
خبر مهم برای دارندگان سهام عدالت
باقیمانده سود در راه است

سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت گفت: پنجاه درصد باقیمانده 
سود ســهام عدالت بزودی به دارندگان این سهام پرداخت می شود.، 
حسین فهیمی درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت نخستین بار 
توزیع سود سهام عدالت از طریق ساز وکار بازار سرمایه انجام شد و بر 
اساس میزان سود سهام هر فرد و میزان سهم باقی مانده افراد محاسبه 
شد.وی افزود: بر اســاس تصمیم شورای عالی بورس ۵۰ درصد این 
سود در روزهای پایانی سال گذشته پرداخت شد و پرداخت بقیه سود 
منوط به این است که شرکت ها سود خود را به شرکت سپرده گذاری 
مرکزی پرداخت کنند که تالش می کنیم در روزهای آینده این کار 
انجام شود.فهیمی گفت: ممکن است اشکاالتی در شماره حساب های 
اعالمی افراد وجود داشــته یا اصالح مشــخصاتی داشته اند بنابراین 
هموطنانی کــه هنوز ۵۰ درصد اول را دریافت نکرده اند می توانند از 
طریق تماس با مرکز پیام سهام عدالت با شماره ۱۵۶۹ این موضوع را 
پیگیری کنند.وی درباره ارائه کارت های اعتباری سهام عدالت گفت: 
زیر ساخت های این کار انجام شده و هم اکنون در اختیار بانک ها قرار 
گرفته اســت.فهیمی افزود: تأمین اعتبار الزم برای اعطای این کارها 
باید از طرف بانک ها انجام شــود که در شرایط فعلی در بانک ملی و 
تجارت این کار انجام شــده و مشموالن سهام عدالت که در این دو 
بانک حســاب دارند می توانند تقاضای خود را ارائه کنند که معادل 
۵۰ درصد ارزش روز ســهام به آن ها کارت اعتباری داده می شــود.

وی افزود: درخواست ما این است که بقیه بانک ها نیز به این سیستم 
بپیوندنــد و ارائه کارت ها را آغــاز کنند.فهیمی گفت: از مجموع ۴۹ 
میلیون نفر سهامدار عدالت حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بخشی 
از سهام عدالت خود را فروخته اند که در این مرحله کارت اعتباری به 
آن ها تعلق نمی گیرد و توصیه ما نیز این است که افراد سهام خود را 
نگهداری کنند.سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت اضافه کرد: در 
شرایط فعلی این کارت ها در دستگاه های فروشگاه های مشخص قابل 
خرید است و در آینده گسترش خواهد یافت و در همه مراکز عرضه 

کاال و خدمات قابل استفاده خواهد بود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رییس جمهوری مهار کرونا و شکستن تحریم را دو برنامه مهم دولت در ۱۰۰ روز پایانی عنوان کرد و گفت: قبل از این هم می توانستیم غنی ساری۶۰ درصد 
داشته باشیم و اظهار نگرانی آمریکا و اروپا درباره غنی سازی۶۰ درصدی درست نیست.، حسن روحانی روز پنجشنبه در شصت و سومین برنامه افتتاح که به 
بهره برداری از چهار طرح ملی صنایع پتروشــیمی اختصاص داشــت با اشاره به سال تولید ملی و مانع زدایی ها، گفت: مانع زدایی ها برای ما بسیار  اهمیت 
دارد تا دولت تا آخرین روز و آخرین ساعت همه تالش خود را برای به سرانجام رساندن طرح ها به کار ببرد. رییس جمهوری با بیان چند برنامه مهم دولت 

دوازدهم در یکصد روز پایانی دولت، افزود: یکی از برنامه های مهم دولت، سالمت مردم و مساله مبارزه با کرونا است....
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آسیب های نظام چند نرخی ارز
یک اقتصاددان معتقد است: اگر دو اتفاق ایجاد نظام تک نرخی ارز 
و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار 
مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.علی سعدوندی با بیان اینکه 
مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی ارز ایجاد می کند، رانت پاشی 
است، اظهار کرد: چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد 
خاص می انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ ها بیشتر شود متاسفانه 
این رانت گسترش پیدا می کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در 
نهایت روی قیمت بــازار آزاد هم تاثیر می گذارد؛ یعنی مثال دالر 
۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل 
به کاال کرده و وارد کشــور می کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین 
ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می رســانند.وی با 
اشاره به اینکه رانت ریالی عظیمی از ارز چند نرخی کسب می شود، 
گفت: بی شک افرادی که این رانت را به دست می آوردند، بخشی 
از آن را از کشور خارج می کنند که در این شرایط متاسفانه قیمت 
ارز بازار آزاد هم افزایش می یابد و شرایط پیچیده ای به وجود می 
آید که حجم فساد را گسترش یافته و سیستم را کامال نامتعادل و 
ناپایدار می کند.این اقتصاددان با تاکید براینکه در حذف نظام چند 
نرخی ارز نباید شک کرد، ادامه داد: بر خالف تصوری که وجود دارد 
این کار اصال ســخت و پیچیده نیست و می توان به آسانی مشکل 
ارز چند نرخی را حل کرد.ســعدوندی معتقد است: ارز چند نرخی 
باعث می شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این 
صورت با مشکالتی مواجه خواهیم شد. انتظارات تورمی در اقتصاد 
ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می شود، بنابراین وقتی ارز چند 
نرخی می شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین 
تر قرار می دهیم و این باعث می شود به جای اینکه قیمت ارز، یک 
نرخ میانگین مثال ۱۵هزار تومانی باشــد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ 
نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم. 
به طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می دهد و موجب انتظارات 
تورمی می شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این 
انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.وی با اشاره به 
راه اصالح نظام چند نرخی ارز و مشکلی که در این میان وجود دارد، 
اظهار کرد: دولــت ارز را با نرخ های پایین تر به بانک مرکزی می 
فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می کند که اگر 
نرخ تسعیر یعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می کند افزایش پیدا 
کند باعث می شود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه 
پولی بیشتر رشد کند. بنابراین اگر می خواهیم نظام چند نرخی ارز 
را به نظام تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیست 
بلکه حتی می تواند وضعیت را بدتر هم بکند.این اقتصاددان گفت: 
در نتیجه نیاز به راهکار مکملی هم داریم و آن تفکیک بودجه ارزی 
از ریالی است. یعنی ارتباط ارزی دولت با بانک مرکزی باید قطع و 
به میزانی که دولت درآمد ارزی دارد نباید پایه پولی ایجاد شود. این 
نظامی است که در دیگر کشورهای دنیا نیز برقرار است اما متاسفانه 
در کشور ما از دهه ۱۳۴۰ بودجه ارزی از ریالی تقکیک نشده است 
و از زمانی که تورم در این کشور پایدار شد بودجه ارزی و ریالی با 
هم ترکیب شدند و درآمد حاصل از فروش ثروت صرف ایجاد تورم 
از طریق افزایش پایه پولی شد.سعدوندی در پایان تاکید کرد: اگر 
هردو اتفاق یعنی ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی 
از ریالــی به طور همزمان رخ دهد، ثمــرات آن برای اقتصاد ایران 
باورنکردنی خواهد بود؛ در این صورت هم شــاهد رشــد اقتصادی 
خواهیم بود و هم نرخ تورم به ســرعت کاهش می یابد و در نهایت 

نرخ ارز به ثبات واقعی خواهد رسید.

نگاه

رهبر معظم انقالب اسالمی با بیان اینکه اینجوری نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا یک حرف حق را قبول کند بلکه می خواهد مذاکره کند تا یک حرف 
باطل را تعبیر کند، فرمودند: باید مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود.  محفل انس با قرآن کریم طی ارتباط تصویری با حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی انجام شد..گفتنی است این مراسم هرساله در اولین روز از ماه مبارک رمضان در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار می شد که با شیوع ویروس کرونا 
مانند ســال گذشــته، به صورت ویدیوکنفرانسی برگزار می شود و قاریان با حضور در مصالی تهران به تالوت قرآن مجید خواهند پرداخت.رهبر انقالب در پایان 
محفل قرآن کریم طی ســخنانی گفتند: امروز یک صحبت مختصری در جهت هدایت قرآنی و در باب هدایت قرآنی عرض می کنم البته بحث هدایت قرآنی 
بحثی نیست که در یک جلسه و گفت وگو اینجوری پایان بپذیرد.ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: قبل از شروع مطالب یک مطلبی را از حدود دو سه هفته 
پیش قصد داشتم به مردم عزیزمان عرض کنم ولی فرصت نشد و آن این است که در سخنرانی اول فروردین در باب رتبه اقتصادی کشور یک آماری را عرض 
کردم که بعد از آن چند نفر به من تذکر دادند که این آمار درســت نیســت. من به دفتر گفتم که موضوع را بررسی کنند که معلوم شد حق با آنها است و آمار 
ما درســت نبوده اســت و آنچه که من درباره رتبه اقتصادی هجدهم ایران گفتم مربوط به ۵، ۶ سال قبل بوده است. لذا از آن کسانی که به من تذکر دادند که 
موجب برطرف شدن این اشتباه شود، تشکر می کنم.رهبر انقالب با اشاره به امتیازات قرآنی گفتند: خداوند متعال در میان امتیازات متعدد ماه مبارک رمضان 
امتیاز نزول قران را اشاره می کند که پیداست این شاید  باالترین امتیازات قران باشد. و در مورد قران نیز هزاران برجستگی در قران وجود دارد که عقل ما قادر 
به فهم آنها نیست، خداوند در میان همه این ویژگی ها هدایت قران را مطرح می کند.ایشان ادامه دادند: پیداست که هدایت قرآنی در میان موضوعات مربوط 
به قرآن شــان باالیی دارد. خوِد قرآن مجید هم با مســئله هدایت آغاز می شود. هم در سوره حمد که به تعبیر عالمه طباطبایی سوره حمد از اول تا آخر ادب 
سخن گفتن را بندگان آموزش می دهد و هم در سوره بقره و اول این سوره که با ذکر هدایت شروع می شود. بعد از آن نیز در دهها جای دیگر از قرآن سخن 
از هدایت و راهنمایی ها و دستگیری های قرآن است.رهبر انقالب گفتند: مخاطب قران همه بشریت است و ادعای قران این است که می خواهد همه بشریت 
را به صراط مستقیم هدایت کند. یک نکته اساسی در این جا وجود دارد و آن این است که هدایت قرآن به یک منطقه محدودی  از زندگی بشر اختصاص ندارد 
و این هدایت مربوط به گسترده عظیم زندگی بشر می شود. یعنی اینطور نیست که قران در بخشی انسان را هدایت کند و در موارد دیگر مورد نیاز بشر انسان 
را بی اعتنا بگذارد و از او عبور کند.رهبر انقالب افزودند: قرآن از عروج و کمال معنوی انسان که باالترین خواسته بشر است که قرب الهی و معرفت و محبت و 
جوار الهی هست بگیرید تا اداره جوامع انسانی و بشری و اقامه عدل و رفتارهای مدیریتی برای اداره جوامع انسانی و دفع دشمنان گوناگون باطنی و ظاهری، 
انسی و جنی و رفع دشمن با مجاهدت و جهاد و دفع دشمنی ها مورد هدایت انسان است. تا اخالق و خانواده تا تربیت فرزند و تا مسئله آرامش و سکون روحی 
و آرامش روانی انسان که یکی از مهمترین نیازهای انسان است و تا توصیه به علم و شناخت طبیعت که انسان به سمت علم، دانایی و حقایق عالم وجود حرکت 
کند و تا رفتارهای فردی انســان از این قبیل همه عرصه های قرآن برای انســان درس و هدایت دارد و درسی برای هر بخش از زندگی انسان دارد.رهبر انقالب 
همچنین درباره مذاکرات اخیر دولت با کشورهای عضو برجام خاطر نشان کردند: سیاست کشور را ما اعالم کردیم و به مسئوالن هم از نزدیک و هم با نوشته و 
هم در سخنرانی عمومی گفتیم. خب حاال تشخیص مسئوالن این است که مذاکره کنیم و همین سیاست را اعمال کنیم. ما در این زمینه بحثی نداریم منتها باید 
مراقبت شود که مذاکره فرسایشی نشود. نباید جوری باشد که طرفها بخواهند این مذاکره را کش بدهند چرا که این مسئله برای کشور ضرر دارد.ایشان افزودند: 
اینکه آمریکایی ها مدام اسم مذاکره را می آورند اینجوری نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا یک حرف حق را قبول کند بلکه می خواهد مذاکره کند تا 
یک حرف باطل را تعبیر کند. کمااینکه اروپایی ها گاهی در جلسات خصوصی که گزارش آن به دست ما می رسد اقرار می کنند که حق با ایران است ولی در 
مقام اجرا هیچ استقاللی از خود ندارند.رهبر انقالب تاکید کردند: پیشنهاداتی که طرف مقابل مطرح می کند غالبا پیشنهادهای متکبرانه و تحقیرآمیزی است 
که حتی قابل نگاه کردن هم نیست. امیدواریم مسئوالن کشور در این زمینه هم کامال با چشم باز و دل محکم و توکل به خدا بروند جلو و توقیقات الهی شامل 
حال آن شود و ملت را خرسند و خوشحال کنند.رهبر انقالب در بخش دیگر با اشاره به شیوع موج چهارم ویروس کرونا در کشور گفتند: این ویروس همه گیر و 
واقعا منحوس، زیباترین روزهای سال که روزهای اول بهار است را به کام ملت ما تلخ کرد؛ امسال متاسفانه عدد جانباختگان و مبتالیان باال رفت و اینها چیزهایی 
اســت که انســان نمی تواند با آسانی بگذرد.ایشان خاطرنشان کردند: این آمارهای تلخ و تکان دهنده باید همه ما را هم مسئوالن را و هم آحاد مردم را هوشیار 
کند و بیدار کند و توجه بکنیم. شوخی نکنیم با بیماری، بایستی مسئولین به طور قاطع کاری که باید انجام بدهند، انجام بدهند.یعنی این حدودی که الزمه و 
متخصصین و کارشناسان مسئله، پزشکان و مسئولین امور بهداشت و درمان و .. وقتی که مشخص می کنند، بر طبق گفته آنها عمل بشود.رهبر انقالب یادآور 
شدند: هر عارضه دیگری را شما فرض کنید از عارضه شیوع این بیماری تلخی اش کمتر است. هم بیماری است هم بیکاری است هم مشکل معیشت است هم 
جان باختن است داغ عزیزان است یعنی همه برنامه های کشور تحت تاثیر این بیماری قرار دارد.باید کاری کنیم که این بیماری متوقف بشود بر این فائق بیایم 

و این ممکن نیست جز با سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا و رعایت ضوابط از طرف ما آحاد مردم.

برآورد قیمت اقالم خوراکی در ماه مبارک رمضان

دو برابر شدن هزینه سفره های ماه رمضان برای کارگران
خطر نابودی یکباره سرمایه

افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در بازار رمزارز

هفت خوانی برای صنعتگران

در ماه های اخیر حتی کارشناسان رمزارز به کاهش سهم سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به منظور 
مصونیت از تکانه های قیمتی،کالهبرداری  وســرقت یا مســدودی احتمالی کیف پول های دیجیتال توصیه 
می کنند. پس از شیوع بیماری کرونا و ناتوانی اقتصادهای مطرح جهانی در مهار این ویروس مرگبار، تمایل به 
سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در سراسر جهان افزایش یافت؛ به گونه ای که نرخ رمزارز بیت کوین 
را از محــدوده ۵ هزار دالری به مرز ۶۰ هزار دالر کشاند.رشــد قیمتی که توجه به اخبار و رویدادهای حوزه 
رمزارزها را برجســته کرده و نگرانی های ناشــی از پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این بازار نوظهور و کمتر 

شناخته شده را افزایش داده است....

قرارداد ترکمانچای فروشگاه های 
زنجیره ای با تولیدکنندگان!

وزیر بهداشت:

هیچ کجای دنیا واکسن را به حراج نگذاشتند
وزیر بهداشــت با تشــریح آخرین آمارهای خرید و واردات واکسن کرونا، گفت: برخی فکر می کنند 
واکسن در جهان به حراج گذاشته شده در حالی که این خبرها نیست. سعید نکمی در نشست ستاد 
اســتانی کرونا در کرمانشاه که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درمورد واکسیناسیون کرونا در 
ایران، گفت: عده ای خیلی این روزها واکسن، واکسن می کنند. من به عنوان متخصص ایمونولوژی و 
کســی که زبان گفتمان را بلد است، باید نکاتی را در این مورد ذکر کنم؛ ما می دانستیم که واکسن 
کرونا جدی خواهد بود و می دانســتیم واکسن یک کاالی بهداشتی یا تجاری نیست بلکه در رابطه 
با کرونا، این کاال یک ابزار سیاسی در اختیار دولت ها خواهد شد به همین دلیل اقدامات خود را به 
زودی آغــاز کردیم.وی گفت: من فایلــی را نگاه می کردم که ما چند هزار برگ مکاتبات مکتوب در 
این مورد داریم و این ســوای از مذاکرات تلفنی ما اســت. ما از حدود فروردین سال ۹۹ مکاتبات و 
مذاکرات واکسیناسیون را انجام دادیم و اولین تماس من با وزیر بهداشت  روسیه در دوم اردیبهشت 
۱۳۹۹ بود.  ۹ ماه طول کشید و  با همکاری خیلی خوب سفیر ما این موضوع تبدیل به قرارداد شد 
و قرار شد حداقل دو میلیون دوز تا پایان اسفند از روس ها بگیریم و حاال بماند که برخی بلوا کردند 
که واکسن روسی فالن و بهمان است و افاضات هم فرمودند که واکسن چنین است و چنان است و 
فکر نکردند این وزیر خودش متخصص امر اســت و کسی که رشته غیر مشترک دارد چرا باید خود 
را در مقابل کسی که دانش دارد صاحب فتوا بداند؟   برای شکستن جو و برای اینکه به مردم بگویم 
ما چیزی نمی آوریم که به ضرر مردم باشــد من جگرگوشــه خود را برای تزریق این  واکسن آوردم 
که بگویم خون ما و خانواده ما ســرخ تر از خون یک روســتایی نیست و ما آمده ایم برای فدا کردن 
خودمان برای یک کودک روستا نشین در دورترین نقطه کشور .وی افزود: از  آنچه که روس ها قول 
دادند، ۴۲۰ هزار دوز از دو میلیون توافق شده واکسن به ما دادند ، خب ظرفیت تولید روسیه محدود 
است و دارند با کشورهای مختلف قرارداد می بندند که کار تولید را آغاز کنند . همزمان ماه ها قبل با 
چینی ها مذاکره کردیم. آنها هم اوایل می خواستند فاز سوم آزمایش بالینی را در کشور ما همچون 
سایر کشورها انجام دهند که ما زیر بار نرفتیم و گفتیم تنها راهی که کسی واکسن خود را روی مردم 
آزمایش کند این اســت که ما در داخل و باهم این واکسن را به عنوان پروژه مشترک ملی بسازیم. 
االن ترکیه و امارات فاز سوم واکسن چینی را به اسم واکسیناسیون انجام دادند اما ما وارد این بازی 
نشدیم ولی اگر قرار شد واکسن خودمان که اولینش پاستور است را آزمایش کنیم انجام می دهیم. 
به قول شاعر » چو می توان به صبوری کشید جور عدو ، چرا صبور نباشم که جور یار کشم«. خیلی 
از مردم در نطرسنجی مشتاق این کار هستند.نمکی ادامه داد: روس ها ۴۲۰ هزار دوز، چینی ها ۲۰۰ 
هزار دوز به ما دادند. از هند دو میلیون دوز خریداری کردیم و پول ۵۰۰ هزار دوز هم پرداخت کردیم 
که تنها ۱۲۵ هزار دوز به دستمان رسید، ۳۷۵ هزار دوز در حال حمل بود که دادستان هند دستور 
داد واکسنی خارج نشود .  در قراردادکوواکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن خرید داشتیم  که 
پرداخت پول آن هم داستان جدایی دارد و خود یک کتاب است. قرار بود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز 
تا پایان سال قبل به ما بدهند که مدام کاهش یافت چون تولیدی نیست و برخی فکر می کنند واکسن 
در جهان به حراج گذاشته شده در حالی که این خبرها نیست. از کوواکس با تاخیر ۳ هفته ای به ما 
۷۰۰ هزار دوز از سهمیه کوواکس واکسن دادند.به گفته وزیر بهداشت، تا امروز حدود ۴۰۰ هزارنفر 

واکسینه شدند، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را شروع به واکسیناسیون کردیم.

