای اروپا را نیز دزدیده است. این قضیه منتهی 
به اختالفات زیاد و درگیری های حقوقی شــد تا اینکه روسیه 
در اول ژانویه ۲۰۰۶ به طور کلی گاز ارسالی به اوکراین را قطع 
کرد که موجب قطعی یا کاهش فشــار گاز در مناطقی از اروپا 
شد.چند روز بعد در ۴ ژانویه با رسیدن به یک توافق مقدماتی، 
جریان گاز دوباره برقرار شد اما بحران به پایان نرسید. در طول 
سالها این خط لوله گاز موجب اختالف های زیادی بین روسیه و 
اوکراین شــده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۹ با باالگرفتن 
دوباره اختالفات، روسیه مجدداً گاز اوکراین را قطع کرد. در سال 

۲۰۱۰ روســیه قراردادی برای ارائه یک تخفیف ۳۰ درصدی با 
اوکراین امضا کرد. با فرارســیدن سال ۲۰۱۴ و دخالت نظامی و 
ســرانجام جدا شدن کریمه و تشدید اختالفات، روسیه معاهده 
مربوط به تخفیف را لغو کرد. با رســیدن بدهی اوکراین به ۴.۵ 
میلیارد دالر و نتیجه ندادن مذاکرات، روسیه دوباره جریان گاز را 
در ۱۵ ژوئن قطع کرده و تعهد داد که این موضوع جریان گاز به 
اروپا را تحت الشعاع قرار نخواهد داد.پس از واسطه شدن اتحادیه 
اروپا، روسیه و اوکراین در ۳۰ اکتبر به توافق رسیدند و اتحادیه 
اروپا قبول کرد که نقش ضامن اوکراین را برای تسویه بدهی ها 
بــه عهده بگیرد. تا اینکــه در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ باز هم به دلیل 
بدهی، روسیه دوباره جریان گاز را قطع کرد. از آن زمان به بعد 
اوکراین گاز خود را از اتحادیه اروپا تامین می کند.روسیه و آلمان 
با راه اندازی خط لوله »نورد استریم« که از کف دریای بالتیک 
عبور می کند، تالش کرده اند وابســتگی به مسیر زمینی که از 
اوکراین، روســیه سفید، اسلواکی و جمهوری چک می گذرد را 
کم کنند. فاز دوم این شبکه گازرسانی موسوم به »نورد استریم 
۲« هنوز به بهره برداری نرسیده است. آمریکا چه در زمان ترامپ 
و چه اکنون از مخالفان سرسخت این خط لوله بوده است. از دید 
آمریکا، این خط لوله اروپا را نســبت به روسیه آسیب پذیر می 
کند.اوکراین متحد ناتو است اما عضو رسمی نیست. این کشور 
مشتاق پیوستن به اتحادیه اروپا است اما با توجه به فساد اداری 

و اقتصاد ضعیف، شرایط این پیوستن را ندارد. در عوض پیوستن 
به ناتو برای این کشور سهل الوصول تر بوده و می تواند مقدمه 
جذب شــدن بیشــتر در غرب و عضویت در اتحادیه اروپا شود. 
رهبران اوکراین بدشــان نخواهد آمد که از بحران ایجاد شده با 
روســیه به عنوان بهانه ای برای جا کردن خود در ناتو استفاده 
کنند. این کشور تقاضای عضویت خود را در سال ۲۰۰۸ تقدیم 
کرده اما کشورهای عضو ناتو از ترس افزایش تنش با روسیه، از 

آن استقبال نکرده اند.