رهبر انقالب: 

مذاکرات نباید فرسایشی شود
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حسابرسی از اروپا برای نقض حقوق ایرانیان؛ قتل کودکان با تحریم 
دارو در کدام اسناد حقوق بشری آمده است؟

باقری کنی گفت: به سفیر پرتغال گفتم قتل کودکان بیمار به خاطر 
تحریم دارو و حمایت از تروریست های قاتل ۱۷ هزار ایرانی در کدام 
بخش از مقررات و اســناد حقوق بشــر اروپایی جا دارد؟ علی باقری 
کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در صفحه شخصی خود نوشت: 
سفیر پرتغال که کشورش رئیس دوره ای اتحادیه اروپاست دعوت شد 
و امروز به ستاد آمد. نه برای خوش و بش دیپلماتیک برای حسابرسی 
از اروپا، برای نقض حقوق ایرانیان به سفیر گفتم قتل کودکان بیمار به 
خاطر تحریم دارو و حمایت از تروریست های قاتل ۱۷ هزار ایرانی در کدام بخش از مقررات و اسناد 
حقوق بشر اروپایی جا دارد؟اتحادیه اروپا برای اینکه نشان دهد دغدغه حقوق بشری دارد باید با دو 
گزارشگر بررسی نقش اشــخاص اروپایی در وضع و اجرای تحریم، و بررسی شرایط بغرنج زندانیان 

ایرانی در اروپا همکاری کند.

پشت پرده کاهش ۷ میلیارد دالری صادرات ایران از نظر همتی
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا دالیل و پشت پرده مهم افت چشم گیر صادرات غیر نفتی ایران به لحاظ ارزی را افشا کرده است. عبدالناصر همتی رییس کل بانک 
مرکزی  اخیرا دلیل اصلی کاهش صادرات غیر نفتی در ســال۹۹ با وجود افزایش نرخ ارز را تشــریح کرده است.بر این اساس همتی در پاسخ به رئیس فدراسیون 
صادرات،  در خصوص افت حداقل ۲۰ درصدی صادرات ایران در ســال ۱۳۹۹ نســبت به سال ۱۳۹۸ تاکید کرده،  با اصرار وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک ایران 
نرخ پایه صادراتی کاالهای مختلف کاهش یافته و بر این اساس ارزش ظاهری صادرات کل کشور در سال قبل نسبت به گذشته کاهش جدی داشته است.در واقع 
صادکننده ای که پیش از این ۱۰۰ میلیون دالر سالیانه صادرات داشت سال قبل عمال ۸۰میلیون دالر صادرات داشته است و به دلیل الزام بازگشت ارز صادراتی، 
عمال این کاهش پایه صادراتی از سوی گمرک ایران، باعث بازگشت ارز کمتری به اقتصاد کشور شد.این درحالی است که در سنوات قبل برای استفاده از جایزه 
صادراتی بیش نمایی صادرات و باالتر بودن پایه های صادراتی برای صاحبان کاال اولویت داشــت.  یک مقام ارشــد گمرک ایران در این خصوص گفت: وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و گمرک ایران هیچگاه سر سوزنی خالف قانون عمل نکرده اند. صرفا رسیدگی به اعتراض صادر کنندگان بر اساس تبصره ماده ۲۲آیین نامه 
قانون امور گمرگی گمرکی صورت می پذیرد.گفتنی اســت، در یازدهه ماهه ســال ۱۳۹۹ مجموع صادرات ایران حدود ۳۱ میلییارد دالر بوده است در حالی که 
صادرات غیر نفتی کشــور در یازده ماهه ســال ۱۳۹۸ حدود ۳۸۵ میلیارد دالر بوده است )افت ۷ میلیارد دالری( که بر این اساس صادرات کشور به لحاظ ارزش 

حدود ۱۹ درصد کاهش یافته است.

1



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 28 فروردین 1400  4 رمضان 1442  17 آوریل 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4611 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

روحانی در مراسم افتتاح طرح های ملی صنایع پتروشیمی؛گزیده خبر

 قادر به غنی سازی ۹۰درصد هستیم
رییس جمهوری مهار کرونا و شکســتن تحریم را دو برنامه مهم دولت در ۱۰۰ روز 
پایانی عنوان کرد و گفت: قبل از این هم می توانســتیم غنی ساری۶۰ درصد داشته 

باشیم و اظهار نگرانی آمریکا و اروپا درباره غنی سازی۶۰ درصدی درست نیست.
، حسن روحانی روز پنجشنبه در شصت و سومین برنامه افتتاح که به بهره برداری 
از چهار طرح ملی صنایع پتروشیمی اختصاص داشت با اشاره به سال تولید ملی و 
مانع زدایی ها، گفت: مانع زدایی ها برای ما بســیار  اهمیت دارد تا دولت تا آخرین 
روز و آخرین ساعت همه تالش خود را برای به سرانجام رساندن طرح ها به کار ببرد.

 رییس جمهوری با بیان چند برنامه مهم دولت دوازدهم در یکصد روز پایانی دولت، 
افزود: یکی از برنامه های مهم دولت، سالمت مردم و مساله مبارزه با کرونا است.

حجت االسالم والمسلمین روحانی ادامه داد: در روزهای پایانی برای مبارزه با کرونا 
باید اقدامات ویژه ای انجام دهیم که بخشی از آن مربوط به واکسن می شود از جمله 
خرید و واردات واکســن در کشور و به ثمر نشستن واکسن هایی که در داخل تولید 

می شود تا مردم شرایطی را احساس کنند که آرامش بیشتری داشته باشند.
رییس جمهوری اضافه کرد: چنانچه بتوانیم در ســطح وســیعی یعنی به ۶۰ تا ۷۰ 
درصد مردم واکسن تزریق شود، این زنجیره قطع و سالمت مردم تضمین می شود 
حتی اگر این ویروس باز وجود داشــته و جوالن دهد. البته پروتکل های بهداشتی 
را بعد از واکســن هم بایــد مراعات کنیم چراکه برای ما مهم اســت، توصیه های 
بهداشتی رعایت شود.حجت االسالم والمسلمین روحانی تصریح کرد: در این یکصد 
روز باقی مانده، مساله مقابله جدی تر با ویروس کرونا بویژه جهش آخر آن که نوعی 
انگلیسی و بسیار خطرناک است را خواهیم داشت.رییس دولت تدبیر و امید برنامه 
دوم دولت را در یکصد روز پایانی،  شکستن تحریم عنوان کرد و گفت: اکنون سربازان 
مقدم دیپلماسی ما در وین در حال تالش هستند و برای ما مهم نیست دشمن چه 
زمانی به عقل بر می گردد و در برابر قانون تواضع  کند اما یقین داریم برای آمریکا و 
بقیه کشورهایی که در داخل برجام بودند، راهی جز این وجود ندارد و تنها راه موجود 
این اســت که به قطعنامه ۲۲۳۱ و به توافق برجام به طور کامل عمل کنند که اگر 
چنین کنند بالفاصله بعد از راســتی آزمایی هایی که زمانش خیلی طول نمی کشد 
به تمام تعهدات برجامی خود برمی گردیم.حجت االسالم والمسلمین روحانی ادامه 
داد: بنابرایــن این اظهار نگرانی که امروز در آمریکا و اروپا وجود دارد مبنی بر اینکه 
غنی سازی ۶۰ درصد را آغاز می کنیم و برخی نیز تعبیر می کنند که ۶۰ درصد یعنی 
با یک حرکت به ۹۰ درصد رسیدن، درست نیست؛ به آنچه که در سر شما است که 
راه را برای تولید بمب اتم هموار می کنیم، اشــتباه است.وی یادآور شد: قبل از این 
هم می توانستیم ۶۰ درصد را انجام دهیم، امروز اگر اراده کنیم، می توانیم غنی سازی 
۹۰ درصد را نیز انجام دهیم اما ما اراده کرده ایم و بر عهد خود ایستاده ایم به دنبال 

بمب هسته ای نیستیم.

اتهام تولید بمب هسته ای بر پیشانی شما است
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه به دنبال فعالیت های صلح آمیز هستیم، گفت: این 
شما هستید که سال ها به دنبال بمب هسته ای بودید، آن را انبار و ذخیره کرده اید و 
همه ساله بمب های جدید می سازید و این اتهام روی پیشانی شماست و نمی خواهد 
دربــاره دولت و ملت ایران حرف بزنید.وی اضافه کرد: هر روز که به تعهدات برجام 
برگردید ما هم بالفاصله به تعهدات خود برمی گردیم و غنی سازی مان طبق تعهد 
۳.۶۷ بیشــتر نخواهد بود و غنی سازی ۶۰ درصد و ۲۰ درصد هم متوقف می شود 
البته اگر شما به همه تعهدات برگردید ما هم برمی گردیم.رییس دولت تدبیر و امید 
ادامه داد: غصه این چیزها را نخورید در زمان کوتاهی بعد از اجرای تعهدات شــما، 
ایران به همه تعهدات خود پایبند است ایران در عمل نشان داد وقتی قول می دهد 
قولش مردانه است و شما هم نشان دادید که قولتان بی اعتبار است. بنابراین درباره 
ایران نگران نباشید.  ایران مردانه حرف می زند، مردانه کار و با اخالق حرکت می کند 
و به سخنی که می گوید پایبند است.رییس جمهوری موضوع سوم را پایان بخشیدن 

بــه طرح های مهــم تولیدی در ۱۰۰ روز پیش رو عنوان کــرد و افزود: تا جایی که 
برای ما امکان پذیر باشد طرح آب شیرین را اجرا می کنیم،  کار بسیار عظیمی در 
سال ۹۹ انجام شده اســت برخی هم در ۱۰۰ روز پیش رو انجام می شود.روحانی، 
افزایش ۲۵ میلیون تن تولیدات پتروشیمی را از افتخارات دیگر کشور عنوان کرد و 
گفت: همه کشورهای منطقه، ایران را ببینند که کشوری در اوج تحریم دشمن در 
جنگ اقتصادی و در کرونا موفق شــد بزرگترین جهش را در تولید پتروشیمی در 
عرض یک سال و چند ماه داشته باشد که البته در بخش های دیگر نیز فعالیت هایی 
انجام می شــود.وی افزود: مهم این است که ریل گذاری ها برای دولت بعدی انجام 
شده به گونه ای که اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد و گاه تا ۷۰ درصد راه برای دولت آینده 
آماده شده است و مردم ایران از مزایای پایان دیگر طرح ها هم بهره مند می شوند.

رییس جمهوری معیشــت را جزء برنامه چهارم دولــت و در یکصد روز باقی مانده 
دانســت و گفت: در ماه رمضان یک بسته معیشتی حمایتی جدید ویژه ماه مبارک 
رمضان پرداخت کردیم و تا پایان دولت برای معیشت مردم بازهم تالش خواهیم کرد 
و هر کاری از دستمان بربیاید انجام خواهیم داد.روحانی ادامه داد: در رابطه با همسان 
سازی حقوق بازنشســتگان در تامین اجتماعی هم کار خوبی در دست انجام است 

بنابراین هر کاری از دستمان بربیاید برای راحتی و معیشت مردم انجام می دهیم.
رییــس دولت دوازدهم با بیان اینکه صنعــت نفت ما همواره در تاریخ ما در مقاطع 
مختلف درخشــیده است، گفت: در ســال های اخیر و دهه ۹۰ جز دو سال نخست 
مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم اســت، اگر دهه شصت را دهه جنگ، دهه هفتاد 
را دهه سازندگی، دهه هشــتاد را دهه تحوالت بنامیم، در دهه ۹۰ دوبار در دنیای 
سیاست و دیپلماســی به میدان آمدیم و هر دو بار دشمنانمان را شکست داده ایم 
پس اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی نجات ملی است اشتباه نگفته ایم.وی افزود: 
اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور و جهش در تولید و توسعه کشور بوده 
است ناصواب نگفته ایم. کار بسیار بزرگی در این مدت انجام شده است که بخشی از 
این کارها مربوط به نفت است.رییس جمهوری ادامه داد: از کشف ۵۳ میلیارد بشکه 
ای در منطقه ای که به نام »نام آوران« نامگذاری شده گرفته تا توسعه عظیم میدان 
های نفتی و گازی، پایان دادن به پروژه های عسلویه و پارس جنوبی که مقدار کمی 
از آن باقی مانده، تاسیس لوله در جاسک و پاالیشگاه عظیم »بیدبلند« همه از فعالیت 
های پتروشیمی بوده و  در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری هم در کاتالیست ها شاهد 
بودیم که در فناوری بخش نفت نیز حرکت خوبی انجام شــده است.وی اضافه کرد: 
همراه با وزیر نفت شــاهد بوده ایم کمپرســورهای عظیم به دست ایرانی ها ساخته 
می شــود در حالی که پیش از این محتاج بودیم و تحول عظیمی در زمینه فناوری 
نفت و گاز انجام شده است.روحانی جمع شدن فلرها و پاک شدن محیط زیست را 
یکی از آرزوهای کشور برشمرد و گفت: این کار بزرگ انجام می شود و بخش بزرگی 
از آن در بخش پاالیشگاه بزرگ بیدبلند بود.وی گاز رسانی به روستاها را از اقدامات 
بزرگ دولت عنوان کرد و گفت: تا آغاز دولت یازدهم ۱۴ هزار روســتا گاز داشتند و 
امروز به مرز ۳۳ هزار روســتا رسیده ایم. استان سیستان و بلوچستان تا پیش از این 
گاز نداشــت و این دولت گازرسانی این استان را انجام داده است.رییس جمهوری با 
اشــاره به سه سال جنگ اقتصادی اظهار کرد: دشمن در این سه سال می خواست 
ما را از ارزآوری محروم کند و جلوی فروش نفت را بگیرد و به این فکر می کرد اگر 
دولت بخواهد ارزی تهیه کند تا با آن کاالی ضروری مواد اولیه الزم وارد کند به ارز 
نیاز دارد و وقتی جلوی فروش نفت و میعانات گازی گرفته شود برای آن ها مشکالت 
ایجاد می شود و نمی توانند ارزآوری داشته باشند اما صادرات غیرنفتی به صحنه آمد 
که یکی از این صادرات غیر نفتی پتروشــیمی بود.وی ادامه داد: اینکه اعالم شد در 
ســامانه نیما حدود ۹۰ درصد ارز عرضه شده در سال ۹۹ از طریق پتروشیمی بود، 
یعنی توانستیم در سامانه نیما حرکتی بزرگی انجام دهیم ضمن اینکه امسال با همه 
سختی ها و مشکالت به رقمی معادل ۳۵ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته ایم.

روحانــی اضافه کرد: بنابراین پتروشــیمی یکی از صنایع خــط مقدم برای جنگ 

اقتصادی بوده اســت که به صحنه آمد و امــروز دیدید که طرحی را افتتاح کردیم 
که از سال ۹۵ شروع شد و سال ۹۹ به پایان رسید و کل پروژه ۴ سال بیشتر طول 
نکشــید. یک میلیارد دالر  برای آن خرج شد و محصول یک سال آن یک میلیارد 
دالر می شود و همان ســال اول کل سرمایه گذاری را در می آورد حتی سود پایین 
دستی های آن هم بیشتر از این خواهد بود،  پایین دستی ها عالوه بر سود،  اشتغال 
نیز به همراه دارد.وی بار دیگر از همه کارگران،  مهندسان و همه کسانی که با دست 
خود این پروژه را تکمیل کردند قدردانی و ابراز امیدواری کرد ماه رمضان بر همه ماه 
مغفرت و رحمت الهی باشد.حجت االسالم والمسلمین روحانی در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به وضعیت شیوع کرونا گفت: دیشب که وضعیت کل استان های 
کشور را بررســی می کردم جز چند استان که شرایط سخت دارند،  بقیه استان ها 
نســبتاً شــرایط قابل قبولی دارند که می توانیم برای یک هفته دیگر از این شرایط 
در برخی اســتان ها عبور کنیم.وی با بیان اینکه فارس در لیست استان هایی بود که 
شرایطش تا حدی سخت است، گفت: بخش پزشکی فارس از آغاز داستان کرونا تیم 
مجرب فعال و ایثارگری بودند و هر گاه با پیکی مواجه شــدیم توانستند یک زمان 
کوتاه این پیک را کنترل کنند.حجت االسالم والمسلمین روحانی یادآور شد: البته 
مردم در جریان هســتند در این پیک چهارم هنوز به نقطه قله پیک نرســیده ایم و 
قاعدتاً هفته آینده در برخی از استان ها برخی روزهای شدیدتری خواهیم داشت از 
سوی دیگر امیدواریم هفته های دیگر از این مسیر و از این پیک خارج شویم.رییس 
جمهوری گفت: این پیک، جهش ویروس کرونا است اگر جهش انگلیسی کرونا امروز 
در ایران نبود این مشکل را نداشتیم. همه استان ها امروز با این شرایط ویروس جهش 
یافته مواجه هستند. شاید مشکلی بعد نوروز داشتیم اما اساس مشکل ما این است که 
ویروس انگلیسی از عراق وارد خوزستان و ایالم و از آنجا وارد سراسر کشور شد.  این 

ویروس است که شدت عمل نشان می دهد و انتقال آن بسیار سریع انجام می شود.
حجت االســالم والمسلمین روحانی ادامه داد: ویروس ووهان شاید در جمعی برای 
چند دقیقه باشد و منتقل نشود اما این ویروس از لحاظ انتقال با بقیه ویروس ها و 
ویروس ووهان متفاوت است و  این اساس مشکلی است که ما در پیک چهارم داریم.

رییس ســتاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه هیچ فردی دنبال علت های غلط 
نگردد، گفت: من به عنوان مســئول ســتاد ملی کرونا و رییس جمهوری صریحا به 
مردم ایران اعالم می کنم عامل اصلی مشــکل ما در این روزها ورود ویروس جهش 
یافته انگلیسی به کشور ماست که از مرزهای عراق وارد کشورمان شده است.حجت 
االسالم والمسلمین روحانی افزود: البته مراسم ها اعم از عروسی و مراسم ملی مانند 
عید، سفرها، ترددها و دورهمی ها همه اینها تاثیرگذار است. هرجا پروتکل را کامل 
رعایت نکنیم و نســبت به آن بی اعتنا باشــیم، دچار مشکل می شویم.روحانی ابراز 
امیدواری کرد، همه استانداران، فرمانداران، بخشداران، بخشهای پزشکی، مدافعان 
ســالمت، بسیج و نیروی انتظامی که بار سختی را بر دوش دارد دست به دست هم 
داده تا بتوانیم در اسرع وقت از این پیک عبور کنیم و امیدوارم با مراعات های دقیقی 
که همه مردم خواهند داشــت و واکسنی که به دست ما می رسد از این ویروس رها 
شویم.وی ادامه داد: امروز کلید برای حل مسئله واکسن است و باید انواع واکسنی که 
در اختیار اســت و واکسن هایی که وارد کشور می شود استفاده کنیم.  شرکت های 
خصوصی راحت تر می توانند این واکسن ها را وارد کنند.رییس جمهوری گفت: نمی 
توانیم منتظر واکســن داخلی تابستان باشــیم باید در بهار از واکسن های خارجی 
اســتفاده کنیم و در ماه های بسیار حیاتی اردیبهشت و خرداد از انواع واکسن های 
خارجی استفاده کنیم و همه شــرکت ها مجاز به واردات واکسن هستند.وی افزود: 
هر شرکت و موسسه برای ورود واکسن کوچک ترین مشکلی دارد مستقیم به دفتر 
رئیس جمهور بنویسد و من مستقیم موضوع را دنبال می کنم چون به راحتی می تواند 
در هفته های آینده میلیون ها دوز واکســن وارد کشور شود و واکسن می تواند مردم 
را از مرگ حفاظت کند. واکسن ها از سالمت مردم محفاظت می کند و انشااهلل این 

کار انجام می شود.