تاریخ روابط روسیه و اوکراین
اوکراین پس از روسیه، بزرگترین و مهمترین جمهوری اتحاد 
جماهیر شــوروی بود و حتی به سالح اتمی دسترسی داشت. 
این کشور به جز دوره های کوتاه در طول تاریخ هرگز مستقل 
نبوده و به جز دوره ای که بخشــی از لهســتان محسوب می 
شــد، از سوی مسکو اداره شده است. وقایع سالهای ۱۹۹۰ به 
بعد و فروپاشی شــوروی منجر به استقالل این کشور شد که 
یک اتفاق جدید و استثنایی است.از نظر اوضاع داخلی، شکاف 
بزرگی میان شــرق و غرب این کشور از نظر فرهنگی و قومی 
وجود دارد. در غرب بیشتر به زبان اوکراینی حرف می زنند اما 
در شرق زبان اکثریت مردم روسی بوده و مذهب آنها مسیحیت 
ارتودوکس است. در شبه جزیره کریمه نیز که تا ۱۹۵۴ بخشی 
از روســیه بود اکثریت روس تبار هســتند.در این سال نیکیتا 
سرگی یویچ خروشُچف، رهبر شوروی، شبه جزیره کریمه را به 
اوکراین واگذار کرد. در ۱۹۹۲ پارلمان کریمه رای به استقالل 
از اوکراین داد که توسط دولت مرکزی پذیرفته نشد. در همان 
سال پارلمان روسیه نیز تسلیم ۱۹۵۴ کریمه به اوکراین را لغو 
کــرد. در ۱۹۹۴ مردم کریمه رئیس جمهوری را برگزیدند که 
شــعار انتخاباتی اش »پیوستن به روسیه« بود. روسیه از زمان 
فروپاشی شوروی همواره منتظر بازگشت حداقل بخش شرقی 
اوکراین بوده است.رابطه میان روسیه و اوکراین در شرق را به 
رابطه میان آلمان و فرانســه در غرب اروپا تشــبیه می کنند. 
آلمان و فرانســه ســال ها در جنگ و کشــمکش بودند، اما با 
کنار گذاشتن اختالفات و عادی شــدن روابط، این دو کشور 
هســته اصلی اتحادیه اروپا را تشکیل دادند. طبق این نظریه، 
همبســتگی روســیه و اوکراین نیز می تواند چنین هسته ای 
برای تمدن اسالوی-اورتدکس در شرق اروپا ایجاد کند.طبیعی 
است که غرب عالقه ای به این موضوع نداشته و تالش خواهد 
کرد تنش بین روسیه و اوکراین را تا حد ممکن افزایش بدهد. 
در این صورت محتمل ترین سناریو تجزیه اوکراین به دو بخش 
شــرقی و غربی خواهد بود. بخش شرقی به روسیه پیوسته و 
بخش غربی الجرم مدتی طول خواهد کشید تا مراحل نزدیکی 

بیشتر به غرب را طی کند.

غریب آبادی: 
غنی سازی ۶۰درصدی در دو زنجیره از 

سانتریفیوژهای جدید انجام می شود
به گفتــه غریب آبادی نماینده دائم ایــران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی غنی ســازی ۶۰درصدی در دو زنجیره از سانتریفیوژهای جدید 
انجام می شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب آبادی، سفیر 
و نماینده دائم کشورمان نزد ســازمان های بین المللی در وین، اظهار 
داشت برابر نامه و اطالعات طراحی که بعدازظهر روز سه شنبه تحویل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شد، غنی سازی ۶۰درصدی در دو زنجیره 
از ســانتریفیوژهای جدید آی.آر.چهار و آی.آر.شــش در نطنز انجام 
می شود.وی اظهار داشت که فرایند فنی از همین روز آغاز شده است و 
پیش بینی می شود هفته بعد اورانیوم با غنای ۶۰ درصد برداشت شود.

نماینده دائم کشــورمان گفت: این اقدام که در واکنش به خرابکاری 
اخیر در نطنز صورت می گیرد، آثار قابل توجهی نیز در ارتقای کیفیت و 

کمیت رادیوداروهای تولیدی سازمان انرژی اتمی دارد.

خبرنگار وال استریت  ژورنال:
بازرسان آژانس اتمی چهارشنبه به 

نطنز می روند
خبرنگار یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابعی خبر داد که بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشــنبه به ســایت هسته ای 
نطنز می روند. خبرنــگار روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال در 
پیامی توییتری خبر داد که بر اســاس گفته منابعی، بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به سایت هسته ای نطنز خواهند 
رفت.ســایت هسته ای نطنز طی روزهای اخیر شاهد رویدادهای بوده 
اســت که اولین آن، روز یکشــنبه با حادثه  خرابکاری در تاسیسات 
غنی سازی روبرو شد.پس از آن نیز، مقامات جمهوری اسالمی ایران، 
روز سه شــنبه خبر دادند که به آژانــس بین المللی انرژی اتمی قصد 
خود برای آغاز غنی ســازی ۶۰ درصد در ســایت هسته ای نطنز را 

اعالم کرده اند.

گفت وگوی تلفنی بلینکن با مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا درباره برجام

»سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا« اعالم کرد، »جوزپ بورل« رئیس سیاست خارجی 
این اتحادیه با »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا از طریق تلفنی درباره تحوالت بین المللی 
از جملــه برجام گفت وگو کردند.  بنابر اعالم اتحادیه اروپا، دو طرف عالوه بر برجام درباره 
تنش در مرز روسیه و اوکراین گفت وگو و نسبت به تحرکات نیروهای روسی ابراز نگرانی 
کردند.گفت وگوهای بورل و آنتونی بلینکن در آســتانه دور جدید مذاکرات ایران و گروه 
۱+۴ در وین صورت گرفته است.براساس برنامه قبلی قرار بود جلسه مذاکره با ۱+۴ امروز 
چهارشنبه برگزار شود اما بدلیل ابتالء یکی از اعضای هیئت سیاسی اتحادیه اروپا به کرونا 
و ضرورت رعایت پروتکل های مراقبتی، جلسه روز پنجشنبه برگزار می شود.در این دور از 
گفت وگوها نیز نمایندگانی از سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت نفت و بانک مرکزی 
در ترکیب هیئت کشــورمان حضور دارند.دور قبلی نشست کمیسیون مشترک برجام با 
حضور هیئت دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران و کشورهای ۱+۴ -شامل روسیه، چین، 
فرانسه، انگلیس و آلمان و با حضور معاون دبیرکل سرویس اقدامات خارجی اتحادیه ی اروپا 

به  عنوان هماهنگ کننده ی این نشست- از سه شنبه ۱۷ فرودین در وین آغاز شد.

با ارسال نامه ای به بایدن؛
۲۷ سناتور دموکرات از بازگشت آمریکا به برجام 

حمایت کردند
۲۷ ســناتور از حزب دموکرات آمریکا با ارســال نامه ای به رئیس جمهور این کشــور از 
بازگشــت به برجام حمایت کردند.به گزارش میدل ایســت آی، ۲۷ سناتور دموکرات از 
تالش های »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا برای بازگشــت به برجام و کاهش تحریم ها 
علیه ایران حمایت کردند.این سناتورها که »تیم کین« سناتور ویرجینیا و عضو کمیته های 
روابط خارجی و نیروهای مسلح سنا و »کریس مورفی« سناتور کانتیکت و رئیس کمیته 
فرعی خاور نزدیک، جنوب آســیا، آسیای میانه ضد تروریسم در راس آنها قرار دارند، سه 
شنبه شب در نامه ای به بایدن از تالش های وی در این رابطه حمایت کردند.آنها در نامه 
خود از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق آمریکا از برجام انتقاد و تاکید کردند: 
خسارتی که در چهار سال گذشته ایجاد شد کشور ما را با چالش های متعددی در سراسر 
دنیا مواجه کرد. تردیدی نیســت که یکی از اولویت های زودهنگام و ضروری امنیت ملی 

شما باید بازگشت به برجام باشد.

سخنگوی کاخ سفید شــامگاه سه شنبه گفت که 
اعالم غنی ســازی ۶۰ درصد توسط ایران را جدی 
می گیریم. »جن ساکی«،  ســخنگوی کاخ سفید 
گفت که اعــالم تحریک آمیز ایــران درباره غنی 
ســازی اورانیوم تا ۶۰ درصــد را جدی می گیریم.