سرلشکر باقری:
 آماده پاسخ قاطع به هر نوع تهدید و اقدام 

شوم دشمنان هستیم
رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در پیام تبریکی به مناسبت ۲۹ فروردین به امیر 
سرلشکر موسوی، ارتش و سپاه را ضامن امنیت پایدار کشور و آرامش کم نظیر ملت 
ایران دانســت. در آستانه فرارسیدن ۲۹ فروردین ماه »روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران«، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیام 
تبریکی به امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، صحیفه افتخارات 
ارتش در عرصه های گوناگون را ودیعه ای ارزشمند و راهگشا برای نسل های مشتاق 
و خدمت و مسئولیت پذیری در این سازمان دانست و تاکید کرد: ارتش عزیز پشتوانه 
ملت و منافع ملی و ذخیره ای کارگشا برای پاسخ به نیازهای کشور است.متن پیام به 

این شرح است: بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرارسیدن ۲۹ فروردین ماه »روز ارتش جمهوری اسالمی ایران« و تجلیل از حماسه 
آفرینی های نیروی زمینی آجا را به آحــاد فرماندهان، مدیران و رزمندگان غیور و 
غیرتمند این سازمان مقتدر و خانواده های معظم آنان تبریک می گویم.اراده معمار 
کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( در حمایت از ارتش و خنثی سازی و خاموش 
کردن توطئه و آوای شیطانی »انحالل ارتش« در همان آغازین ماه پیروزی نهضت 
اسالمی و سقوط نظام شاهنشاهی که از حلقوم منافقین، گروهک های مارکسیستی 
و دیگر مزدوران اســتکبار جهانی بیرون زده بود، ضدانقالب و دشمنان ایران عزیز 
را مایوس ســاخت  و با دمیده شدن روح حیات و عزت به کالبد ارتشیان رها شده 
از ســلطه طاغوت آمریکایی، طلوع خورشــید پرفروغ ارتش مکتبی و انقالبی را در 
سپهر این سرزمین مقدس رقم زد، تا در مدتی کوتاه حکمت حمایت و ابعاد تصمیم 
راهبردی حضــرت روح اهلل )ره( در صحنه های حضور و نقش آفرینی ارتش پدیدار 
شود.صحیفه افتخارات ارتش وفادار و فداکار در عرصه های گوناگون دفاع از استقالل 
و تمامیت ارضی کشور و مشارکت در مقابله تمام عیار با ضدانقالب مسلح و تهدیدات 
فراروی ایران عزیز به ویژه در هشت سال دفاع مقدس و دیگر میدان های پس از آن 
دوران پر افتخار، ودیعه ای ارزشــمند، راهگشا و الهام بخش  برای نسل های مشتاق 
خدمت و مســئولیت پذیری در این سازمان است. درخشش امروز ارتشیان غیور و 
ایثارگر در عرصه های اجتماعی و خدمت رســانی به مردم در جریان ســیل، زلزله، 
بیماری کرونا  و دیگر بالیای طبیعی در امتداد مجاهدت های بزرگ و غرور آفرین 
گذشــته که در همراهی با سایر نیروهای مسلح جلوه گر شده است، نشان می دهد 
ارتش عزیز در حقیقت پشتوانه ملت و منافع ملی و ذخیره ای کارگشا برای پاسخ به 
نیازهای غیرنظامی کشور نیز به شمار می رود.بی شک منظومه قدرتمند نیروهای 
مسلح کشــور که حضور ارتش با صالبت و سپاه سلحشور در خط مقدم  آن، سپر 
دفاعی و قدرت بازدارنده کشور را تقویت و قوه محاسبه گری نظام سلطه و صهیونیسم 
در اعمال راهبرد تهدید را مختل و با چالش جدی مواجه و بر اساس قرائن متقن آنان 
را از اندیشیدن به گزینه نظامی و هرگونه اقدام سخت بر حذر داشته است، »امنیت 
پایدار« و » آرامش کم نظیر«  آحاد ملت ایران را تضمین کرده است.اینک در طلیعه 
قرن جدید، خدای بزرگ را خاضعانه شاکریم که ارتش سرافراز و انقالبی، دست در 
دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی و درکنار سایر قوای مسلح، با وحدت و اخوت 
برای حفاظت و صیانت از »اقتدار« و »امنیت« ستودنی  و خلل ناپذیر کشور،  پا در 
رکاب مقــام عظمای والیت و رهبری و فرماندهــی کل قوا حضرت امام خامنه ای  
)مدظله العالی( و گوش به فرمان، آماده و مهیای پاسخ قاطع و پشیمان کننده به هر 
سطح و هر نوع از تهدید و اقدام شوم دشمنان علیه نظام و میهن اسالمی هستند. در 
پایان به ارواح تابناک شهیدان گرانقدر ارتش جمهوری اسالمی ایران به ویژه »امیر 
سپهبد علی صیاد شیرازی« درود می فرستم و با تجلیل از مجاهدت های حماسی 
و ماندگار خیل عظیم ارتشیان عزیز و تاکید بر نصب العین قرار دادن »راهبرد قوی 
شدن« و »قدرت افزایی« مستمر، پیوسته و متناسب با شرایط و مقتضیات مأموریتی 
و نگاه به آینده و نیز روزآمد نمودن و هوشمندسازی سازمان، سامانه ها، تجهیزات و 
تربیت نیروی انسانی مومن ، ورزیده و ماهر، دوام توفیق و سربلندی خانواده بزرگ 

ارتش و دیگر نیروهای مسلح کشور را از قادر متعال طلب می کنم.

سرلشکر سالمی:
وحدت ارتش و سپاه آرزوهای دشمن را باطل ساخته است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: وحدت، هماهنگی وثیق و ناگسستنی ارتش و سپاه، آرزوها 
و خواب های آشفته دشمن را باطل و تعبیر ناشدنی ساخته است. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در پیام تبریکی به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به 
مناسبت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسالمی ایران، تاکید کرد: ارتش و سپاه دست در دست یکدیگر 
با هوشمندی و هوشیاری ، مشت آهنین ملت ایران بوده و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش کم نظیر میهن 

اسالمی ، تحت تاثیر تهدیدات و القائات دشمنان خبیث و حیله گر متزلزل شود.

 متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر ارجمند امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم؛

فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه  که برای ارتش فداکار و پر افتخار جمهوری اسالمی ایران به عنوان یوم اهلل ظهور 
یک قدرت دفاعی انقالبی و مکتبی قلمداد می شود را به جنابعالی و آحاد فرماندهان و کارکنان مومن ، شجاع 
و مجاهد آن ســازمان مقتدر و خانواده های شریف و نجیب آنان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

تاریخ ۴۳ ساله اخیر کشور یادآور عرصه ها و لحظه های شکوهمند و پرافتخاری  است که بر پیشانی آن نام 
مبارک ارتش عزیز و نقش آفرینی های حماسی و تعیین کننده ارتشیان فداکار و سلحشور می درخشد و  در 
ســپهر آن مقابله قاطعانه با ضد انقالب و مزدوران اســتکبار جهانی همراه با سایر نیروهای مدافع انقالب در 
کردستان و سپس جنگ تحمیلی جهانی ۸ ساله صدام علیه انقالب اسالمی و ملت ایران ، متمایز و معنادار و 
به ویژه برای دشمنان پلید و قسم خورده این سرزمین درس آموز است .ارتش غیرتمندی که با حضور انقالبی 
در وسط میدان های عمل ، مفتخر به دریافت مدال ارتش حزب اهلل و ارتش متدین از امامین انقالب اسالمی 
است ، هم اینک نیز فراتر از مأموریت های اصلی خود در دفاع از استقالل و منافع ملی و تمامیت ارضی  کشور 
و رویارویی با تهدیدات و تجاوزات بیگانه، جلوه های صداقت خود در شعار  ارتش فدای ملت را در صحنه های 
مردم یاری و خدمت رسانی به آنان در مصائب و بالیای طبیعی مانند سیل ، زلزله و به ویژه بلیه امروز کشور 
در مبارزه با شیوع بیماری کرونا به رخ کشیده است، کارآمدی و آمادگی در این میدان ها را مایه اطمینان و 

آرامش خاطر ملت و موجب عصبانیت اردوگاه معاندین و دشمنان ایران قرار داده است.
رجاء واثق دارم جلوه های زیبای وحدت ، اخوت و هماهنگی وثیق و ناگسســتنی ارتش  جمهوری اسالمی 
ایران و ســپاه پاسداران انقالب اســالمی که با جلب رضایت امام و امت، آرزوها و خواب های آشفته دشمن 
را باطل و تعبیر ناشــدنی ســاخته است ، همچنان ســند افتخار ، عزت ، شرف و فضیلت ما خواهد بود و به 
فضل الهی دست در دست یکدیگر ، با هوشمندی و هوشیاری مشت آهنین ملت عظیم الشأن ایران و نظام 
مقدس جمهوری اســالمی خواهیم بود و تحت منویات و فرامین مقتدا و فرمانده حکیم و شجاع خود مقام 
معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای ) مدظله العالی( اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش  
کم نظیری که محصول خون های پاک شهیدان جاوید میهن اسالمی است، تحت تاثیر تهدیدات و القائات 
دشــمنان خبیث و حیله گر متزلزل گردد. خاضعانه دوام توفیق ، صالبت و ســالمتی روز افزون آن فرمانده 
مومن ، انقالبی و خردمند و نیز خانواده بزرگ ارتش عزیز در سایه عنایات خاصه حضرت ولیعصر) عج ( را از 

درگاه خداوند قادر متعال طلب می کنم.

سرلشکر پاسدار حسین سالمی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
آغاز غنی ســازی ۶۰ درصد یکی از الزامات قانون اقدام 
راهبــردی بود، گفت: در ماده یک این قانون ســازمان 
انرژی اتمی مکلف شــده برای تامین نیازهای کشور در 
صورت لزوم بیش از ۲۰ درصد غنی سازی کند. ابوالفضل 
عمویی ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی شــامگاه روز گذشته 
)چهارشــنبه ۲۵ فروردین ( در گفت وگوی ویژه خبری 
شبکه دوم ســیما، درباره خرابکاری در سایت هسته ای 
شهید احمدی روشن نطنز، گفت: طبق نشانه ها و قرائن 
موجود رژیم صهیونیستی در این ماجرا دست دارد، شاید 
هدف گذاری اولیه این بود که برنامه هسته ای ایران دچار 
چالش جدی شود لذا فکر می کنم یکی از پیام های این 
خرابکاری این است که بگویند؛ اگر حاضر نیستید چیزی 
را که می خواهیم در مذاکرات در اختیار ما قرار دهید با 
خرابــکاری آن را می گیریم و به همین دلیل ما واکنش 
غنی ســازی ۶� درصدی را نشان دادیم تا بدانند دست 
جمهوری اســالمی ایران خالی نیســت.وی با تاکید بر 
اینکه تصمیم غنی ســازی ۶۰ درصد برای رسیدن به 
رادیوداروهــا یک هدف صلح آمیز اســت اما یک پیام 
مشــخص دارد و آن پیام این است که دست جمهوری 
اسالمی خالی نیســت، افزود: در هیچ مقطعی ایران با 
دســت خالی حاضر به مذاکره نیست و از موضع ضعف 
وارد مذاکرات نمی شود، بلکه دستاوردها و رویکردهایی 
که در چند ماه اخیر در بحث هســته ای و بین المللی 
داشــتیم، فرصت های جدیدی برای کشــور هستند تا 
بتوانیــم از موضع قدرت با طرف مقابل مواجه شــویم.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره نقش آمریکایی ها 
در حادثه نطنز، توضیح داد: نطنز یکی از ابزارهای قدرت 
کشور در موضوع غنی سازی است و اتفاقی که در نطنز 
رخ داده مربوط به قســمت تولید برق و قسمتی است 
که برق را به قســمت غنی سازی منتقل می کند لذا در 
قسمت غنی ســازی حادثه ای رخ نداده، بلکه به دلیل 
قطع برق، بخشی از سانتریفیوژهای فعال، خاموش شده. 
هرچند در همان مقطع نیز حتی لحظه ای غنی سازی 
متوقف نشده است.عمویی با بیان اینکه خاموش شدن 
برق می تواند به بخشی از دستگاه ها آسیب بزند، ادامه 
داد: زمان نیاز داریم تا حادثه را ارزیابی کنیم و در حال 
حاضر کارشناسان تک تک دستگاه ها را چک می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اقدام خرابکارانه در مورد سایت های 
هســته ای فعال خالف قوانین بین المللی است چراکه 

می تواند با نشــر رادیواکتیو به مردم آسیب بزند، افزود: 
از این جهت موضوع خرابکاری، جنایت جنگی و جنایت 
علیه بشریت تلقی می شود و اتفاق خطرناکی است که بر 
همین اساس ایران به آن واکنش شدیدی نشان می دهد.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به نوع واکنش کشورهای اروپایی درباره 
حادثه خرابکاری در ســایت نطنز، ادامــه داد: در این 
شرایط کشورهای اروپایی از غنی سازی ۶۰ درصد ابراز 
نگرانی کردند، ســوال اصلی این است که چرا از حادثه 
ابراز نگرانی نمی کنید؟ طرف آمریکایی نیز سعی می کند 
خود را از این حادثه کنار بکشــد چراکه نمی خواهد در 
گفت وگوهای پیش رو موقعیت خود را تنزل دهد.عمویی 
با اشاره به اینکه دشمنان می خواهند یکی از ابزارهای 
توانمنــدی یعنی توانمندی هســته ای ما را به چالش 
بکشند، تاکید کرد: در این شرایط کشور تصمیم می گیرد 
توانمندی های خود را در موضوعات مختلف بروز دهد 
که یکی از آنها فعال سازی غنی سازی ۶۰ درصد است. 
براســاس آخرین اطالعاتی که از ســازمان انرژی اتمی 
گرفته ام به زودی به توانمندی ســابق و حتی فراتر از 
آن بر می گردیم و بر این اســاس سانتریفیوژهای که از 
نسل یک بودند با سانتریفوژهایی مشابه با توانمندی ۵۰ 
درصد بیشتر نصب می شوند.سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی، ادامه 
داد: پیشــرفت و حرکت به سمت غنی سازی ۶۰ درصد 
برای تولید رادیودارو یکی از ظرفیت های کشور است که 
نشــان می دهد ما در موضع ضعف نیستیم و ابزارهای 
کشــور در موضوع هسته ای زیاد است.وی با بیان اینکه 
دانش هسته ای کشــور در حوزه های مختلفی توسعه 
پیدا کــرده و با یک عملیات دچار چالش نمی شــود، 
افزود: این پیام برای طرف آمریکایی صادر شــد که چه 
مستقیم در این خرابکاری دست داشته باشد، چه برای 
این اقدام به رژیم صهیونســیتی چراغ سبز نشان داده 
باشد، جمهوری اسالمی در موضع ضعف قرار نمی گیرد.

عمویی با بیان اینکه دیپلمات های ایرانی با دســت برتر 
و با آغاز غنی ســازی ۶۰ درصد در وین وارد گفتگو می 
شوند، تصریح کرد: کسی فکر نکند که می تواند ایران را 
با دست خالی پشت میز مذاکره ببیند و این یک مسئله 
ای است که از جهت راهبردی با دقت انجام می شود.وی 

با بیان اینکه برای موضوع غنی ســازی ۶درصد درصد 
ظرفیت قانونی وجود داشــت، گفت: آغاز غنی ســازی 
۶۰ درصــد یکی از الزامات قانون اقــدام راهبردی بوده 
که در ماده یک این قانون ســازمان انرژی اتمی مکلف 
شــده بود برای تامین نیازهای کشــور در صورت لزوم 
بیش از ۲۰ درصد غنی ســازی کند، لــذا امروز که ما 
بــرای تولید مولیبدن )ماده ای که به تولید رادیوداروها 
کمک می کند( به غنی سازی ۶۰ درصد نیاز داریم، این 
اقدام را صورت دادیم.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی ضافه کرد: 
اکنون جهت پیشرفت هسته ای گام بلندی بر می داریم 
و توانمندی و دســت برتر کشور را نشان می دهیم.وی 
با اشــاره به تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر کشــدار 
و فرمایشی نشدن مذاکرات هسته ای، گفت: در کشدار 
شــدن مذاکرات دو آفت وجود دارد؛ آفت اول شــرطی 
شدن اقتصاد است که بعد از تکانه های مختلف سیاسی 
و تحریم هایی که به ایران وارد شــد، دیگر قابل تحمل 
نیســت، هر چند اکنون زمان به نفع جمهوری اسالمی 
اســت، چرا که به صورت روشن، راه های جدیدی برای 
فروش نفت پیدا شده است.عمویی همچنین بیان کرد: 
اگرچه برخی شــرکت های اقتصادی داخلی فعال شده 
و تولیــد دارند و دیگر در برخی مــوارد نیازمند واردات 
نیسیتم اما طرح مجدد امکان رفع تحریم ها این دغدغه 
را برای تولیدکننــده ایجاد می کند که می تواند واردات 
داشته باشــد و چنین مســئله ای برای بازار اقتصادی 
کشور نگرانی به دنبال دارد، لذا از این جهت فرسایشی 
شــدن مذاکرات یک آفت است.ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه 
موضوع مذاکرات هسته ای روشن است چرا که خواسته 
ایران لغو تمامی تحریم ها است، بیان کرد: از این جهت 
کشــدار کردن موضوع به معنای بودن اهداف دیگری 
در پشت پرده اســت و می تواند ذهن جامعه را درگیر 
کند.نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و 
پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: اگر شــعار بایدن 
و تیمــش مبنی بر اینکه پذیرفته اند فشــار حداکثری 
شکست خورده، اعتقاد واقعی آن ها باشد، راهکار آن نیز 
بسیار ساده است، چرا که تحریم ها باید به صورت کامل 
حذف شود و ایران راستی آزمایی کند.وی با بیان اینکه 

طوالنی کردن مذاکرات عالوه بر شرطی کردن اقتصاد، 
افکار عمومــی را بیش از انــدازه درگیر موضوعی می 
کنــد که برای آن راهکارهای دیگری وجود دارد، گفت: 
افزایش فروش نفت ایران، مدیریت واردات و رویکردهای 
جدیدی مانند همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین نشان 
دهنده آن است که ایران راهکارهایی برای حل مسائل 
خود دارد.این نماینده مــردم در مجلس یازدهم ادامه 
داد: متاســفانه به نظر می رسد طرف مقابل می خواهد 
با شل و ســفت کردن مسئله حذف تحریم ها، جامعه 
و اقتصاد ایران را شــرطی کنند، اما ما در شرایط فعلی 
نه تنها اعتمادی به طرف مقابل نداریم، بلکه یک دیوار 
بلند بی اعتمادی نیز کشــیده شده است، از این جهت 
حضرت آقا معتقدند مذاکرات نباید فرسایشی شود.این 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
موضوعاتی مانند برنامه های هســته ای کشور را جزئی 
از منافع ملی دانســت و گفــت: این منافع نباید درگیر 
مسائل جناحی و خطی شوند، هر چند اکنون مسئوالن 
کشور نیز صدای واحدی دارند، اما اگر طرف مقابل زمان 
را از دســت بدهد، نمی تواند تاثیرگذار باشــد و ما وارد 
مسائل داخلی خودمان خواهیم شد.سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی درخصوص برداشت های 
مختلفی که از راستی آزمایی می شود، توضیح داد: ابتدا 
باید فلسفه راستی آزمایی روشن شود. اقدامات ایران در 
ذیل برجام که یک نهاد راستی آزمایی کننده دارد و آن 
هم آژانس بین المللی انرژی اتمی است که بر این اساس 
گزارش می دهد آیا ایران به تعهدات خود عمل کرده یا 
خیر؟ اما در برجام نهادی برای راســتی آزمایی تعهدات 
طرف مقابل ایران وجود ندارد! بنابراین ایران خودش این 
کار را انجام می دهد، درواقع ما باید به این قطعیت برسیم 
که تحریم ها به طور کامل لغو شده است یا خیر. نماینده 
مردم تهران، شــمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس یازدهم اضافه کرد: اگر امروز قرار است با شرایط 
جدید به برجام بازگردیم، باید تحریم ها به صورت واقعی 
برداشته شوند، البته از نگاه ایران، مسئله اصلی راستی 
آزمایی است. این سوال مطرح است که تحریم ها چگونه 
برداشته می شود؟ باید گفت؛ فروش نفت، دسترسی به 
منابع فروش نفت خودمان در کشورهای دیگر، طراحی 
تراکنش های بانکی با تمامی بانک ها و... به معنای لغو 
تحریم ها است و البته کسی برای خرید از ایران احساس 
محدودیت نکند و بانک ها از همکاری با ایران نترسند، نه 

آنکه در مسیر کار با موانع بسیار روبرو شویم.

خرابکاری در نطنز جنایت جنگی است
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گزیده خبر برآورد قیمت اقالم خوراکی در ماه مبارک رمضان

دو برابر شدن هزینه سفره های ماه رمضان برای کارگران
بر اساس تجارب سال های قبل باید گفت میزان مصرف انواع مواد غذایی و اقالم مصرفی 
در ماه رمضان به نسبت سایر ایام ســال افزایش چشمگیری می یابد.بر اساس تجارب 
سال های قبل باید گفت میزان مصرف انواع مواد غذایی و اقالم مصرفی در ماه رمضان به 
نسبت سایر ایام سال افزایش چشمگیری می یابد. در سفرهای ماه  رمضان مواد غذایی 
مانند انواع نان، پنیر، کره، خرما، آش رشته، حلیم ، زولبیا و بامیه و ... مشاهده می شود 
و باید به این لیست افزایش مصرف انواع گوشت سفید و قرمز را نیز اضافه کرد.بررسی 
های میدانی از سطح بازار و قیمت ها نشان می دهد برای خرید حلیم باید بین  41 تا 
45 هزار تومان بابت هر کیلو، آش رشــته و شله قلمکار کیلویی 41 تا 45 هزار تومان، 
زولبیا و بامیه بین 38 تا 48 هزار تومان، نان بربری ساده هزار تومان، نان بربری کنجدی 
1500 تومان، تافتون 600 تومان، نان سنگک ساده 1200 تومان، نان سنگک کنجدی 
1700 تومان، پنیر 350 تا 400 گرمی بین 14.5 تا 19.5 هزار تومان، کره 100 گرمی 

نیز 10 هزار تومان، خرما نیم کیلویی 30 تا 40 هزار تومان هزینه کرد.

هزینه خرید اقالم خوراکی ویژه ماه رمضان چقدر است؟ 
هزینه خرید برخی از اقالم مورد نیاز سفره های افطار و سحری نیز به شرح زیر است:

هر کیلو گوشت گوسفندی 150 تا 160 هزار تومان، گوشت گوساله 130 تا 140 هزار 
تومان، برنج ایرانی 33 تا 40 هزار تومان، برنج خارجی 23 تا 28 هزار تومان، چای ایرانی 
65 تا 95 هزار تومان، چای خارجی 110 تا 150 هزار تومان، لوبیا چیتی 40 تا 42 هزار 
تومــان، عدس 30 تا 33 هزار تومان، لپــه 40 هزار تومان، نخود 33 تا 37 هزار تومان، 
شکر 8 هزار و 700 تا 10 هزار تومان، قند 15 هزار تومان ، هر مثقال زعفران 60 تا 90 
هزار تومان و روغن حلب 5 کیلویی 130 تا 140 هزار تومان قابل خریداری است.هر کیلو 
تخم مرغ درب کارخانه کیلویی 10 تا 10 هزار و 200 تومان قابل خریداری است. قیمت 
مرخ در خرده فروشی ها و بر اساس آخرین نرخ مصوب تعیین شده از سوی ستاد تنظیم 
بازار برابر با 24 هزار و 900 تومان است و از نخستین روز ماه رمضان نیز می توان مرغ 

های قطعه بندی شده را در فروشگاه های زنجیره ای خریداری کرد.

خوشبختانه در بازار بنکداران و همچنین در واحدهای صنفی خرده فروشی سطح شهر 
هیچ گونه کمبود کاال و اقالم اساســی مشاهده نمی شود اما باید گفت به دلیل افزایش 
نرخ ها در ماه هــای اخیر، قدرت خرید مردم کاهش یافته در نتیجه میزان خرید مواد 

غذایی و کاالهای اساسی در مقایسه با سال های قبل، کمتر شده است.

حداقل هزینه سفره های ساده افطاری و سحری
هزینه سفره سحر و افطار برای یک خانواده 4 نفری در ماه رمضان امسال، متفاوت تر از 
ســال های قبل است.برای نمونه عدس  پلو به عنوان کم هزینه ترین و ساده ترین غذای 
معمــول ماه رمضان با توجه به قیمت 33 تا 40 هزار تومانی برنج ایرانی و هزینه 23 تا 
28 هزار تومان برنــج خارجی و همچنین عدس کیلویی 30 تا 33 هزار تومان در یک 
وعــده برای خانوار 4 نفره ایرانی حداقل 30 هــزار تومان هزینه دارد.برای 4 نفر در هر 
وعده حداقل 400 گرم برنج نیاز است که در کنار آن نیز باید هزینه تهیه انواع خورشت 
و یا مرغ ساده را نیز محاسبه کرد.هزینه خانوار ایرانی برای پخت خورشت قورمه سبزی 
حداقل 50 هزار تومان، خورشــت قیمه 40 تا 45 هزار تومان است و خوردن یک وعده 
مرغ هزینه ای بین 30 تا 35 هزار تومان دارد.اگر میانگین مصرف مواد غذایی توســط 
هر فرد را 50 تا 100 گرم در نظر بگیریم در هر وعده افطاری حدود 200 تا 400 گرم 

سبزی خوردن ، حداقل 300 گرم پنیر، 50 گرم کره نیاز است.

هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده 4 نفره در یک ماه حدود 2 میلیون 
404 هزار تومان خواهد بود

هــر خانواده اگر در هر وعده افطاری یک کیلــو آش و یا حیلم مصرف کند روزانه باید 
هزینــه ای 41 تا 45 هزار  تومانی در نظر بگیرید و اگر برای هر وعده 4عدد نان تافتون 
2400 تومانــی و یا 2 عدد نان بررســی 2400 تومانی خریداری کنید باید در مجموع  
برای هر وعده افطاری بســیار شــاده حداقل 50 تا 55 هزار تومان هزینه کنید. به این 
مبلــغ باید هزینه خرید 250  گرم زولبیــا و بامیه با مبلغی بین 9.5 تا 12 هزار تومان 

و خرما با کمترین هزینه 5 هزار تومان را نیز اضافه کرد که با این حســاب هزینه یک 
افطاری ساده از 59 هزار تا 67 هزار تومان باال می رود.باید به این موارد نیز هزینه شکر، 
قند، چای خشــک و شــیر را نیز افزوده که به یقین مبلغ نهایی از 80 هزار تومان نیز 

فراتر خواهد رفت.

جمع هزینه های افطاری و سحری نیز رقمی بین 3 میلیون و 300 هزار تومان تا 
4 میلیون و 200 هزار تومان است

با این حســاب می توان مدعی شــد که هزینه یک افطاری بسیار ساده برای خانواده 4 
نفره در یک ماه حدود 2 میلیون 404 هزار تومان خواهد شد. باید توجه داشت این مبلغ 

فقط بابت هزینه افطاری است.

هزینه خرید اقالم خوراکی ویژه ماه رمضان چقدر است؟ 
هزینه مواد غذایی مورد نیاز برای سحری را نیز باید در نظر گرفت که اگرخانواده ها فقط 
اقدام به پخت برنج با یک نوع خورشت کنند روزانه هزینه ای 30 تا 60 هزار تومان دارد 
که در ماه مبلغی بین 900 تا یک میلیون و 800 هزار تومان نیز برای وعده سحری باید 
محاســبه کرد.جمع هزینه های افطاری و سحری نیز رقمی بین 3 میلیون و 300 هزار 

تومان تا 4 میلیون و 200 هزار تومان است.  

دو برابر شدن هزینه سفره های ماه رمضان برای کارگران
امسال هزینه سفره های افطاری و سحری نسبت به سال قبل دو برابر شده به طوری که 
یک خانواده 4 نفره در رمضان سال 99 هزینه ای بین یک میلیون و 700 هزار تومان تا 
حداکثر 2 میلیون تومان بابت پرداخت می کرد.گفتنی است بر اساس آمارهای موجود 
و آخرین دستورالعمل ها، پایه حقوق کارگران برای امسال 2 میلیون و 744 هزار تومان 
تعیین شده تا اینجا هر کارگر با کسری بین 556 هزار تومان تا یک میلیون و 456 هزار 

تومان برای تامین مخارج ماه رمضان مواجه است.

همه چیز درباره یارانه رمضان!
در ماه رمضان ســال جاری عالوه بر ســود ســهام عدالت، 3 یارانه نیز از جمله 

واریزی های دولت به حساب مشموالن خواهد بود.
 در ماه رمضان امســال، دولت در مجموع 4واریزی به حساب مشموالن خواهد 
داشت که عبارت اســت از؛ یارانه رمضان، یارانه معیشتی بنزین، یارانه نقدی و 
ســود سهام عدالت که در ذیل به توضیح مشموالن هر یک از این پرداختی ها و 

مبلغ آنان خواهیم پرداخت.

1( یارانه رمضان
اولین واریزی ماه رمضان ســال جاری، یارانه رمضــان خواهد بود؛ این یارانه به 
حساب افرادی که دارای خودرو، شغل و مسکن به طور همزمان نباشند، پرداخت 
می شود. یارانه معیشتی رمضان ساعت24 چهارشنبه به حساب 60میلیون نفر 
از مشــموالن واریز شد.همچنین گفتنی است که افرادی که دو واحد مسکونی، 
خودرو سواری با ارزش بیش از 300میلیون تومان، خودرو عمومی با ارزش بیش 
از 400میلیون تومان، مسکن گرانتر از یک میلیارد و 200میلیون تومان در تهران 
و کالن شهرها و واحد مســکونی گران تر از 900میلیون تومان در سایر شهرها 

داشته باشند، یارانه رمضان نگرفته اند.
البته موارد یادشده تنها شروط نیست؛ کارفرمایانی که بیش از 3بیمه پرداز دارند، 
افرادی که بیش از سه سفر غیر زیارتی خارجی رفته باشند و نیز شهروندانی که 
درحال بازپرداخت اقســاط تسهیالت بانکی با مبلغ بیش از 300میلیون تومان 

باشند، از مشموالن یارانه معیشتی رمضان نبوده اند.
آخرین شــاخص مهم برای دریافت یارانه رمضان درآمد اســت که خانوارهای 
یــک نفره با درآمد بیش از 4میلیون تومــان، خانوارهای دو نفره با درآمد بیش 
از 5میلیون تومان، خانوارهای ســه نفره با درآمد بیش از 6میلیون، خانوارهای 
4نفره با درآمد بیش از 7میلیون و خانوارهای 5نفره با درآمد بیشتر از 8میلیون 
تومان یارانه معیشتی رمضان دریافت نکردند.مبلغ یارانه معیشتی رمضان مانند 
یارانه معیشــتی بنزین است؛ بدین ترتیب خانواده های یک نفره 55هزار تومان، 
خانواده هــای دو نفره، 103هزار تومان، خانواده های ســه نفره 138هزار تومان، 
خانواده های 4نفره، 172هزار تومان و سایر خانواده ها نیز 205هزار تومان یارانه 

گرفتند.

2( یارانه معیشتی بنزین
از دیگر یارانه هایی که در ماه رمضان به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود، 
می توان به یارانه معیشــتی بنزین اشاره کرد؛ این یارانه از آذر ماه98 و همگام با 
افزایش قیمت بنزین به برخی از خانوارها اختصاص یافت و حال مرحله هجدهم 
این یارانه پیش از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به حساب مشموالن آن واریز 
می شــود.مبلغ یارانه بنزین نیز مانند مبلغ یارانه رمضان است و افراد بر حسب 

تعداد اعضای خانواده خود یارانه دریافت خواهند کرد.

3( یارانه نقدی
آخرین یارانه ماه مبارک رمضان یارانه نقدی خواهد بود؛ این یارانه در اواخر ماه 
رمضان به حساب سرپرســت خانواده هایی که مشمول این یارانه هستند واریز 
می شــود؛ مبلغ یارانه نقدی مانند ســال ها و ماه های گذشــته همان 45هزار و 

500نفر برای هر فرد خواهد بود.

مرحله دوم سود سهام عدالت نیز در ماه رمضان واریز می شود
مرحله اول ســود سهام عدالت در اسفند ماه سال گذشته واریز شد؛ مرحله دوم 
این سود نیز تا پایان ماه رمضان به دارندگان این سهام اعطا خواهد شد؛ البته باید 
گفت که از 50میلیون نفری که دارنده سهام عدالت هستند، فقط 43میلیون نفر 
در مرحله اول سود دریافت کردند و 7میلیون نفر باقی مانده، در صورتیکه مشکل 

خود را برطرف کنند، مشمول سود سهام عدالت می شوند.

مبلغ سود سهام عدالت چه قدر است؟
هــر فرد باتوجه به میزان ســهامی که در اختیار دارد، ســود متفاوتی دریافت 
می کند؛افرادی که سهام عدالت یک میلیون دارند، 180هزار تومان سود دریافت 
خواهند کرد.98هزار تومان سود به حســاب افرادی که سهام عدالت 532هزار 
تومانی دارند واریز می شود.سود واریزی برای افرادی که سهام عدالت 492هزار 
تومانــی دارند، 91هزار تومان خواهد بود.همچنین کســانی که ســهام عدالت 

452هزار تومانی دارند، 84هزار تومان سود دریافت می کنند.

جوالن دوباره دالالن در بازار مسکن
 قیمت  واحدهای مسکن مهر میلیاردی شد!

در حالی مرکز آمار ایران از کاهش قیمت مسکن در کشور طی اسفند خبر داده 
که دالالن به خصوص در شهرهای جدید اطراف تهران یکبار دیگر دست به کار 
شده اند. مطابق جدیدترین گزارش رسمی که مرکز آمار ایران آنرا منتشر کرده، 
متوسط قیمت مسکن در تهران طی اسفند 99 حدود 3 درصد در مقایسه با ماه 
پیش از آن )بهمن( کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم نقطه ای در اسفند 
ماه 1399 به عدد 81،9 درصد رسید؛ به عبارت دیگر خریداران برای خرید یک 
واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به اسفند 98 باید 81.9 درصد بیشتر پول 
پرداخت کنند.البته پیش از مرکز آمار بانک مرکزی اوایل ماه جاری طی گزارشی 
اعالم کرد: طی اســفند 99 متوسط قیمت مسکن )یک مترمربع( معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران 30 میلیون و 270 هزار تومان 
بود که در مقایسه با بهمن و اسفند 98 به ترتیب 6.6 و 93.7 درصد افزایش را 
نشان می دهد.فارغ از متفاوت بودن آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران در خصوص تحوالت قیمت مســکن، گزارش های منتشر شده حاکی 
از آن اســت که بازار مسکن در یک آرامش نســبی به سر می برد.طی سال 98 
و ماه های ابتدایی ســال 99 بازار مسکن به واســطه اتفاقات بازارهای اقتصادی 
به طور متوسط حدود 10 درصد افزایش قیمت داشت، اما در ماه های پایانی سال 
گذشته این روند بر خالف سال های اخیر متوقف شد. یکی از دالیل نیز کاهش 
شدید قدرت خرید مردم و عدم توانایی برای ورود به بازار مسکن ارزیابی می شود.

در این شــرایط اما دالالن مسکن به خصوص در شــهرهای جدید دست به کار 
شده اند. به عنوان نمونه پردیس که به دلیل نزدیکی به تهران جزو شهرهای جدید 
پرتقاضا برای سکونت در واحدهای مسکن مهر است برخالف اکثر مناطق کشور 
دســتخوش افزایش قیمت های بعضا عجیب و غریبی شده که باعث آن دالالن 
هستند.فاز 8 این شهر به دلیل متراژ باالی 100 مترمربع  و فاصله کمتر نسبت 
به ســایر فازها به تهران از اقبال نسبتا بیشتری برای معامالت مسکن برخوردار 
است. واحدهای مسکن مهر این فاز سال گذشته )تا شهریورماه( همپای افزایش 
قیمت مســکن کشور پیش رفت و واحدهای 120 متری آن قیمت یک میلیارد 
تومانی را ثبت کردند.اما با آغاز پاییز و فروکش کردن تقاضا در بخش مســکن، 
قیمت مســکن در کشور با شدت کمتری افزایش یافت و این موضوع بر قیمت 
مسکن شهرهای جدید از جمله پردیس تاثیر گذاشت. به عنوان مثال قیمت یک 
واحد مسکن مهر در شهر پرند تا حدود 550 میلیون تومان طی تابستان گذشته 

افزایش یافت، اما در ادامه به حدود 350 تا 400 میلیون تومان کاهش یافت. 

یک مقام مسئول تشریح کرد؛
جزییات پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی

رییس کانون بازنشســتگان و مســتمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تهران درباره پرداخت وام قرض الحسنه به بازنشستگان این سازمان توضیح داد. علی 
دهقان کیا رییس کانون بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی تهران درباره جزییات وام قرض الحسنه به بازنشستگان تأمین اجتماعی 
گفت: پس از اصالح احکام جدید حقوق بازنشستگان؛ نحوه و میزان وام های جدید به بازنشستگان در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد کرفت. 
پیش بینی می شود با اصالح احکام در اواخر اردیبهشت ماه سازمان تأمین اجتماعی اوایل خرداد ماه وارد فرآیند پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی 
شود.رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تهران تصریح کرد: سال گذشته مبلغ 5 میلیون تومان به عنوان وام به بازنشستگان 
تأمین اجتماعی پرداخت می شد که با توجه به مساعدت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش این رقم پیش بینی می شود میزان پرداخت وام به 
بازنشســتگان نیز در ســال 1400 افزایش یابد.دهقان کیا همچنین در خصوص تعداد گیرندگان وام نیز گفت: در این زمینه نیز به طور قطع تعداد گیرندگان 

افزایش خواهد یافت.

جزئیات همکاری با عراق
 سند همکاری با ۱۲ کشور همسایه امضا می کنیم

مدیر کل امور بین الملل وزارت کار ضمن تشریح جزئیات همکاری با عراق، گفت: اسناد 
برای همکاری با 12 کشــور همســایه همچون ترکمنستان، تاجیکســتان، قرقیزستان، 
قزاقستان و ... نیز آماده است.علی حسین شهریور در مورد امضای سند همکاری با کشور 
عراق اظهار داشــت: از سال 94 که یک بیانیه مشترکی بین وزارت خانه های کار ایران و 
عراق امضا شده بود، برای تبدیل این بیانیه به یک برنامه جامع اقداماتی صورت گرفت. در 
همین راستا در روز 22 فروردین ماه سال جاری یک سند برنامه اقدام مشترک 5 ساله بین 

وزارت کار ایران و عراق امضا شد.

محورهای مهم همکاری با عراق
مدیــر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نرخ بیکاری در 
عراق بیش از 31 درصد اســت، افزود: هدف این ســند توسعه همکاری های مشترک دو 
کشــور در حوزه های آموزش های فنی و حرفه ای، کارآفرینی و اشتغال، روابط کار، بیمه و 
رفاه اجتماعی اســت.وی ادامه داد: پیش بینی شده جلسات کمیته مشترک دو وزارتخانه 
به صورت حضوری یا مجازی برای پیگیری و عملیاتی کردن این سند برگزار شود.شهریور 
گفت: محورهای برنامه در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای نظام مهارتی است که شامل 
آموزش مربیان، کارآموزان عراقی، تدوین و بومی ســازی منابع و استانداردهای مربیان و 
مهارت آموزان کشور عراق با توجه به نیاز بازار کار، دوره های آموزش برای مربیان عراقی در 
داخل ایران، تبادل مربی در رشته های مورد نیاز دو کشور، همکاری و مشارکت در مسابقات 
ملی مهارت می شود. همچنین در حوزه روابط کار زمینه های گسترده ای پیش بینی شده 
که در رابطه با طبقه بندی مشاغل بر اساس استاندارهای بین المللی، آموزش بازرسان کار 
و نحوه اجرای قوانین کار در روابط کار، مذاکرات دســته جمعی و گفتگوهای اجتماعی و 
مراجع حل اختالف کار است.مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: همچنین تبادل تجربه در زمینه کار شایسته و آینده کار پیش بینی شده است. با 
توجه به تغییراتی که در محیط کسب و کار در دنیا به خصوص در اقتصاد دانش بنیان و 
دیجیتال رخ می دهد، تجارب خود را در اختیار عراق می گذاریم.وی ادامه داد: انتقال تجارب 
در حوزه سه جانبه گرایی در رابطه با استفاده از ظرفیت تشکل های کارفرمایی و کارگری و 
نحوه رفتار دولت با آنها نیز در دستور کار است.شهریور افزود: سال ها عراق درگیر جنگ و 
تروریسم بوده و آثار منفی این مسائل در عراق نیاز به بازسازی دارد که قرار شد تجارب خود 
را در بخش رفاه و خدمات اجتماعی انتقال دهیم؛ توانبخشی حرفه ای، برگزاری کارگاه های 
حمایتی، شیوه های خدمات مشاوره ای به معلوالن، همکاری در زمینه تجهیزات کمک توان 
بخشی به معلوالن و راهکارهای حمایتی در مورد زنان و کودکان بی سرپرست در این سند 
دیده شده است.وی ادامه داد: عالوه بر اینها با توجه به اینکه کارجویان و معلوالن و زنان 
سرپرست خانوار که مشکل اشتغال دارند مقرر شده تجارب خود را در زمینه فعالیت این 
افراد و فراهم کردن زمینه اشــتغالزایی را انتقال دهیم. همچنین کارگاه های آموزش های 
تخصصی توانبخشــی و کاردرمانی و فیزیوتراپی به صورت مشــترک نیز برگزار می شود.

شــهریور گفت: در حوزه تأمین اجتماعی نیز نحوه تأمین مالی گسترش پوشش بیمه ای، 
پوشش بیمه اقشار خاص و بخش غیررسمی جامعه، فرایند دریافت حق بیمه و حمایت از 
آسیب دیدگان شغلی از دیگر موضوعات مطرح شده در سند است.مدیر کل امور بین الملل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: پیاده سازی شیوه های جدید دیجیتالی 
در حوزه بیمه های اجتماعی و برگزاری نشســت های مشترک بین تعاونی های اشتغال زا 
و معلولین در این ســند به صورت کامل و شــفاف دیده شده اســت.وی افزود: در حوزه 
کارآفرینی و اشتغال، زمینه همکاری گسترده ای دیده شده است؛ بحث آموزش نیروهای 
عراقی در زمینه آمارگیری، تحلیل بازار کار، دوره ها و کارگاه های تخصصی آموزشی برای 
آموزش نیروی مورد نیاز در زمینه نظام اصالحات بازار کار، ارائه تجارت در بخش طرح ها 
و برنامه هایی در زمینه اشتغال زایی مثل مشاغل خانگی و تعاونی ها پیش بینی شده است.