وی در ادامه کنفرانس خبری خود گفت: »هدف ما 
همچنان از طریق روند دیپلماتیک و گفت وگوهای 
غیرمســتقیم با ایران باقی خواهد ماند«.سخنگوی 
کاخ ســفید مدعی شــد کــه آغاز غنی ســازی 

اورانیوم توســط ایــران تا ۶۰ درصــد،  جدیت آن 
در گفت وگوهای وین را زیر ســوال می برد.»بهروز 
کمالوندی« معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
در گفت وگو با فارس، درباره آغاز غنی ســازی ۶۰ 
درصد در تأسیســات نطنز گفت: به دستور رئیس 
جمهور، ســازمان انرژی اتمی موظف به راه اندازی 
خط تولید اورانیــوم ۶۰ درصد به مقدار مورد نیاز 
در چارچوب مــاده یک قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب 

مجلس شــورای اسالمی شد. )جزئیات بیشتر(وی 
افزود: در همین راستا بالفاصله پرسشنامه مربوط 
به اطالعات طراحی DIQ تسلیم آژانس بین المللی 
انرژی اتمی شد و از امشب مقدمات اجرایی این کار 
در تأسیسات غنی سازی آغاز خواهد شد و متعاقبا 
اطالعات تکمیلی به ســمع و نظر هموطنان عزیز 
خواهد رسید.کمالوندی گفت: اورانیوم غنی شده ۶۰ 
درصد برای استفاده در تولید عنصر »مولیبدن« با 

هدف به کارگیری در ساخت انواع رادیوداروهاست.

واکنش آمریکا به آغاز غنی سازی 60 درصدی ایران
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نوشیدن آب برای آبرســانی به بدن ضرورت دارد، اما فوایدی که با 
افزودن برخی مواد به آب به شــما می رسد برای بدن تان فوق العاده 
اســت. اگر قصد مصرف مکمل گیاهی را داریــد، زردچوبه یکی از 
بهترین مواردی است که می توانید مصرف کنید. زردچوبه تاثیر فوق 
العاده ای روی بدن دارد، زیرا یک آنتی اکســیدان، ضد التهاب، ضد 
ویروس، ضد باکتری و ضد سرطان قوی است. زردچوبه به پیشگیری 
از بیماری آلزایمر کمک می کند. این تحقیقات نشــان می دهد که 
زردچوبه از تخریب ســلول های عصبی در مغز پیشگیری می کند، 
نتیجه ای که در جلوگیری از عالئم زوال عقل و از دست دادن حافظه 
موثر اســت. به اندازه یک قاشق چایخوری زردچوبه کافی است تا از 

مزایای این ادویه موثر بهره مند شوید.

خشکی دهان یکی از دالیل عمده بوی بد دهان است. این امر به دلیل 
ناکافی بودن بزاق ایجاد می شود که از عوارض جانبی رایج برخی دارو ها 
محسوب می شود. بزاق در محافظت از دهان و کاهش رشد باکتری نقش 
مهمی دارد. کاهش جریان بزاق در هنگام روزه داری دلیل اصلی بوی بد 
دهان در این ایام است. پس از افطار، غدد بزاقی به زودی تحریک شده و 
بزاق بطور طبیعی ترشح می شود. برای از بین بردن موثر پالک، بهداشت 
دهان و دندان را بســیار عالی انجام دهید. میوه و سبزیجات بخورید و 
از غذا های شور، سرخ شده و چسبناک خودداری کنید. نوشیدن قهوه، 
چای و سایر نوشیدنی های کافئین دار را کاهش دهید. سیگار نکشید. در 
هنگام افطار آب فراوان بنوشید و در ساعات ناشتایی دهان خود را با آب 

بشویید و آن را قورت ندهید.