شهریور گفت: تقویت بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصت های اشتغالی، شیوه های 
تأمین مالی برای ســرمایه گذاری در حوزه کارآفرینی، کمــک در رابطه با ایحاد دفاتر یا 
صندوق های مالی مشــترک در جهت رشد فرصت های شغلی پیش بینی شده است.وی 
افزود: در بخش تبادل نیروی کار ماهر و متخصص قرار شــد در رابطه با نحوه نظارت بر 
مؤسسات کاریابی خصوصی، آشنایی با شیوه های نوین کاریابی، مشاوره شغلی و حرفه ای و 
پیشگیری از اشتغال غیررسمی نیز همکاری صورت گیرد. زمینه را برای ساماندهی تبادل 
نیروی کار در حوزه تخصصی بازار کار فراهم می کنیم که کمیته مشترک در این خصوص 
تصمیم گیری خواهد کرد.مدیر کل امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: نحوه انتقال تجربیات در قالب قرارداد خواهد بود که برای ایران و عراق منافع دو طرفه 
دارد و از زمان امضای قرارداد، سند وارد فاز اجرایی شده است و نحوه منابع مالی و زمان 

بندی تصمیم گیری می شود.

امضای سند همکاری با 12 کشور همسایه در دستور کار است
شــهریور گفت: اولویت ما کار با 15 کشــور همسایه است که اواخر سال گذشته با کشور 
روسیه سندی مشابه این سند امضا کردیم. همچنین امسال با بلغارستان نیز سند مشترکی 
داشــتیم.وی افزود: اســناد برای همکاری با 12 کشور همســایه همچون ترکمنستان، 

تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و … آماده است.
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زنگنه: گزیده خبر

۲۱.۵ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت تولید پتروشیمی محقق شد
وزیر نفت گفت: با افتتاح طرح اســتحصال اتان پاالیشــگاه 
پارسیان سپهر، در مجموع ۲۱.۵ میلیون تن از تعهد افزایش 
ظرفیت تولید پتروشــیمی )۲۵ میلیون تن( عملیاتی شــده 
اســت.، بیژن زنگنه در آیین افتتاح ســه طرح پتروشیمی به 
صــورت ویدئوکنفرانس و با فرمــان رئیس جمهوری، ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: تعهد ما در ابتدای 
ســال ۱399 این بود که طرح های پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ 
میلیون تن به بهره برداری برســد که خوشــبختانه با تالش 
شبانه روزی جمعی از مدیران و کارکنان شاغل در این طرح ها 
و با وجود فشار بیماری کرونا و تحریم های شدید علیه صنعت 
نفت، بزرگترین جهش تاریخ پتروشیمی کشور در سال ۱399 
رقم خورد و تا کنــون ۲۱.۵ میلیون تن از تعهد ۲۵ میلیون 
تنی افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی محقق شده 
است.وی با بیان اینکه جهش دوم پتروشیمی آخرین گام های 
مســتحکم خود را برای رسیدن به مقصد برمی دارد و جهش 
سوم با قدرت در حال وقوع و طرح های آن در حال اجراست، 
ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، با افزودن سه 
ابرپروژه به طرح های جهش سوم، ارزش محصوالت پتروشیمی 
از 34 میلیارد دالر در ســال ۱404 بــه 40 میلیارد دالر در 
ســال ۱406 افزایش خواهد یافت.وزیر نفت با تاکید بر اینکه 
خوراک همه ابرپروژه های پتروشیمی تعیین و سرمایه گذاران 
آن مشــخص شده اســت و در همین دولت هم کار آنها آغاز 
خواهد شــد، افزود: با یاری خداوند متعال، نه تنها طرح های 
جهش دوم را به ســرانجام و اکثر آنها را به پایان رســاندیم، 
بلکه ریل گذاری و پایه گذاری مستحکمی برای دولت بعد انجام 
دادیم. تولید خوراک به اندازه کافی از اهداف ما بوده اســت و 
عمده طرح های تامین خوراک پتروشیمی اجرا و بخش کمی 
هم در دست اجراست و خوراک برای طرح های جهش دوم و 
سوم هم تامین شده است.زنگنه با بیان اینکه طرح استحصال 
اتان پاالیشگاه پارسیان سپهر و دو طرح مهم تولید کاتالیست 
صنعت پتروشــیمی که به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: 
با افتتاح طرح اســتحصال اتان پاالیشــگاه پارســیان سپهر، 
چهاردهمین طرح از ۱7 طرح پتروشــیمی که تعهد شده بود 
به بهره برداری می رسد و سه طرح پتروشیمی مسجدسلیمان، 
متانول ســبالن و اکســیر حالل نیز ظــرف هفته های آتی 
افتتاح خواهد شــد.وی با اشاره به اینکه طرح استحصال اتان 

پاالیشگاه پارسیان سپهر سال ۱393 در جریان نخستین سفر 
رئیس جمهوری به اســتان فارس به صورت ویدئوکنفرانس در 
جوار پاالیشــگاه پارســیان و منطقه ُمهر آغاز شد، ادامه داد: 
هدف از اجرای این طرح، جداسازی هیدروکربن های سنگین 
از گازهای تولید میدان های تابناک، شانول، وراوی و هما بوده 
است که در منطقه عمومی ُمهر و المرد واقع شده اند.وزیر نفت 
با یادآوری اینکه این میدان ها )میدان تابناک، شانول، وراوی و 
هما( در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی توسعه یافته بود 
و پاالیشگاه پارسیان هم در همان مقطع اجرا شد، گفت: این 
طرح در مرحله نخســت قرار بود تنها در شهرستان ُمهر اجرا 
شود اما سرمایه گذار به دلیل فنی و اقتصادی محکم این طرح 
را دو منطقه پارسیان )بخش نخست( و عسلویه )بخش دوم( 
اجرا کرده اســت.زنگنه میزان سرمایه گذاری در طرح پاالیش 
پارسیان سپهر را ۱.3 میلیارد دالر و درآمد ساالنه آن را بیش 
از یک میلیــارد دالر عنوان کرد و گفت: این طرح از ســوی 

ستاد اجرایی فرمان امام انجام شده است و ساالنه 3.3 میلیون 
تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشــیمی می افزاید.وی با 
بیان اینکه با افتتاح طرح اســتحصال اتان پاالیشگاه پارسیان 
ســپهر، در مجموع ۲۱.۵ میلیون تن از تعهد افزایش ظرفیت 
تولید پتروشیمی )۲۵ میلیون تن( کشور عملیاتی شده است، 
تصریح کرد: ظرفیت تولید پتروشــیمی با افتتاح ســه طرح 
باقیمانــده از مجموع ۱7 طرح برنامه ریزی شــده، به بیش از 
۲4.۵ میلیون تن می رســد.وزیر نفت بــا تاکید بر اینکه این 
طرح ها از مصادیق اقتصاد مقاومتی، مقابله با خام فروشــی، 
تکمیل زنجیره ارزش افزوده و جهش تولید اســت، خطاب به 
رئیس جمهوری گفت: صنعت پتروشیمی در دوران تحریم ها 
یکی از ارکان اصلی مقاومت کشــور بوده اســت به نحوی که 
نزدیک 90 درصد ارزی که در ســال گذشته در سامانه نیما 
عرضه شــده، بنابر گزارش بانک مرکزی از سوی شرکت های 
پتروشــیمی بوده اســت.زنگنه گفت: تنوع بخشی به مقاصد 

صادرات محصوالت پتروشیمی هم از کارهایی بوده که اگرچه 
ســخت، اما در این سال ها اجرایی شــده است.وی به امضای 
قرارداد 300 میلیون دالری با شرکت توسعه انرژی تدبیر)زیر 
مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام( برای فشارافزایی میدان ها 
)تابناک، شانول، وراوی و هما( هم اشاره کرد و افزود: خوراک 

آینده این مجموعه با اجرای اینکار تضمین خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه از ابتدای ســال ۱399 تاکنون واحد 
بازیابی فاز نخســت پتروشیمی بوشهر با ظرفیت یک میلیون 
تــن، بیدبلند خلیــج فارس بــا ظرفیــت 3.4 میلیون تن، 
پتروپاالیــش کنگان با ظرفیت 3.۵ میلیون تن و پاالیشــگاه 
پارسیان سپهر با ظرفیت 3.3 میلیون تن برای تامین خوراک 
به بهره برداری رســیده اســت، تصریح کرد: تا پایان امســال 
فازنخســت واحد ان جی ال 3۲00 با ظرفیت یک میلیون تن 
و ســال آینده هم ان جی ال 3۱00 با ظرفیت یک میلیون تن 
برای تامین خوراک به بهره برداری می رسد که در پایین دست 
آن یک پتروشیمی قرار دارد.زنگنه از کاتالیست های فرآیندی 
پتروشــیمی  به عنوان دیگر طرح هایی که به بهره برداری می 
رســد نام برد و گفت: اگرچه وزن و مقدار کاتالیســت ها در 
صنعت پتروشــیمی کم است اما در صورت عدم تامین کیفی 
آنها واحدها و مجتمع ها از مدار خارج می شوند.وی با اشاره به 
اینکه در صنعت پتروشیمی کشور 40 نوع کاتالیست به ارزش 
۲70 میلیون دالر در سال مصرف می شود، افزود: تا امروز ۱9 
نوع از این کاتالیست ها داخلی سازی شده است و با اقدام های 
انجام شــده تا پایان امســال 9 کاتالیست دیگر داخلی سازی 
می شود و به ۲8 کاتالیست می رسیم. شرکت دولتی پژوهش 
و فناوری نقش مهمی در این زمینه داشــته است.  وزیر نفت 
میزان ســرمایه گذاری در دو طرح کاتالیســت شازند اراک را 
۲70 میلیارد تومــان عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با 
کارهایی که انجام داده ایم رضایت مردم را به دست بیاوریم و 
تعهدی که دولت در جهت ســربلندی کشور داشته به خوبی 
به انجام رسانده باشیم. همچنین امیدواریم صنعت پتروشیمی 
با ریل گذاری که برای آینده شده است با همین قدرت پیش 
برود.زنگنه در پایان در پاسخ به پرسش رئیس جمهوری درباره 
اینکه آیا تا پایان دولت، ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
به ۱00 میلیون تن می رسد، گفت: نزدیک شده ایم و با اغماض 

چند ماهه به این رقم خواهیم رسید.

در یک سناریوی جدید پیش بینی شد
سقوط نفت به ۴۰ دالر تا ۱۰ سال آینده

یک شرکت مشاوره انرژی معتبر پیش بینی کرد اگر دولتها مصرف سوخت 
را همسو با برنامه های مورد حمایت سازمان ملل متحد برای محدود کردن 
گرمایش جهانی کاهش دهند، قیمتهای جهانی نفت تا سال ۲030 ممکن 
است به حدود 40 دالر در هر بشکه سقوط کند. شرکت وود مک کنزی در 
گزارشــی به تشریح سناریویی پرداخت که در آن جهان قاطعانه به مقابله با 
انتشار گازهای گلخانه ای پرداخته و صنعت و حمل و نقل برقی سازی می 
شــود. تحت چنین سناریویی مصرف نفت تا سال ۲0۲3 ممکن است افت 
چشمگیری پیدا کند.این کاهش تقاضا می تواند به نرخ دو میلیون بشکه در 
روز نفت شتاب پیدا کرده و تا سال ۲0۵0 به 3۵ میلیون بشکه در روز برسد 
و باعث کاهش 60 درصدی کاهش انتشار کربن ناشی از استفاده از نفت در 
مقایسه با سطح فعلی شود.مصرف نفت در سال ۲0۱9 به رکورد حدود ۱00 
میلیون بشکه در روز رسید و انتظار می رود پس از کاهشی که سال گذشته 

تحت تاثیر پاندمی ویروس کرونا داشت، امسال بهبود قوی پیدا کند.
در گزارش وود مک کنزی آمده اســت: در نتیجه افت شدید مصرف، قیمت 
نفت اواخر دهه جاری شروع به سقوط می کند. تحت سناریوی گذار انرژی 
شــتاب گرفته، انتظار می رود میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت تا سال 
۲030 به 40 دالر در مقایسه با قیمت فعلی 6۵ دالر نزول کند. نفت برنت 
تا ســال ۲0۵0 ممکن است به ۱0 تا ۱8 دالر سقوط کند.آن لوییس هیتل 
از شــرکت وود مک کنزی گفت: اگر گرمایش جهانی را در سقف دو درجه 
محدودیت تعیین شده توسط توافق اقلیمی پاریس نگه داریم، وضعیت انرژی 
دچار تغییر اساسی خواهد شــد.با این حال سیاستهای فعلی جهان فاصله 
زیادی با توافق اقلیمی پاریــس دارند و گرمایش جهانی در حال حاضر در 
مسیر رشد سه درجه ای از سطح پیش از صنعتی شدن تا سال ۲۱00 است.

افت ســریع تقاضا همچنین به معنای آن است که منابع فعلی عرضه نفت 
برای تامین کل تقاضای آتی کافی خواهند بود و نیاز محدودی به توســعه 
میادین نفتی جدید وجود دارد. کاهش شدید تقاضا و قیمتهای نفت در دهه 
های آینده، تاثیر عمیقی روی تولیدکنندگان بزرگ نفت نظیر اعضای اوپک 
خواهد داشــت.طبق گزارش وود مک کنزی، افت شــدید تقاضا مانع از آن 
خواهد شد که تولیدکنندگان بزرگ نفت بازار را مدیریت کرده و قیمتها را به 
شکلی که امروز حمایت می شود، پشتیبانی کنند. اگرچه این تولیدکنندگان 
توانایی تاثیرگذاری روی قیمت نفت را از دست می دهند اما تولیدکنندگان 
کم هزینه خاورمیانه همچنان فراهم کنندگان اصلی نفت می مانند.در این 
بین، گاز طبیعی که سوخت فسیلی دارای آالیندگی کمتری است، عملکرد 
بهتری نســبت به نفت پیدا خواهد کرد و بــرای تولید نیرو به خصوص در 
اقتصادهای آسیایی برخوردار از رشد پرشتاب، جای زغال سنگ را می گیرد.

تحت ســناریوی وود مک کنزی، با نزول قیمتهای نفت، گاز احتماال گرانتر 
از نفت معامله خواهد شد و قیمت هاب هنری آمریکا بین سه تا چهار دالر 
به ازای هزار فوت مکعب می شود.بر اساس گزارش رویترز، وود مک کنزی 
پیش بینی کرد تقاضا برای گاز در آسیا تا سال ۲0۵0 به طور میانگین ساالنه 
۱.۵ درصد رشــد می کند و افت بازارهای اشباع شده که از گاز به انرژیهای 

تجدیدپذیر روی می برند را جبران خواهد کرد.

صعود خیره کننده نفت متوقف شد
قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه کاهش یافت اما تحت تاثیر پیش بینی 
آژانس بین المللی انرژی از رشد باالتر تقاضا، نزدیک به باالترین رکورد یک 
ماه اخیر که شب گذشته به آن صعود کرده بود، ایستاد.، بهای معامالت نفت 
برنت ۲۱ سنت معادل 0.3 درصد کاهش یافت و به 66 دالر و 37 سنت در 
هر بشکه رسید. شاخص نفت برنت روز چهارشنبه 4.6 درصد جهش یافته 
و در باالترین قیمت از ۱7 مارس به این طرف بسته شده بود.بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۲۵ سنت معادل 0.4 درصد کاهش یافت 
و به 6۲ دالر و 9 سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 
با 4.9 درصد افزایش بسته شــده بود.گزارش روز چهارشنبه اداره اطالعات 
انــرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در هفتــه منتهی به 9 آوریل 
به میزان ۵.9 میلیون بشــکه کاهش پیدا کرده و به 49۲.4 میلیون بشــکه 
رســیده است در حالیکه تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به 
میزان ۲.9 میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند.تحلیلگران سیتی ریسرچ 
در یادداشتی نوشــتند: حتی پس از در نظرگرفتن ریسکهای منفی، شاهد 
برداشت چشــمگیر از ذخایر نفت بوده ایم، چرا که فعالیت پاالیشگاهی در 
ماه های آینده رشد چشمگیری خواهد داشت.ذخایر بنزین آمریکا که معیار 
مصرف این ســوخت است، در همین مدت 309 هزار بشکه افزایش یافت و 
به ۲34.9 میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش بینی تحلیلگران از افزایش 
ذخایر بنزین به میزان 786 هزار بشکه بود. سایر سوخت های تقطیری که 
شــامل بنزین و نفت کوره می شود ۲.۱ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که 
برخالف پیشبینی تحلیلگران از افزایش این ذخایر به میزان 97۱ هزار بشکه 
بودواردات نفت آمریکا هفته گذشــته 443 هزار بشکه در روز افزایش یافت. 
ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت است 346 
هزار بشــکه در هفته گذشته افزایش یافت.آژانس بین المللی انرژی در تازه 
تریــن گزارش ماهانه خود پیش بینی کــرد تقاضا و عرضه جهانی نفت در 
نیمه دوم ســال میالدی جاری متوازن خواهد شد و ممکن است الزم باشد 
تولیدکنندگان به منظور تامین تقاضای باالتر، دو میلیون بشکه در روز دیگر 
به تولیدشــان اضافه کنند.بر اساس گزارش رویترز، اوپک که در قالب گروه 
اوپک پالس به همراه متحدانش نظیر روسیه با هدف تقویت بازار، تولیدش 
را محدود نگه داشــته است، هفته جاری پیش بینی خود از تقاضای جهانی 
برای نفت در سال ۲0۲۱ را باال برد. این سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۲0۲۱ به میزان ۵.9۵ میلیون بشکه 
در روز معادل 6.6 درصد رشد خواهد کرد که 70 هزار بشکه در روز باالتر از 

پیش بینی ماه پیش اوپک است.

شرکت اکسون سهام خود در یکی از 
میادین نفتی عراق را به فروش می گذارد

وزارت نفت عراق به دنبال تصمیم اکســون موبیل برای فروش سهام خود 
در میدان نفتی قرنه۱ به خاطر افزایــش بدهی، اعالم کرد در حال مذاکره 
با شــرکت های آمریکایی در مورد خرید احتمالی این سهم است. به گزارش 
بلومبرگ، شرکت اکسون موبیل به دنبال فروش سهم خود در میدان نفتی 
قرنه-۱ درعراق اســت.  این تصمیم شرکت اکسون برای فروش بزرگترین 
میدان نفتی خود در خاورمیانه به منظور کاهش بار بدهی آن گرفته شــده 
است. وزارت نفت عراق اعالم کرد در حال مذاکره با شرکت های آمریکایی در 
مورد خرید احتمالی 3۲.7 درصد سهام اکسون در این میدان نفتی در جنوب 
 CNOOC عراق در نزدیکی شهر بصره است. شرکت ملی نفت چین و شرکت
)شــرکت ملی نفت فالت قاره چین( هم به دنبال خرید ســهام این میدان 

هستند. شرکت اکسون موبیل هیچ اظهار نظری در این مورد نکرده است.
 میدان نفتی قرنه غربی۱ یکی از دســتاوردهای بزرگ صنعت نفت عراق در 
دوره بازسازی این کشور به دنبال جنگ دوم خاورمیانه بود و شرکت اکسون 
در ۲0۱0 به بزرگترین پیمانکار این میدان تبدیل شــد. ولی مفاد ســخت 
قرارداد، به تعویق افتادن پرداخت ها، کاهش تولید اوپک و بی ثباتی سیاسی، 
جذابیت این میدان نفتی را در سال های اخیر پایین آورده است. در این بین، 
بحران کرونا هم ضربه سختی به منابع مالی اکسون زد و بدهی این شرکت 
را به بیش از 70 میلیارد دالر رساند.  فروش سرمایه  بخش اصلی استراتژی 
اکسون برای کاهش این بدهی است. این شرکت قصد دارد هدف سود ساالنه 
۱۵ میلیارد دالری خود را همچنان دنبال کند و افزایش قیمت نفت به بیش 
از 66 دالر در هر بشــکه رســیدن به این هدف را آسان تر کرده است. سهام 

اکسون در میدان نفتی قرنه غربی۱ حداقل ۵00 میلیون دالر ارزش دارد.