بر اســاس یافته ها افراد مبتال به بیماری لثه ممکن اســت در معرض 
خطر ابتال به زوال عقل باشــند. نتایج این آزمایشات نشان داد افرادی 
که از ســالمت دهان و دندان پایینی برخوردارند دارای سطح باالتری 
از آمیلوئید بتا هســتند که این نیز یک پروتئین خطرناک است که در 
مغز مبتالیان به آلزایمر یافت می شــود.  بهترین روش برای پیشگیری 
و درمــان بیماری های لثــه تمیز کردن دهان و انجــام کارهایی مانند 
مســواک زدن دندان دو بار در روز به مدت دو دقیقه، اســتفاده از یک 
خمیر دندان خوب، استفاده از نخ دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک 
اســت. پروتئین های آمیلوئید بتا در مغز جمع می شوند و پالک هایی را 
تشکیل می دهند که سلول های عصبی را احاطه می کنند، از عملکرد مغز 

جلوگیری می کنند و به کاهش شناختی منجر می شوند. 

معجونی معجزه آسا که به بدنتان 
جان دوباره می بخشد

 بوی بد دهان در ماه رمضان 
را چگونه از بین ببریم؟

تحقیقات دانشگاه نیویورک درباره 
ارتباط مسواک زدن و زوال عقل

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

افتتاح اولین آشپزخانه بزرگ کمیته امداد برای توزیع اطعام مهدوی

تکرار عنوان پرفروش ترین خودروی دنیا توسط موستانگ
فورد موستانگ هفدهم آوریل پنجاه و هفتمین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد و خبرهای خوبی برای این محصول نمادین 
وجود دارد. این خودرو برای دومین سال پیاپی عنوان پرفروش ترین خودروی اسپرت دنیا و برای ششمین سال پیاپی پرفروش ترین 
خودروی کوپه و اسپرت جهان را به خود اختصاص داده است. موستانگ در سال ۲۰۲۰ فروش جهانی ۸۰,۵۷۷ دستگاهی داشته 
است. بر پایه تحلیل های HIS Markit، این خودروی عضالنی سهم ۱۵.۱ درصدی از بازار کوپه های اسپرت در سراسر دنیا را به 
خود اختصاص داده که نسبت به سهم ۱۴.۸ درصدی سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این خودرو سال پیش در اروپا محبوبیت 
ویژه ای داشــته است. فروش موستانگ در مجارستان نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد ۶۸.۸ درصدی را ثبت کرده است. این رشد در 
هلند برابر با ۳۸.۵ درصد و در دانمارک برابر با ۱۲.۵ درصد بوده اســت. اما ســهم بازار آمریکا از فروش موستانگ در سال پیش 
۶۱,۰۹۰ دســتگاه بوده و که نســبت به یک سال قبل از آن ۱۵.۷ درصد افت کرده است. این خودرو در تگزاس با فروش ۸,۶۰۰ 
دستگاهی محبوبیت بیشتری نسبت به سایر ایالت ها داشته است. کالیفرنیا دومین ایالت از این نظر بوده و فروش ۶,۲۰۰ دستگاهی 

را ثبت کرده است. سومین ایالت طرفدار موستانگ هم فلوریدا با فروش ۵,۸۶۴ دستگاهی بوده است.

آیا باز هم یک مربی ایرانی فدای مترجم غیر والیبالی خواهد شد؟
مشــکل جدید حضور مترجم روســی به گره کوری تبدیل شده که به نظر فقط با دستان آلکنو باز خواهد شد. والدیمیر آلکنو سرمربی 
جدید ایران بار دیگر تاکید کرده که نیاز به یک مترجم روسی به فارسی دارد. آلکنو که خود مسلط به انگلیسی نیست برای ایجاد ارتباط 
تصمیم دارد که از مترجم مســتقیم روســی به فارسی استفاده کند. این درحالی است که محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال 
حضور یک فرد دیگر صرفا برای ترجمه را نپذیرفته است. با توجه به اینکه در مسابقات رسمی والیبال تعداد محدودی از افراد می توانند 
کنار زمین حضور داشته باشند، وجود یک مترجم باعث خواهد شد که یکی از کمک مربیان ایرانی شانس حضور در نیمکت تیم ملی 
والیبال در آوردگاه المپیک را از دست دهد. رئیس فدراسیون والیبال هم با توجه به محدودیت نیمکت نشینان در بازی های المپیک و 
برنامه خاصی که خود فدراسیون، در چیدمان دستیاران ایرانی آلکنو خواهد داشت، با این درخواست موافقت نکرد چرا که پیش تر و در 
صحبت های صورت گرفته میان آلکنو و فدراسیون والیبال، فقط روی همراهی توتولو در کنار مربیان ایرانی توافق شده بود. پیش از این 
قرار بود توتولو، دستیار سرمربی ایران کار ترجمه را برعهده داشته باشد و صحبت های سرمربی ایران را به انگلیسی ترجمه کرده و برخی 

از لژیونر های والیبال ایران، سخنان سرمربی را به فارسی برگردانند. این موضوع معظل جدیدی است.

روح چرا می کشد این بار رابار وبال است تن بی تمیز کم دهدت گیتی بسیاردان
هب هک بسنجی کم و بسیار را هب هک بکوبند سر مار راات زنند رارهوی را بپای خیره نوشت آنچه نوشت ارهمن
پاره کن این دفتر و طومار را مصلحت مردم هشیار راچیه خردمند نپرسد ز مست

فکر همین است گرفتار راروح گرفتار و بفکر فرار

پیشنهاد

چهره روز

نبرد من
کتاب »نبرد من« اثر آدولف هیتلر در انتشــارات نگاه 
با ترجمه فرشــته اکبرپور منتشر شــد. کتاب »نبرد 
مــن« اثر آدولف هیتلر با ترجمه فرشــته اکبرپور در 
انتشارات نگاه منتشر شد. این اثر تنها کتابی است که 
انتشار آن در آلمان ممنوع است. نویسنده در این اثر 
دیدگاه هایش را تشریح کرده است. دیدگاه هایی که 
مبنای تشکیل حزب ناسیونالیسم یا همان نازی شد 
و جهان را درگیر جنگ جهانی کرد. کتاب مانیفیست 
اندیشــه های تمامیت خواهانه هیتلر را بیان می کند. 
قسمت نخست کتاب زمانی به رشته تحریر درآمد که 
هیتلر در دژی نظامی در اواریا زندگی می کرد. این اثر 
به بیان رویداد هایی می پردازد که باعث زندانی شدن 
نویسنده شــد. در همان زمان نویسنده زیر بار فشار های عاطفی ناشی از وقایع روزگارش بود. آن 
زمان، دوره ی خواری و تحقیر آلمان تا حدودی ادامه  رویدادهایی بود که کم و بیش در یک قرن 
گذشته رخ داده بود؛ این دوره از هنگامی آغاز می شود که ناپلئون امپراتوری کهن آلمان را تکه پاره 

کرد و سربازان فرانسوی تقریبا سراسر آلمان را به اشغال درآوردند.

یایویی کوساما
یایویی کوســاما هنرمند ژاپنی که برای آثار قابل نمایش 
معروف اســت، بــر ترومای کودکی، تعصــب و بیماری 
روانی خود پیروز شــد و در ســال های بعــد تبدیل به 
فردی تاثیرگذار شــد. یایویی کوساما کسی است که در 
میان هنرمندان زن جهان، باالتریــن میزان فروش آثار 
را دارد. همچنین با کاله گیــس قرمز خاص خود و آثار 
خالدارش، بالفاصله می توان او را شناســایی کرد. با این 
که اکنون تقریبا ۹۰ سال  دارد ولی همچنان آثار زیادی 
خلق می کند. اما پیش از رسیدن به چنین نقطه ی اوجی، 
کوزاما با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده است؛ از 
تحمل آسیب های دوران کودکی گرفته تا دزدیده شدن 
ایده هایش توســط همکارانش به خصوص آقایان، که در 
نهایت این مشکالت به بیماری روانی و چندین تالش برای خودکشی منجر شد. کوساما در سال ۱۹۲۹ 
در شهر ماتسوموتو، ژاپن به دنیا آمد و از همان جوانی مصصم بود که نقاش بشود اما خانواده اش اصال او 
را حمایت نکردند. از او انتظار می رفت که ازدواج کند و بچه داشته باشد. تعجبی ندارد که به دنبال راهی 
برای فرار از آن فضای خانوادگی بگردد. او به شدت جرجیا اوکیف را تحسین می کرد و با جسارت تمام 
برای او نامه ای نوشت و از او درخواست کمک کرد. در کمال تعجب پاسخی دریافت کرد که به او پیشنهاد 
کرده بود به آمریکا برود و آثارش را به کسانی که ممکن است تمایل داشته باشند، نشان دهد. در آن زمان 
کوساما زبان انگلیسی را خوب بلد نبود و درضمن انتقال پول از ژاپن به آمریکا نیز ممنوع بود. بنابراین او 
دالرها را به لباس کیمونوی خود دوخت و عازم سفر به آمریکا شد تا نیویورک را فتح کند و نامی برای 
خود در دنیا دست و پا نماید. البته کار اصال آسان نبود. فضای کاری نیویورک به شدت در اختیار مردان 
بود و حتا بسیاری از فروشندگان خانم نیز عالقه ای به فروش آثار هنرمندان زن نداشتند. با اینکه دونالد 
جاد، هنرمند و منتقد معروف، آثار اولیه ی او را تحسین کرد و فرانک استال نقاش نیز یکی از کسانی بود 
که آثارش را دوست داشت ولی با این حال موفقیت واقعی شامل حالش نمی شد. دردناک تر از همه این 