آژانس بین المللــی انرژی )IEA( پیش 
بینی رشــد تقاضای جهانی برای نفت 
در ســال ۲0۲۱ را باالتر برد که نشان 
دهنده انتظــار برای بهبود ســریعتر 
اقتصاد جهانی به خصوص در آمریکا و 
چین است. آژانس بین المللی انرژی در 
جدیدترین گــزارش ماهانه خود اعالم 
کرد کــه پیش بینی هــای اقتصادی 
قوی تــر و شــاخص های مطلــوب از 
تقاضا، به معنای آن است که تقاضای 
جهانی برای نفت ۲30 هزار بشکه در 
روز ســریع تر از پیش بینی قبلی این 
آژانس رشــد خواهد کرد.طبق پیش 
بینی آژانس بین المللی انرژی، تقاضای 
جهانی برای نفت در ســال ۲0۲۱ به 
میزان ۵.7 میلیون بشکه در روز رشد 
کرده و به 96.7 میلیون بشکه در روز 
می رســد. تقاضای جهانی برای نفت 
سال گذشته 8.7 میلیون بشکه در روز 
کاهش داشت.آژانس بین المللی انرژی 
با اشــاره به عرضه واکســن ها و بسته 
کمک اقتصــادی عظیم آمریکا، پیش 
بینی تقاضا برای نفت آمریکا در ســه 

ماهه دوم امســال را حدود 36۵ هزار 
بشــکه در روز باال برد و میزان مصرف 
نفت چین در ســال میــالدی جاری 
را بــه میزان ۱60 هزار بشــکه در روز 
افزایــش داد.این آژانس در جدیدترین 
گزارش ماهانــه خود اعالم کرد عرضه 
واکســن های کوویــد ۱9 دورنمــای 
تقاضای جهانی برای نفت را روشــن 
کرده با این حــال افزایش موارد ابتال 
در بعضی از کشورهای مصرف کننده 
بزرگ نفت نشــان می دهد روند احیا 
ممکن اســت شکننده باشــد. عوامل 
بنیادیــن بازار نفت قوی تر به نظر می 
رســند. مازاد عظیم ذخایــر نفت که 
ســال گذشته در اوج شــیوع پاندمی 
کووید ۱9 ایجاد شــده بودند، کاهش 
پیدا کرده و برنامه های واکسیناسیون 
ســرعت می گیرد و به نظر می رســد 
اقتصاد جهانی در وضعیت بهتری قرار 
دارد.ایــن آژانس با اشــاره به افزایش 
مــوارد ابتال در اروپــا، برزیل و آمریکا 
اعالم کرد همچنــان نگران موج های 
جدید شــیوع بیماری مانده که مانع 

پیشــرفت بهبود تقاضا می شــوند. با 
این حــال آژانس بیــن المللی انرژی 
پیش بینی کرد تقاضا و عرضه جهانی 
نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری 
متوازن خواهد شد و ممکن است الزم 
باشد تولید کنندگان به منظور تامین 
تقاضای باالتر دو میلیون بشکه در روز 
دیگر به تولیدشان اضافه کنند. متوازن 
شدن عرضه و تقاضا که با افزایش تولید 
روی می دهد، ممکن است قیمت های 
نفت را در ماههای آینده مجددا با فشار 
نزولــی روبرو کند.اوپــک و متحدانش 
نظیر روسیه در قالب گروه اوپک پالس 
احتماال قادر خواهند بود تولید خود را 
منطبق با وضعیت تقاضا تنظیم کنند. 
دیدارهــای ماهانه این گــروه انعطاف 
پذیری الزم را برای واکنش سریعتر به 
بهبود یا ضعیف شــدن تقاضا از طریق 
تولید فراهم کرده است.آژانس  تنظیم 
بیــن المللی انرژی اعــالم کرد ذخایر 
نفت در کشــورهای ســازمان توسعه 
و همــکاری اقتصــادی در فوریه برای 
هفتمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده 

که نشــان دهنده رشد تقاضا و واردات 
باالتر در آینده نزدیک است. ذخایر نفت 
این گروه در فوریه ۵۵.8 میلیون بشکه 
معادل دو میلیون بشکه در روز کاهش 
یافت و به ۲.977 میلیارد بشکه رسید 
که در مقایســه با اوج 3.۲۱6 میلیارد 
بشــکه در مــاه مه ســال ۲0۲0 افت 
چشمگیری را نشــان می دهد و مازاد 
میانگین پنج ساله ذخایر نفت این گروه 
اکنون به ۲8.3 میلیون بشــکه رسیده 
آژانس  است.بر اساس گزارش پالتس، 
بیــن المللی انرژی بــرآورد کرد تولید 
جهانی نفت که ســال میالدی گذشته 
6.6 میلیــون بشــکه در روز کاهــش 
داشت، امسال ممکن است ۱.4 میلیون 
بشکه در روز رشد کند. عرضه غیراوپک 
پالس در ســال ۲0۲۱ به میزان 6۱0 
هزار بشــکه در روز رشــد مــی کند. 
میزان تولید نفت آمریکا که بزرگترین 
تولیدکننده نفت جهان اســت، پس از 
کاهش 600 هزار بشکه در روز در سال 
گذشته، امسال ۱00 هزار بشکه در روز 

کاهش خواهد داشت.

پیش بینی آژانس بین المللی انرژی از رشد باالتر تقاضا برای نفت

گلدمن ساچز اوج تقاضای نفت را در بخش حمل و نقل 
طی ۵ سال آینده پیش بینی می کند

شــرکت خدمات مالی گلدمن ساچز پیش بینی می کند تقاضا برای نفت هرگز به سطح ۲0۱9 باز 
نمی گردد و تسریع استفاده از خودروهای برقی دوره رشد تقاضای نفت را تا ۲0۲۵ پایان می دهد. به 
گزارش بلومبرگ، شرکت خدمات مالی گلدمن ساچز به جمع شرکت هایی پیوست که اوج تقاضای 
نفت را خیلی زود پیش بینی می کنند. این بانک سرمایه گذاری پیش بینی خود از اوج تقاضای نفت 
در بخش حمل و نقل را یک ســال جلوتر آورد و ۲0۲6 اعالم کرد و دلیل آن را افزایش استفاده از 
خودروهای برقی می داند. طبق گفته گلدمن، مصرف کلی نفت خام به خاطر کاربرد در تولید سوخت 
هواپیما و مواد پتروشیمی طی این دهه افزایش می یابد ولی این رشد پس از ۲0۲۵ بسیار ضعیف 
خواهد بود. گلدمن جدیدترین شرکتی است که پایان رشد تقاضا برای نفت را تغییر داده و جلوتر 
آورده است. بریتیش پترولیوم سال گذشته اعالم کرد دوره رشد تقاضای نفت احتماال همین حاال 
هم پایان یافته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدگاه محافظه کارانه تری دارد و سال ۲030 را 
به عنوان پایان این دوره اعالم کرده است. شرکت وود مکنزی اخیراً به شرکت های نفت دنیا هشدار 
داده آماده تســریع روند تغییر مصرف انرژی باشــند. اگر دولت ها کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
را طبــق قرارداد اقلیمــی پاریس در پیش بگیرند، مصرف نفــت از ۲0۲3 رو به کاهش می گذارد. 
تحلیلگران گلدمن ســاچز عقیده دارند:»سیاســت های دولتی برای کاهش تولید گازهای آالینده 
تاثیر زیادی بر تقاضا در حمل و نقل جاده ای خواهد گذاشــت و تولید مواد پتروشیمی جدیدترین 
پیش برنده تقاضا برای نفت خواهد بود که نتیجه رشــد اقتصــادی و افزایش مصرف مخصوصاً در 
بازارهای نوظهور اســت«.  گلدمن پیش بینی می کند تقاضا برای نفت هرگز به ســطح ۲0۱9 باز 
نمی گــردد. کاهش تقاضا برای حمل و نقل جاده ای که 43 درصد از مصرف کلی نفت را تشــکیل 
می دهد، به خاطر افزایش تمایل به دورکاری در نتیجه بحران کرونا تشــدید شده است. ولی سایر 
بازیگران صنعت نفت و گاز عقیده دارند درست است که دنیا به سمت استفاده کمتر از کربن پیش 
می رود، ولی نفت همچنان نیازهای انرژی دنیا را تامین می کند و اصلی ترین منبع انرژی در جهان 

به دنبال آسیب دیدن اقتصادها از بحران کرونا خواهد بود.

واکنش احتمالی بازار نفت به لغو تحریم های ایران
 پایگاه اینترنتی اســپانیایی »اینوســتینگ« در مقاله ای نوشت : بازرگانان باید هوشیار باشند زیرا اگر دولت جو بایدن تحریم های نفتی  علیه ایران را لغو 
کند، واکنش بازار می تواند غیر قابل پیش بینی باشــد.این پایگاه اینترنتی پنجشــنبه شب ادامه داد: هنگامی که در ماه می  )اردیبهشت(  ۲0۱8 دولت 
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اعالم کرد این کشــور از برجام خارج می  شــود و تحریم های نفتی  را مجددا برقرار می کند، بازار نفت آماده بود. 
قیمت نفت در ابتدا پس از انتشار خبر آنچنان افزایش نیافت زیرا این تصمیم قبال ارزیابی شده بود. با این وجود در ماه های بعد، تولید نفت ایران کاهش 
یافت و صادرات ایران سقوط کرد.در حالی  که کاهش صادرات نفت ایران در اواخر سال ۲0۱8 ، بازار را تحت تاثیر قرار داد، قیمت ها در ماه های ژوئیه 
)تیر(، آگوست )مرداد( و سپتامبر )شهریور( افزایش یافتند. در واقع در آن زمان، افزایش قیمت ها موجب شد که ترامپ برای افزایش تولید نفت اوپک 
را تحت فشار قرار دهد. روسیه و عربستان سعودی در آن تابستان با عرضه نفت بیشتر به بازار به این موضوع پاسخ دادند.این سایت افزود: هنگامی که 
بایدن رییس جمهوری آمریکا و ایران مذاکرات را آغاز کنند، روشن است که تحریم های نفتی  دوره ترامپ بر روی میز خواهد بود. با این حال مشخص 
نیست که تحریم ها چگونه و چه زمانی  برطرف خواهند شد. پیام های دولت بایدن در این مورد متناقض است. عدم وضوح به این معنی است که بازار 
نمی داند چه انتظاری داشته باشد.اینوستینگ نوشت: بایدن در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که می  خواهد آمریکا و ایران 
را به برجام برگرداند. از زمان روی کار آمدن وی، دولت بایدن پیشرفت چشمگیری برای رسیدن به این هدف نداشته است.این پایگاه اطالع رسانی اضافه 
کرد: می  شود گفت که دولت بایدن تحریم های نفتی  دوره ترامپ را ناسازگار با برجام تلقی  می کند. بر این اساس  به نظر می  رسد که ناظران بازار نفت 
باید حداقل برای این احتمال که دولت بایدن ممکن است به عنوان پیش شرط مذاکرات، برخی  یا تمام تحریم های نفتی  علیه ایران را لغو کند، آماده 
باشند.این سایت نوشت: با نگاهی  به صادرات ایران، می توان دریافت که ایران تاکنون به تعهدات تولیدی و صادراتی خود عمل کرده است. در ماه ژانویه 
)دی( ایران ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد که افزایشی  4۵0 هزار بشکه ای در روز نسبت به ماه دسامبر )آذر( داشته است.در ماه فوریه )بهمن(  
ایران ۱.3 میلیون بشکه در روز صادر کرد و در ماه مارس)اسفند(  این رقم به ۱.8 میلیون بشکه در روز رسید.واضح است که ایران منتظر اجازه آمریکا 
برای افزایش فروش مخفی  نفت خود نیست. معنای آن برای بازار این است که در صورت کاهش تحریم ها، اگر ایران بتواند  نفت خود را به طور آشکار 
بفروشد، بازار با افزایش بسیار بزرگ و ناگهانی عرضه روبه رو نخواهد شد. این بدان معنی  است که قیمت نفت نباید بر اساس اخبار کاهش تحریم ها، زیاد 
سقوط کند. از طرف  دیگر معامله گران گاهی  اوقات بر اساس هیاهو و بدون درک کامل بازار واکنش نشان می دهند.به نوشته این سایت، نکته دیگری 
وجود دارد که با منطق سنتی مغایرت دارد و در صورت تخفیف تحریم ها می تواند موجب افزایش قیمت شود. کاهش تحریم ها به این معنی  خواهد بود 
که مشتریان مخفی  ایران شاهد افزایش قیمت ها خواهند بود.در حال حاضر ایران نفت را با تخفیف اضافی می  فروشد، زیرا این فروش می  تواند برای 
دولت آمریکا تاثیراتی  داشته باشد.در ادامه مطلب آمده است: در صورت کاهش تحریم ها، دلیلی  برای ادامه تخفیف توسط ایران وجود ندارد. بنابراین 

ممکن است کاهش تحریم های نفتی  علیه ایران به جای کاهش قیمت ها، باعث افزایش نرخ فروش نفت شود.
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گزیده خبر قرارداد ترکمانچای فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان!
بعد از خرده فروشان، این بار نوبت تولیدکنندگان است که از فروشگاه های زنجیره ای 
گالیه دارند و می گویند تنها ۴۰ درصد مبلغ درج شده بر روی کاال را از فروشگاه ها 
دریافت می کنند.، سال هاســت که خرده فروشــی ها نسبت به بی رونق شدن کسب 
و کارشــان به دلیل حضور گسترده فروشــگاه های زنجیره ای گالیه دارند. هر چند 
طبیعی اســت که هر پدیده جدیدی آثار مثبت و منفی داشــته باشد، اما می توان 
برای آثار منفی تدابیری اتخاذ کرد که تا امروز شــاهد آن نبوده ایم.اما موضوعی که 
اخیرا مطرح شــده انتقادات تولیدکنندگان نسبت به هزینه های سرسام آوری است 
که فروشگاه های زنجیره ای از آن ها دریافت می کنند؛ تا جایی که طبق گفته برخی 
تولیدکنندگان، آنها تنها می توانند ۴۰ درصد از قیمت درج شــده بر روی کاال را از 
فروشگاه ها دریافت کنند و مابقی صرف هزینه ورود به فروشگاه زنجیره ای، خسارت، 
بازاریابی و غیره می شود که همان مبلغ را هم قسطی و با دیرکرد پرداخت می کنند. 
این موضوع از اتحایه فروشگاه های زنجیره ای هم پیگیری شد و یکی از اعضای این 
اتحادیه تلویحا دریافت هزینه های یاد شده از تولیدکنندگان را تایید کرد و با اشاره به 
هزینه های چند صد میلیونی بیلبوردهای تبلیغاتی گفت که حضور در یک فروشگاه 
زنجیره ای به عنوان یکــی از اثرگذارترین کانال های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی 
برای بهره برداری هرچه بیشتر از حضور در شلف فروشگاه دارد.برای واکاوی ابعاد این 
موضــوع با دو تولیدکننده فعال در حوزه صنایع غذایی صحبت کرد که تولیدکننده 
اول درباره وضعیت کار با فروشگاه های زنجیره ای می گوید »مثال یک واحد تولیدی 
۲۰ بارکد )محصول( را به فروشگاه  معرفی می کند که فروشگاه ممکن است پنج تا از 
آن ها را انتخاب کند و علیرغم اینکه می گویند این محصوالت را همراه با محصوالت 
سایر رقبا در یک قفسه قرار نمی دهند، ولی این کار را انجام می دهند.«وی می افزاید: 
»در ســال ۱۳۹۶ فروشگاه زنجیره ای شش محصول ما را قبول کردند و به ازای هر 
کدام ۸۵ میلیون تومان ورودی از ما گرفتند. این در حالی است که اکنون این رقم 
به ۲۰۰ میلیون تومان برای هر بارکد رســیده است. ورودی به این معنی است که 

فروشگاه زنجیره ای برای قبول محصول و فروش آن هزینه دریافت می کند.« 

قرارداد ترکمانچای فروشگاه های زنجیره ای با تولیدکنندگان 
او البته می گوید فروشــگاه های زنجیره ای عالوه بر هزینه ورودی، یک ارزش افزوده 
هم به عنوان هزینــه خدمات از تولیدکننده می گیرند: »فروشــگاه ها یک قرار داد 
ترکمانچای با تولیدکنندگان منعقد می کنند که بر اساس آن هزینه حمل تا تحویل 
به انبار با تولیدکننده اســت و در زمان جابجایی این کاالها در انبار نیز ماهانه این 
هزینه شــارژ می شود؛ بنابراین فروشگاه هیچ هزینه اضافی به عهده ندارد و حتی به 
ازای هــر بارکد یک تخفیف اضافی هــم از تولیدکنندگان دریافت می کند که مثال 
ممکن اســت معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت کاال باشــد. فروشگاه ها می گویند این 
هزینه اضافی برای بازاریابی و فروش دریافت می شــود، اما مشــخص نیست چقدر 
بازاریابی عملی شــود.« همچنین به گفته این تولیدکننده، »فروشگاه ها حدود سه 
ماه بعد از ســفارش و دریافت محصول، هزینــه آن را پرداخت می کنند، اما همان 
زمــان هم ورودی ابتدای قرارداد را قســطی از این پــول کم می کنند و همان پول 
را هم با تاخیر پرداخت می کنند. یک مدت هم که گذشــت حتی مبلغ نایلکس را 
به عنوان هزینه تبلیغات از ما دریافت می کنند. تولیدکنندگان را هم به ســاختمان 
خود راه نمی دهند.«او معتقد است که فروشــگاه های زنجیره ای تولیدکنندگان را 
ذلیل می کنند: »برای فروش هشــت بارکد، در فروشــگاه زنجیره ای طی یک سال 
و نیم، یعنی از ســال ۱۳۹۷ تا نزدیک به سال ۱۳۹۹ نزدیک به یک میلیارد تومان 

هزینه پرداختیم. تولیدکندگان تازه کار هم که به دنبال بازار هســتند به این شرایط 
تن می دهند. از طرف دیگر فروشگاه های زنجیره ای در بسیاری از شهرها بازار خرده 

فروشی ها را تحت تاثیر قرار دادند.«

اعمال تخفیفات در فروشگاه ها قابل کنترل نیست 
این تولیدکننده همچنین از ایجاد فضایی از ســوی فروشــگاه های زنجیره ای خبر 
می دهــد که در آن تولید کنندگان در فضایی رقابتی برای ارائه تخفیف قرار گیرند: 
»مثال فروشــگاه به تولیدکننده می گوید که تولیدکننــدگان دیگر به او پنج درصد 
تخفیف اضافه دادند تا این تخفیف روی محصوالتشــان اعمال شــود، اما مشخص 
نیســت چقدر از این تخفیف به مصرف کنندگان ارائه می شود. معموال آخر هفته ها 
تخفیف های ۳۰ تا ۴۰ درصدی اعمال می کنند، اما در بقیه ایام هفته با همان قیمت 
درج شــده کاالرا عرضه می کنند. به طور کلی اعمال تخفیف از سوی فروشگاه های 
زنجیره ای قابل کنترل نیست.«به گفته وی، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای 
مدیر عامل یکی از همین فروشــگاه ها است که این موضوع امکان شکایت را نیز از 
تولیدکنندگان گرفته، چراکه از طرفی احتمال می رود به شــکایات رســیگی نشود 
و از طرف دیگر احتمال فســخ قرارداد تولیدی ها وجــود دارد. این تولیدکننده در 
توضیح دلیل اقبال خود به فروشگاه های زنجیره ای نیز می گوید: »شرکت های پخش 
سراســری در حوزه محصوالت پرمتقاضی و تندگردش مثل روغن و شــکر فعالیت 
می کنند اما مغازه داران محصوالتی مثل پودر کیک را که کندگردش هستند کمتر 

می خرند. از طرف دیگر پخش های استان ها توان الزم برای تامین مالی ندارند. »

تولید کننده 40 درصد قیمت درج شده بر روی محصول را دریافت می کند 
تولید کننده دیگری که در حوزه صنایع غذایی فعالیت می کند و با تمام فروشگاه های 
زنجیره ای قرارداد دارد، می گوید »فروشگاه های زنجیره  ای جزئیات وضعیت فروش 
هر کاال را رصد می کنند و اگر میزان فروش شان بیشتر از سایر فروشگاه ها باشد، سعی 
می کنند تخفیف بیشتری از تولیدکننده بگیرند. این فروشگاه ها معموال معادل ۵۰ تا 
۵۵ درصد قیمتی که بر محصول درج شده تخفیف می گیرند و هفت تا ۱۰ درصد هم 
مازاد دریافت می کنند. عالوه بر این حدود دو درصد هزینه دزدی و خسارت فروشگاه 
از تولیدکننده دریافت می کنند؛ یعنی اگر در فروشگاهی مشتری محصولی را بدزدد 
یا محصول در فروشــگاه بشکند یا خراب شود هزینه آن را پیشاپیش از تولیدکننده 
دریافت می کنند؛ بنابراین تولیدکننده نهایتا ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت درج شده روی 
کاال را دریافــت می کند. مثال اگر ارزش یک واحد از کاالیی ۱۰ هزار تومان باشــد، 
تولیدکننده در بهترین حالت ۴۰۰۰ تومان از فروشگاه زنجیره ای دریافت می کند و 

مابقی صرف هزینه فروش و ترفیعات فروش، مثل تبلیغات در فروشگاه می شود.«
همچنین به گفته وی، فروشگاه های زنجیره ای از تولیدکنندگان ورودی هم دریافت 
می کنند؛ به طــوری که یک برند جدید برای ورود به این فروشــگاه ها باید هزینه 
پرداخت کند: »البته حدود هشــت ســال پیش این ورودی برای هر نوع محصول 
حدود هشت تا میلیون تومان بود، اما اکنون برخی تولیدکنندگان می گویند یک تا 
دو میلیارد تومان هم به عنوان ورودی از آن ها دریافت شده است. استنباط فروشگاه 
زنجیره ای این است که بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور برای تولیدکنندگان 

مهیا می شود که باید برای آن ورودی پرداخت کنند.«

چرا از خرده فروشی ها استفاده نمی شود؟

امــا این تولیدکننده عالوه بــر انتقاد از هزینه تخفیــف و ورودی، از عدم پایپندی 
فروشــگاه های زنجیــره ای به پرداخت بهای کاال در موعد تفاهم شــده گالیه دارد: 
»شــرایط به گونه ای است که فروشگاه ها همواره پرداخت مطالبات تولیدکنندگان 
را به تعویق می اندازند یا بخشی از آن را پرداخت می کنند و مابقی را به بعد موکول 
می کنند. تولیدکنندگان هم برای پرداخت هزینه های خود و برای اینکه درگیر توزیع 
در سیستم مویرگی )مثل صنوف خرد( نشوند به کار با فروشگاه های زنجیره ای تن 
می دهند.«این تولیدکننده حوزه صنایع غذایی در پاســخ به سوالی درباره سیستم 
توزیع مویرگی می گوید »در سیستم مویرگی دزدی بیشتر است و تولیدکنندگان باید 
در شهرهای مختلف به پخش کنندگان جزء اعتماد کنند که هر کدام ساز خودشان 
را می زنند. تولیدکنندگان سه گزینه دارند؛ یا باید خود شرکت پخش مستقل داشته 
باشــند، یا با شــرکت های پخش مویرگی و خصوصی کار کنند یا با فروشگاه های 

زنجیره ای کار کنند.«

پاسخ فروشگاه های زنجیره ای
ایســنا برای اطالع از کم و کیف ماجرا به ســراغ محمد علی خراسانی، عضو هیات 
مدیره اتحادیه کشوری فروشــگاه های زنجیره ای رفت. وی درباره علت دریافت این 
هزینه ها از تولیدکنندگان گفت: مبحث تولید و فروش همیشــه در کنار هم بوده و 
هست. یعنی تولید بدون فروش برای تولید کننده محکوم به شکست است و فروش 
بدون تولید معنایی نخواهد داشت. یکی از موارد زیر مجموعه و تسهیل کننده فروش، 
تبلیغات اســت و تامین کننده ها هزاران میلیارد تومان برای تبلیغ محصوالت خود 
در کانال هــای مختلف تبلیغاتی پرداخت می کنند.وی افزود: به طور کلی کانال های 
تبلیغاتی به سه دسته کلی ATL، TTL و BTL تقسیم می شوند. کانال های تبلیغاتی 
بی تی ال، تبلیغ در نقطه فروش است و مالکان فروشگاه ها فضای فروش و تعرفه های 
متفاوتی برای اســتفاده تولیدکنندگان و مالکان نام های تجــاری از هر یک از زیر 
مجموعه هــای کانال بی تی ال با هماهنگی آنها وضع می کنند. شــلف آرایی، پالت 
چینی، حضور در تابلوهای درون فروشــگاهی و حضــور در محل های فروش ویژه 
خدمات ویژه ای است که فروشگاه داران پیشنهاد می کنند و برخی از تولیدکنندگان 
متناسب با اهداف فروش و استراتژی های خود از آنها بهره می برند.عضو هیات مدیره 
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با بیان اینکه در سطح بین الملل هم موارد 
شــبیه به این موضوعیت دارد، گفت: مثل تولید انحصاری برند برای یک فروشگاه، 
تولید محصول تحت نام تجاری فروشــگاه، دریافت هزینه برای اجرای کمپین های 
فروش و تبلیغاتی در سطح فروش دریافت امتیازات ویژه از تولید کننده بابت حضور 
در شلف فروشگاه و بسیاری موارد دیگر. به طور کلی توافقات به صورت دو جانبه و 
تایید دو طرفه بین تولیدکننده و فروشگاه صورت می گیرد و اتحادیه کشوری از چند 
و چون و کم و کیف آن آگاه نیست. هر چند همواره پیشنهادهای خود را برای بهره 
گیری از این پتانسیل تبلیغاتی در قالب مشــاوره به همه طرف ها ارایه داده است.

وی همچنین با اشاره به هزینه بر بودن تبلیغات گفت: به طور کلی تبلیغات، هزینه 
نسبتا زیادی را به خود اختصاص می دهد. در همین تهران، هزینه حضور یک ماهه 
در برخی از بیلبوردها به چند صد میلیون تومان در ماه هم می رسد. تولیدکنندگان 
باید توجه داشــته باشند که حضور در یک فروشــگاه زنجیره ای به عنوان یکی از 
اثرگذارترین کانال های تبلیغاتی، نیاز به برنامه ریزی و تدوین اســتراتژی برای بهره 
برداری هرچه بیشــتر از حضور در شلف فروشــگاه دارد که بدون تدوین استراتژی 

تبلیغاتی و بازاریابی نمی توان از این ظرفیت بهره مثمر ثمر را برد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران اعالم کرد؛
پیش بینی رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی 

ایران در سال ۲۰۲۱
مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشــور اعالم 
کرد: چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شــود، رشــد اقتصادی ایران در سال 

۲۰۲۱ معادل ۴.۳ و ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش بینی می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز پژوهش های 
اتاق ایران گزارش با عنوان »ریســک کشوری ایران؛ فصل اول ۲۰۲۱ شامل 
پیش بینی های ۱۰ ساله تا ۲۰۲۹« منتشــر کرد؛ این گزارش ترجمه ای از 
گزارش مؤسسه فیچ سلوشنز )بیزینس مانیتور سابق( که نکاتی محوری در 
حوزه ریسک اقتصادی، سیاسی و عملیاتی دارد.در این گزارش درباره ریسک 
اقتصادی آمده اســت: اقتصاد ایران پس از اعمال تحریم های ثانویه ایاالت 
متحده، به دلیل کاهش صادرات نفت و ســرمایه گذاری تضعیف شده است. 
عالوه بر آن، همه گیری کووید -۱۹ باعث ایجاد اختالل در فعالیت ها شــده 
است. در نتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچنان باال باقی خواهد ماند. 
چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشــد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ 
معادل ۴.۳ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۸.۲ درصد پیش بینی می شود.

ریسک های اقتصاد ایران: پُر چالش بودن محیط کسب و کار
در بخش ریســک عملیاتی آمده است: محیط کســب وکار پرچالش ایران 
پس از تحریم های مجدد ترامــپ در کنار پیامدهای همه گیری کووید ۱۹ 
دستخوش وخامت بیشتر شده اســت. عالوه بر این، وابستگی شدید ایران 
به هیدروکربن ها، اقتصاد را در وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. 
ریســک های دیگر ازجمله موانع متعدد تجاری، انحصارات و ممنوعیت های 
قانونی بر ســر راه مشــارکت خارجی در برخی حوزه ها، قوانین سختگیرانه 
کار، وجود فســاد و ضعف حاکمیت قانون، همچنین تسلط نهادهای دولتی 
بــر صنایع مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید 
می کند. امتیاز شــاخص ریسک عملیاتی ایران نمره نامناسب ۴۲.۸ از ۱۰۰ 
است که رتبه ۱۲ را از میان ۱۸ کشور خاورمیانه، باالتر از کشورهای عمدتاً 

درگیر جنگ مانند یمن، عراق و سوریه، برای ایران تعیین کرده است.
در ادامــه گزارش درباره تحلیل نقاط قوت و ضعف و چالش ها و فرصت های 
)ســوآت( اقتصادی عنوان شــده: منابع عظیم نفــت، گاز و منابع معدنی 
ارزشــمند در کنار بخش کشــاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در 
مقابــل، تحریم های بین المللی، بخش بانکی ضعیــف و ناکارآمدی محیط 
قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت 
در اقتصاد، از نقاط ضعف اقتصاد کشــور محسوب می شود. دو فرصت مهم 
اقتصاد نیز توسعه منابع گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی است. در مقابل، 
مهم ترین تهدیدهای احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران 

به درآمدهای نفتی است.

نقاط قوت اقتصاد ایران: روابط تجاری با چین، روســیه و ترکیه / 
  پرداخت یارانه نقدی به مردم

همچنین در تحلیل سوآت سیاسی در گزارش تأکید شده است: نقاط قوت 
شامل روابط تجاری با کشورهای چین، روسیه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت 
کاالهای اساسی توسط دولت از طریق پرداخت یارانه است که به حفظ ثبات 
کمک می کند. نقطه ضعف اساسی نیز عدم وجود اجماع سیاست گذاری در 
سطح کالن اســت. مهمترین فرصت ها شامل نقش آفرینی مجلس شورای 
اســالمی در مدیریت اقتصادی و تصمیم به ازسرگیری مذاکرات هسته ای 
اســت. در کوتاه مدت مهمترین تهدیدهای پیش رو از یک ســو شکســت 
مذاکرات هسته ای، ادامه تحریم های قبلی و افزایش تحریم های جدید آمریکا 
و اروپا و از ســوی دیگر نرخ باالی بیکاری جوانان اســت.در بخشی از این 
گزارش به چشــم انداز رشد اقتصادی ایران اشاره شده است: تولید ناخالص 
داخلی ایران در ده ســال آینده به دلیل ادامــه تنش با ایاالت متحده و به 
علت تداوم ریســک های سیاسی و موانع ســاختاری متعدد، بسیار پایین تر 
از ظرفیت های بالقوه آن پیش بینی می شــود. میانگین رشد تولید ناخالص 
داخلی واقعی در طول دوره ۲۹- ۲۰۲۰ حدود ۴.۳ درصد و بســیار پایین تر 
از میزان اوج خــود در دوره پیش از اعمال تحریم ها پی بینی می شــود.در 
ادامه به چشــم انداز سیاسی اشاره شده است: ایران که در سال های اخیر به 
واسطه افزایش فشارهای اقتصادی، دوران سختی را پشت سر گذاشته، نیاز 
به بازیابی ثبات اقتصادی خود به ویژه با از ســرگیری صادرات نفت دارد. از 
ســوی دیگر بایدن نیز خواستار بازگشت به برجام است. با این وجود ممکن 
است رقابت های سیاســی داخلی و نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران از ســرگیری مذاکرات را تا چند ماه عقب بیاندازد. همچنین مشارکت 
استراتژیک ایران با چین می تواند ایاالت متحده را در غرب اوراسیا در تنگنا 
قرار دهد. ایران از این طریق می تواند از پیشرفت قابل توجه اقتصاد خود پس 

از سال ها تحریم منتفع شود.

صعود مالیم قیمت طالی جهانی
قیمت طال در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف شدن 
ارزش دالر اندکی افزایش یافت. بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ۰.۳ 
درصد افزایش یافت و به ۱۷۴۲ دالر و ۶۲ ســنت رســید.در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۴۲ دالر و ۱۰ سنت 
رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۰.۶ درصد کاهش، در ۱۷۳۶ 
دالر و ۳۰ سنت بسته شده بود.یینگ تائو جین، تحلیلگر گروه استون ایکس 
اظهار کرد: ضعیف شــدن ارزش دالر پس از اظهارات رییس بانک مرکزی 
آمریکا و تمایل سیاستگذاران آمریکایی برای داشتن تورم باالتر، از قیمت طال 
پشتیبانی کرده است. با این حال رشد اندک بازده اوراق خزانه در معامالت 
صبح جاری و حرکت ســرمایه گذاران به ســوی ارزهای دیجیتالی پس از 
رکوردشــکنی شب گذشــته بیت کوین، قیمت طال را با فشارهای کاهشی 
روبرو کرده است.دالر آمریکا در برابر ارزهای رقیب نزدیک به پایینترین حد 
خود در سه هفته گذشته ماند و بازده اوراق خزانه آمریکا که روز چهارشنبه 
به پایین ترین رکورد در ســه هفته گذشته نزول کرده بود، اندکی افزایش 
یافت.دالر ضعیف تر طال را برای خریداران غیرآمریکایی ارزان تر می کند اما 
افزایش بازده اوراق قرضه، هزینه نگهداری این فلز ارزشمند که بازدهی ندارد 
را باال می برد و به جذابیت سرمایه گذاری در آن لطمه می زند.جروم پاول، 
رییس بانک مرکزی آمریکا اعالم کرد بانک مرکزی پیش از این که بخواهد 
آماده افزایش نرخ های بهره شود، خرید ماهانه اوراق قرضه را کاهش خواهد 
داد و به این ترتیب مشخص کرد که تنظیم سیاست پولی ماه ها زمان خواهد 
برد. سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار آمار هفتگی متقاضیان بیکاری در 
آمریکا و میزان خرده فروشــی در مارس هســتند.بر اساس گزارش رویترز، 
بیت کوین ارزش شرکت »کوین بیس گلوبال« در شروع معامالت سهام در 

نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دالر رسید، رکورد جدیدی زد.

یک مقام مسئول در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد:
جزییات بسته جدید سیاستی بازگشت 

ارز حاصل از صادرات
مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران از 
ابالغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷-

۱۴۰۰ توسط کمیته ماده ۲ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی خبر داد.

احســان قمری در مورد ابالغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از 
صادرات اظهار کرد: بر اساس مصوبات جلسه ۲۱۴ ستاد هماهنگی 
اقتصــادی دولت مقرر بود کمیته ماده ۲ نســبت به تدوین و ابالغ 
پیشنهادات تکمیلی نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اقدام 
کند که ابالغ بسته مذکور در این راستا است.مسوول دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی ساختار بسته سیاستی را در ۷ بخش تشریح کرده و اعالم 
کرد: ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، نحوه ایفای 
تعهــدات ارزی حاصل از صادرات ســال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و رفع 
تعهــدات ارزی حاصل از صادرات خدمــات از مهمترین بخش های 
بسته سیاستی است. وی افزود: برای اولین بار در ابتدای سال، نسبت 
به ابالغ بسته سیاســتی و چگونگی ایفای تعهدات ارزی اقدام شده 
که این مســاله در پاســخ به دغدغه های صادرکنندگان و با هدف 
تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی انجام پذیرفته است.قمری 
خاطرنشان ساخت: تالش شــده در تدوین بسته، ضمن رفع موانع 
پیش روی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، پشتیبانی های الزم 
از صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی با هدف تامین ارز مورد 
نیاز واردات مواد اولیه، ماشین االت و تجهیزات مورد نیاز تولید علی 
الخصوص تولید صادراتی صورت پذیرد.قمری همچنین تصریح کرد: 
با تفویض اختیار انجام شــده از سوی کمیته ماده ۲، موارد خاص در 
خصــوص ایفای تعهدات ارزی در کمیته اقدام ارزی تصمیم گیری و 

ابالغ خواهد شد .

طی سال گذشته انجام شد؛
پرداخت ۱۶.۷ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید به ۵ هزار بنگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت سال گذشته برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و 
متوسط و طرح های نیمه تمام پرداخت شده است. به گزارش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت؛ بر اســاس آمار ارائه شده از سوی معاونت 
طرح و برنامه این وزارت، حدود ۱۶۷ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
رونق تولید سال گذشته به ۵ هزار و ۴۴ بنگاه و طرح پرداخت شده 
که در حوزه طرح های نیمه تمام به طرح های با پیشــرفت فیزیکی 
باالی ۶۰ درصد در راســتای اقتصاد مقاومتی و در قالب طرح رونق 
تولید پرداخت شــده است.بر این اســاس در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵ 
هزار و ۱۸۲ بنگاه تولیدی و طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی 
۶۰ درصد برای دریافت تسهیالت ثبت نام کرده بودند که پراکندگی 
پرداخت تسهیالت در ۳۱ استان کشور و مناطق آزاد بوده است.در این 
بازه زمانی همچنین ۹ هزار و ۶۹۰ فقره معرفی به بانک برای دریافت 
نزدیک به ۴۲۴ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال تسهیالت انجام شده است.

تولیدکنندگان طی ســال های گذشته همواره با مشکالت 
مختلف از جمله موانع بانکی، رشد مداوم هزینه های تولید 
و دســت اندازهای دریافت مجوزهای کســب و کار روبرو 
بوده اند. موانعی که باعث افزایش هزینه های تولید شــده و 
حاال صنعتگران چشــم انتظار تالش دولتی ها برای رفع آن 
هستند.در ســالی که با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« نامگذاری شــده، بررسی همه جانبه موانع پیش 
روی تولیــد اهمیتی بیش از پیش پیــدا می کند. در حال 
حاضر تولیدکنندگان با مشــکالت مختلفی دست و پنجه 
نرم می کنند، از مســائل و موانع بانکی و دریافت تسهیالت 
گرفته تا دخالت های گاه و بیگاه و بی حد دولت در مسائل 
اقتصادی و تعارض منافع برخی مسئوالن دولتی در تصمیم 
گیری های اقتصادی. این اتفاقات نتایج دردسرسازی را برای 
صنعتگــران به همراه دارد که باال رفتن قیمت تمام شــده 
تولید و به هم خوردن نظام عرضه و توزیع از آن جمله است.

محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران در ایــن باره می گوید: بزرگترین نقطه مثبت ســال 
گذشته در جهش تولید، ایجاد کمیسیون های ستاد تسهیل 
بود که دستگاه های دولتی در آن حضور پیدا می کردند و آنها 
نیز موظف بودند به تک تک واحدهای تولید رسیدگی کنند.

وی نقش تحریــم ها را در بروز مشــکالت تولید بی تاثیر 
ندانســت و افــزود: تحریم ها و تورم نیز در ایجاد اشــکال 
در تولید نقش داشــتند و نباید این موارد را نادیده گرفت.

مرتضوی، اقتصاد دولتی را سمی برای تولید کشور دانست 
و گفــت: مهمترین مانع تولید کشــور، دخالت بیش از حد 
دولت در اقتصاد کشــور است. بی نظمی در دخل و خرج و 
بی انضباطی جزء مشــکالت کالن اقتصاد ایران است.وی، 
توان دفاعی و قدرت دیپلماسی برای حفظ استقالل کشور 
را الزمه رشــد اقتصادی دانست و گفت: مهمترین موضوع، 
نقــش مردم، اعتماد عمومی و ســرمایه اجتماعی اســت. 
قدرت اقتصادی بر پایه حضــور مردمی و تعامل اقتصادی 
ارتقا می یابد.دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با 
بیان اینکه مشکالت اقتصادی یک شبه حل نمی شود، افزود: 
کسانی که تصور می کنند مشکالت اقتصادی در طول یک یا 

دو سال حل می شود، در اشتباهند.

 رانت و تعارض منافع؛ مانع اصلی بر سر راه تولید
محســن زنگنه، عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز با اشــاره به اینکه سال ۱۴۰۰ سومین 
سالی است که دستور کار سیاست گذاران و مردم، پشتیبانی 
از تولیدکنندگان تعیین می شود، گفت: امسال رهبر معظم 
انقالب در تعیین شعار سال، روی نقاط ضعف و موانع تحقق 
شعار های ســال های قبل تمرکز کردند.وی افزود: دو مانع 
مهم بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که نبوِد پشتیبانی 

اصلی ترین عامل است.زنگنه افزود: رهبر معظم در اختصاص 
شعار امسال پوشش نقاط ضعف سه سال گذشته از سال ۹۵ 
را خواستار شده اند. پشتیبانی نشدن در زمینه بخشنامه ها 
و سیاســت گذاری های تولید از نقاط ضعف ما اســت.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی به گذر از 
هفت خوان رستم در ایجاد کسب و کار و کارگاه های تولیدی 
و مجوز ها اشاره کرد و آن را عاملی دانست که مانع از جهش 
تولید در سال گذشته شد.وی کسب مجوز، رانت و تعارض 
منافع را از اصلی ترین موانع بر سر راه تولید دانست و افزود: 
وجود رانت و تعارض منافع از جمله مشکالت و موانع تولید 
است.به گفته زنگنه، در ایران ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال 
وجود دارد که عده ای فقط به گرفتن مجوز اکتفا کرده و به 
انتظار ارزش افزوده آن نشسته اند. هیچ مرجعی هم نیست 
که این مجوز ها را باطل کند.وی گفت: شعار امسال )تولید، 
پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها( با شعار سال ۹۸ )رونق تولید( 
و ۹۹ )جهش تولید( یکی اســت بــا این تفاوت که رهبری 
تقویت پشــتیبانی تولید که همان نقطه ضعف ســال های 
گذشــته است را خواستار شــدند.ی، مشکل اصلی در رفع 
موانع تولید را »کلی گویی  ها« اعالم کرد و گفت: مســئوالن 
به جای زدن حرف های کالن بهتر است از اقدامات عملیاتی 
و کاربردی در حل مشکل تولید صحبت کنند تا به نتایجی 

مثبتی دست یابیم.