بود که می دید از نقاشان مرد با نمایش آثاری که از ایده های او بوده، استقبال می شد.

فرهنگ

مهدی آذرسینا درباره ســاخت موسیقی برای کودکان 
می گویــد: گاهی افــرادی که برای کودکان موســیقی 
می سازند، گمان می کنند که چون مخاطبان آنها کودک 
هستند، نیازی نیست که موسیقی جدی، دقیق و سطح 
باال و ماندگار بســازند. در نتیجه با دســت کم گرفتن 
مخاطبان خــود، کار را خراب می کننــد. این نوازنده و 
آهنگساز درباره علت ساخته نشدن آثار موسیقایی قابل 
قبول برای کودکان، به ایسنا گفت: آهنگسازان موسیقی 
کودک باید همه ی جوانب کار را در نظر بگیرند؛ به این 
صورت که اول آهنگساز باشند چون ساخت موسیقی در 
هر زمینه ای چه برای کودک و چه برای بزرگســال کار 
هر کســی نیست. همچنین آهنگسازی که برای بچه ها 
موسیقی می نویسد، الزم است تعلیم دیده و تحصیلکرده و متخصص  باشد. این هنرمند به صحبتهایش 
اضافه کرد: آهنگســاز باید موســیقی ایران را حداقل در حد قابل قبول بشناسد؛ زیرا وقتی که قرار بر 
نوشتن یک داستان کودکانه برای بچه های ایران زمین است سعی می کنیم در درجه اول آن را به زبان 
فارسی بنویسیم، چون قرار است بچه ها آن را متوجه شوند و با آن ارتباط برقرار کنند؛ پس وقتی کالم 
فارسی هست،  موسیقی هم باید هویت ایرانی داشته باشد. او که در روزهای آخر ساِل ۹۹ ، چهار جلد 
کتاب برای آموزش موسیقی به کودکان منتشر و اجرایی از آهنگ های خود را برای کوکان در قالب دو 
ســی دی با کتاب ها همراه کرد، در این زمینه توضیح داد: انتشــار این کتاب ها در راستای این ذهنیت 
من است که موسیقی تا چه حد برای تعلیم و تربیت و ساخته شدن شخصیت فکری و اجتماعی بچه ها 
که نهایتا آینده ســازان این سرزمین خواهند بود، مفید است. به نظرم هیچ تعلیم و تربیتی بدون هنر 
به خصوص هنر موسیقی نمی تواند کامل باشد. تمام تالش من برای تدریس موسیقی، تشویق والدین 
برای آموزش موســیقی به کودکانشان، نوشــتن کتاب برای آموزش موسیقی به آنها و ساخت و ضبط 
موســیقی برای کودکان به این دلیل اســت که معتقدم موسیقی می تواند وجود انسان ها را پاک، توانا، 

چاالک و هوشمند سازد.

ودکان را دست کم می گیرند!
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