 کپی کاری تولیدکنندگان به دلیل نبود حمایت دولتی
فرشــته جوام، یک تولیدکننده پوشــاک نیز در این مورد، 
مشکالت تولیدکنندگان در دریافت تسهیالت از بانک ها را 
یکی از موانع اصلی تولید عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان 
در زمان دریافت تسهیالت، مشکالت زیادی دارند از جمله 
ضمانت ها و ســندهایی که باید گرو بانک گذاشــته شود، 
بــه گونه ای که گویا بانک هــا می خواهند آن مرکز تولیدی 
را در قبال وامی که شاید ســال ها نتوانید تسویه اش کنید 
در گــرو خود بگیرند. چون بهره هایش ســنگین اســت و 
درخواست هایشــان زیاد است.وی افزود: در ایران هر بانکی 
قانون خودش را دارد و هر رئیسی برای خودش یک قانونی 
را گذاشته است.وی به نقش ابزار و مواد اولیه در تولید کاال 
اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم از تولیدکننده داخلی برای 
تهیــه ابزار و مواد اولیه مصرفی، خریدار کنیم، تولید کننده 
داخلی ســرمایه الزم برای تولید محصول باکیفیت ندارد، 
بنابراین مجبور اســت کیفیتش را پایین بیاورد و یا مجبور 
اســت همان جنس را وارد کند که در این صورت واردات با 
ارز آزاد برایمان خیلی گران تمام می شــود.این تولیدکننده 
ادامه داد: دولت باید به تولیدکنندگان، ارز دولتی اختصاص 
دهد تا بتوانند تولیدات خوبی داشــته باشــند. متاســفانه 
هرچقدر هم تولید کنیم نمی توانیم به کیفیت کشــورهای 

دیگر برســیم و تولیدکننده های ما مجبور هســتند، کپی 
بردار باشــند تا خالق.وی با اشاره به مشکالت ناشی از نبود 
بازاریابی فروش و عدم بازگشت سرمایه، گفت: با این شرایط 
دیگر تولیدکننده رغبتی برای تولید نخواهد داشت چرا که 
وقتی کاالیی تولید و در بازار عرضه می شــود، دلگرم کننده 
است، ولی به دلیل کیفیت پایین و نبود تبلیغ، این استقبال 
وجود ندارد.جوام بر حمایت بیشتر از تولیدکنندگان صنایع 
کوچک تاکید کرد و گفت: متاســفانه بــه تولیدکنندگان 
کوچــک بهایی داده نمی شــود و اداره مالیــات و نهادهای 
مختلف ســد راه تولیدشان می شــوند، در صورتی که یک 
تولیدکننده کوچک به حمایت بیشتر نیاز دارد، ولی بازاریابی 

ضعیف و نبود تبلیغات باعث ورشکستگی شان می شود.

 رشد مداوم قیمت مواد اولیه
جمشــید عدالتیان، اقتصاددان نیز در این زمینه با اشاره 
به توجه دولت به اســتارت آپ ها، اظهار داشت: با وجود 
رشد اســتارت آپ ها، به این شرکتها وام های کم بهره ای 
تعلق می گیرد، ولی بنگاه های تولیدی که در حال حاضر 
فعال هستند، از حمایت مناسبی برخوردار نیستند. مثال 
اگر بهره بانکی اســتارت آپ ها ۴ درصد اســت و یا برای 
تعاونی ها بســیار کمتر اســت، بهره بانکی تولیدی های 
مســتقر و فعال تا ۲۴ درصد می رسد.وی افزود: مشخص 
نیســت این تفاوت به چه دلیل وجــود دارد و اصوالً چرا 
باید اینطور باشد؟ چرا یک بنگاه تولیدی که تازه تاسیس 
می شــود به عنوان دانش بنیان از موارد وســیع حمایتی 
برخوردار می شود، البته آنها نیز در بلند مدت رها می شوند.

عدالتیان ادامه داد: بنگاه های فعال دارای مشکالت فراوانی 
هســتند و تولیدکنندگان حاضرند تولیدشان کمتر باشد 
و مشکالتشــان را به گونه دیگــری حل کنند تا اینکه به 
بانک ها مراجعه کنند.این استاد دانشگاه با اشاره به مختل 
بودن زنجیره تامین در کشور، اظهار داشت: زنجیره تامین 
در کشــور بارها مختل شده است. به این صورت که مواد 
اولیه ای را برای دو یا سه ماه تامین می کنیم، بعد که برای 
خریــد مجددش مراجعه می کنیم چنــد درصد گران تر 
می شــود. در حال حاضر خیلی از مواد اولیه ای که ســال 
گذشته تهیه می کردیم، حداقل ۲۰ درصد افزایش قیمت 
پیدا کرده اســت.وی افزود: زنجیره تامیــن در ایران هم 
مختل است و هم کمبود و جود دارد. در عین حال، قیمت 
ها مدام در حال افزایش است.به هر حال در سالی که مقام 
معظم رهبری تاکید ویژه ای بر رفع موانع تولید داشته اند، 
بررسی دقیق تر موانع از اهمیت خاصی برخوردار است تا 
با رفع یک مانع، مانع جدیــدی برای یک بخش دیگر از 
اقتصاد ایجاد نشــود و شاهد رشد همه جانبه بخش های 

مختلف اقتصاد کشور باشیم.

تولیدکنندگان با چه موانعی دست و پنجه نرم می کنند

هفت خوانی برای صنعتگران
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خطر نابودی یکباره سرمایهگزیده خبر

افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار رمزارز
در ماه هــای اخیر حتی کارشناســان رمزارز به کاهش ســهم 
ســرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال به منظور مصونیت 
از تکانه های قیمتی،کالهبرداری  وسرقت یا مسدودی احتمالی 
کیف پول های دیجیتال توصیه می کنند. پس از شیوع بیماری 
کرونــا و ناتوانی اقتصادهای مطرح جهانی در مهار این ویروس 
مرگبار، تمایل به ســرمایه گذاری در حــوزه ارزهای دیجیتال 
در سراســر جهان افزایــش یافت؛ به گونه ای کــه نرخ رمزارز 
بیت کویــن را از محدوده ۵ هزار دالری بــه مرز ۶۰ هزار دالر 
کشاند.رشــد قیمتی کــه توجه به اخبــار و رویدادهای حوزه 
رمزارزها را برجسته کرده و نگرانی های ناشی از پذیرش ریسک 
ســرمایه گذاری در این بازار نوظهور و کمتر شــناخته شده را 
افزایش داده است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران خرد و کالن 
با مشاهده روند رو به رشد قیمت انواع رمزارزها تمایل بیشتری 
نســبت به ســرمایه گذاری در این بازار پرریسک از خود نشان 
می دهند. البته اخیراً اعالم شد که بانک مرکزی به زودی مجوز 
واردات کاال با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانک ها و 
صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آئین نامه مرتبط 
با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند )جزئیات(؛ 
اما تا نهایی شــدن این آئین نامه و مشــخص شدن چارچوب 
برای مبادالت رســمی و قانونی رمز ارزها )که ممکن است این 
مبادالت رسمی مشمول رمزارزهای خارجی همچون بیت کوین 
هم نشود(، شناخت مخاطرات ورود به هر بازاری از جمله بازار 

رمزارز امری عقالنی و اجتناب ناپذیر است.

حباب بیت کوین می ترکد؟!
بررسی روند قیمت رمزارزها در ســال های اخیر حاکی است، 
همواره در پی هر فاز شــدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل 
۷۵ تا ۸۰ درصد در انتظار ارزهای دیجیتال بوده اســت. برخی 
این اصالحات شدید قیمتی که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز 
برای رمزارزهایی نظیر بیت کوین رقم خورد را ناشــی از خروج 
سرمایه گذاران زیان دیده خرد از این بازار و وضع سیاست هایی 
از سوی اقتصادهای بزرگ جهان می دانند که می تواند هشداری 
برای افراد ناآگاه که ورود هیجانی به بازار رمزارز داشته اند، باشد.

به موازات فراگیر شدن تب استخراج و معامله ارزهای دیجیتال 
در دنیا، تریبون های تبلیغاتی و اغواگرایانه ای برای ســوق دادن 
ســرمایه گذاران به بازار ارزهای دیجیتال در داخل کشــور نیز 

مشغول فعالیت شده اند و این موضوع در کنار انفعال چند ساله 
بانک مرکــزی در مواجهه با این پدیده نوظهور، منجر به تنوع 
کالهبرداری از ســرمایه گذاران ناآگاه و هیجان زده در ماه های 

اخیر شده است.

چرا سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتالی پرریسک 
است؟

فقدان چارچوب های قانونی و حقوقی در داخل و خارج از کشور 
و نوسانات شدید قیمت رمزارزها از یک سو، ابهام جدی پیرامون 
نقش ارزهای دیجیتال در آینده مبادالت مالی و سیاست گذاری 
اقتصادهای برجســته دنیا برای مدیریت این بازار، چالش های 
غیرقابل انکاری هستند که در کنار تمرکز کالهبرداران بر جذب 
نقدینگی ســرمایه گذاران با پیشــنهادهایی نظیر مشارکت در 
اســتخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، فضای پرریسکی 
در این بازار ایجــاد کرده اند.نکته جالب توجه در ماه های اخیر 

توصیه کارشناســان رمزارز به کاهش سهم سرمایه گذاری در 
حوزه رمزارزها به مردم به منظور مصونیت از تکانه های قیمتی، 
کالهبرداری های شایع و سرقت یا مسدود شدن احتمالی کیف 

پول دیجیتال است.

خطر زیان 40 درصدی در یک روز!
ایــن موضوع بویژه در ماههای اخیر که بســیاری از ســرمایه 
گذاران بازار ســهام به سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها تمایل 
پیــدا کرده اند، بر دامنه نگرانی ها افزوده اســت؛ دانیال دارایی، 
تحلیلگر بازار ســرمایه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
روند مهاجرت سرمایه ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: 
برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کســب 
سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی ها می شوند و متأسفانه نه 
تنها ســود نمی برند، بلکه بخش عمده ای از سرمایه خود را هم 
از دست می دهند.روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه 

هم از افزایش جست وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: 
افرادی که در بورس ضــرر کرده اند، در حال خرید بیت کوین 
هســتند. نوسان پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن 

است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.

تالطم شــدید قیمت ها در بازار رمزارز نسبت به سایر 
بازارها

مصطفی نقی پور، کارشــناس حوزه رمــزارز نیز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشــاره به لزوم برخورداری از دانش و اطالعات 
کافی بــرای ورود به انواع بازارها خصوصاً بــازار رمز ارز گفت: 
بازار رمز ارز یک بازار نوآورانه است که از سال ۲۰۰۹ شروع به 
فعالیت کرده و از خرید و فروش مردم در این بازار حدود هشت 
ســال می گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی حجم و 
باال بودن ســرعت معامله به جهــت دیجیتالی بودن آن، قطعاً 
تالطم شدیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طال، ارز و… خواهد 
داشت.این کارشناس ارز دیجیتال ادامه داد: ممکن است برخی 
آگاهی کاملی از بازار بورس و فارکس داشته و موفق باشند اما 
در بازار رمز ارز دچار شکســت شــده و متضرر شوند. بنابراین 
داشتن اطالعات کافی از نحوه ایجاد و نابودی رمز ارز برای ورود 

به این بازار ضروری است.

خطر مسدودی رمزارز کاربران ایرانی!
وی درباره احتمال خطر نابودی ســرمایه مردم در بازار رمز ارز 
گفت: ممکن است افرادی که از طریق صرافی های خارجی اقدام 
به ســرمایه گذاری در حوزه رمــز ارز کرده اند، دارایی خود را از 
دست بدهند. چرا که ممکن است در صورت شناسایی کاربران 
ایرانــی، دارایی آنان به دلیل تحریم های ظالمانه ایاالت متحده 
بالک و مسدود شود.نقی پور افزود: کالهبرداری در این حوزه از 
طریق صرافی های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام 
به جذب ســرمایه مردم می کنند، صورت می گیرد و مردم باید 
دقت کنند تا همواره بدون واســطه مالک دارایی خود باشند.

این کارشــناس ارز دیجیتال با بیان این که خرید و فروش در 
بیت کوین باید توسط شخص سرمایه گذار صورت بگیرد و افراد 
ناآگاه نباید به این عرصه ورود کنند، گفت: تنها با افزایش دانش 
در حوزه فناوری بالک چین که فناوری زیرســاختی تمام رمز 

ارزهاست می توان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرد.

در پی اعتراض بانک مرکزی؛
صندوق بین المللی پول تخمین خود از منابع 

ارزی ایران را اصالح کرد 
صنــدوق بین المللــی پول تخمین خــود از منابع ارزی ایــران را اصالح کرد / 
ذخایر ارزی ایران ۱۱۵میلیارد دالر اعالم شــد.بانک مرکزی اعالم کرد: صندوق 
بین المللی پول تخمین خود از »کل ذخایر رســمی ناخالص« کشور را اصالح و 
میــزان آن را ۱۱۵ میلیارد دالر عنوان کرد.به دنبــال اعتراض بانک مرکزی به 
صندوق بین المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بین المللی 
پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تاسف از سوء برداشت پیش 
آمده، عدد اعالمی پیشــین را تخمینی مبنی بر فروض از ذخایر »قابل استفاده 
کشــور« اعالم و تخمین خود از »کل ذخایر رسمی ناخالص« ایران را به میزان 
۱۱۵ میلیارد دالر اصالح کرد. اشــکال در خصوص سایر موارد برآوردی صندوق 
همچنان پابرجاســت که برای رفع این اشکال ها نیز پیگیری های الزم از طرف 
بانک مرکزی انجام می شــود.»عبدالناصر همتی« رییس کل بانک مرکزی ۲۴ 
فروردین مــاه، گفت: گزارش اخیر صندوق بین المللــی پول از تخمین میزان 
ذخایر ارزی بانک مرکزی، یک خطای فاحش و گزارشی غلط و ناشی از اطالعات 
ناقص آنها اســت. انتشار یک تخمین اشتباه ازسوی صندوق، بدون اخذ تایید از 
بانک مرکزی، همانند رفتار همراه با تبعیض آنها، زیبنده صندوق بین المللی پول 
نیســت.صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی 
کشــورهای خاورمیانه و آســیای مرکزی ادعا کرده بود کــه ذخایر ارزی قابل 

دسترس ایران به چهار میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰ رسیده بود.

بیمه مرکزی اعالم کرد
تخفیف  بیمه شخص ثالث، قابل انتقال به 

خودروی دیگر است
طبق اعالم بیمه مرکزی، تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث و حوادث 
راننده، متعلق به مالک وسیله نقلیه است و مالک می تواند بعد از تغییر خودرو، 
تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگر منتقل کندبه گزارش بیمه مرکزی، بر 
اســاس مصوبه هیئت وزیران، مالکان وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند 
سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را به 
وســیله نقلیه دیگر از همان نوع )مثاًل سواری به سواری( که متعلق به خود، 
همسر، والدین یا اوالد بالواسطه آنها باشد، انتقال دهند.بنابراین فارغ از اینکه 
خودروی جدید صفر کیلومتر اســت یا کارکــرده، حق بیمه خودروی جدید 
مالک وســیله نقلیه، مطابق بند ت( ماده ۸ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 
ماده ۶ قانون بیمه شــخص ثالث با احتساب تخفیفات عدم خسارت انتقالی 
محاسبه خواهد شد.بر این اساس، تخفیفات مالک، همزمان با انتقال مالکیت 
یا هر زمان پس از آن قابل انتقال است و در صورت در دسترس نبودن انتقال 
گیرنده )اعم از وســیله نقلیه مالک، همسر، والدین و یا اوالد بالواسطه وی(، 
این تخفیفات برای مدت نامحدود در سوابق بیمه گر مربوطه و بیمه مرکزی 

نگهداری خواهد شد.

عبدالناصر همتی نوشــت: اخیر به نقــل از رییس محترم 
ســازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر شده 
اســت، مبنی بر این که، بانک مرکــزی بزرگترین بدهکار 
دولت اســت. عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در 

یادداشتی در اینستاگرامی نوشــت: اخیر به نقل از رییس 
محترم سازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر 
شده است، مبنی بر این که، بانک مرکزی بزرگترین بدهکار 

دولت است.
۱- پرواضح است که بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار 
نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک 

مرکزی شود تا بدهکار مشخص گردد.
۲-ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، 
تبدیل منابع ارزی مسدود وغیرقابل دسترس به ریال بوده 
اســت، در حالی که در سال های قبل از آن، عامل مسلط، 

بدهی بانک ها بود که با تالش بانک مرکزی در شرایط بسیار 
سخت مهار شد.

۳- اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به 
معنای آغازحکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم 
خواهد بود و معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک 

مرکزی سپرده گذاری کند.
۴-مقاومــت بانــک مرکــزی دربرابر تبدیــل منابع ارزی 
مســدودی به ریال، برای مقابله با رشد بیشتر در پایه پولی 
ونقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی 

و قدرت خرید مردم است.

آیا بازار به انتشار۲۴هزار میلیارد 
تومان اوراق روی خوش نشان 

می دهد
سال ۱۴۰۰ هم نتوانست رختی سبز بر تن شاخص بورس بپوشاند 
و بسیاری از روزهای شــاخص را همچنان قرمزپوش نگاه داشته؛ 
اگرچه ۳۰۰ سهم همچنان در صف فروش هستند و اکنون امیدها 
به ۲۴ هزار میلیارد اوراق اســت.، بــورس تهران روزهای متمادی 
است که شــاخص را قرمزپوش می بیند و اگر حتی یک یا دو روز 
نیز افزایش در آن تجربه شــده است، حتماً در روزهای بعد باز هم 
به روند کاهشــی برگشته اســت. در این میان دولت باز هم تالش 
می کنــد تا بتواند با برخی از روش هایی که به کار می گیرد، برخی 
اتفاقات مثبت را در شاخص رقم زند؛ اما عمق بی اعتمادی در بازار 
بسیار باال است و به نظر هم نمی رسد که به این زودی ها بازار بتواند 
بــه روزهای پررونق خود بگردد.البته مــروری بر آنچه که در بازار 
اتفاق می افتد، حکایت از آن دارد که اگرچه تعداد ســهامداران در 
این بازار بســیار باال رفته و رقم های بسیار باالیی را به ثبت رسانده 
اســت؛ اما رشد و بلوغ در بازار ســرمایه به خوبی صورت نگرفته و 
همین امر ســبب شــده تا رفتارهای هیجانی در بازار بسیار دیده 
شــود و عده ای استخوان خوردکرده در بازار سرمایه، از این فضا به 
نفع خود بهره گیرند؛ چراکه می توانند ســهام ارزشمند دارندگان 
ســهام را به قیمت نازل خریداری کرده و با آن بازی های جدیدی 
در بازار سرمایه به راه اندازند.اما دولت در جدیدترین اقدام مصوب 
کرده تا ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع در قالب اوراق به بازار تزریق 
کند تا شــاید روند هفته های گذشته را برگرداند؛ اما هنوز قضاوت 
در مورد آن زود است و باید دید که آیا این اقدام اثرات مثبت خود 
را در عمق بخشی به بازار به جای خواهد گذاشت و یا باید باز هم 
اقدامات نویی را انجام داد.مجید عبدالحمیدی، کارشناس ارشد بازار 
ســرمایه گفت: وضعیت بازار طی روزهای گذشته، کمی نسبت به 
روزهای قبل بهتر بوده و باالخره شاهد افزایش تقاضا روی بعضی از 
سهام ها بودیم؛ اگرچه بیشتر از ۳۰۰ سهم هنوز در صف فروش قفل 
هســتند که این موضوع، اصاًل نشانی از حمایت همه جانبه بازار را 
نشان نمی دهد.وی افزود: هم اکنون بیش از ۵۸ میلیون نفر در بازار 
ســرمایه با در نظر گرفتن سهام عدالتی ها حضور دارند و از همین 
رو، حرکت این بازار برای دولتمردان و سیاســتگذاران آینده کشور 
بسیار مهم است.عبدالحمیدی گفت: عامل اصلی حال این روزهای 
بــازار، نبود نقدینگی و خروج پول به دالیل مختلف مثل شــرایط 
عدم اطمینان و اعتماد به سیاســت های دولت اعم از سیاست های 
داخلی و خارجی کشــور است.وی با اشــاره به انتشار خبر تزریق 
۲۴ هزار میلیارد از طریق اوراق اجاره ســهام، اعالم کرد: ســاز و 
کار این روند شــباهت زیادی به اعتباردهــی کارگزاری ها به افراد 
حقیقی دارد؛ ولی اعتبار گرفتن برای حقوقی ها دو مشــکل بزرگ 
همیشه به دنبال داشته، اول اینکه کارگزاری ها توانایی تأمین اعتبار 
مورد نیاز حقوقی ها را نداشتند و دوم اعتبار کوتاه مدت با توجه به 
دید بلندمدت اکثرحقوقی ها، کارایی زیــادی ندارد؛ اما با تصویب 
اینگونه طرح ها تا حدودی مشکالت را به خصوص برای حقوقی های 
بزرگ کمتر خواهد کرد.عبدالحمیدی گفت: در روز سه شنبه هفته 
گذشته، ارزش صف های خرید نسبت به روز قبل از آن، ۱۳۹ درصد 
افزایش یافت و در رقم ۱۹۴ میلیارد تومان ایستاد که خود نشان از 
تأثیر خبر خوب در بازار بود؛ اما این نکته که سهم های زیادی حتی 
هنوز فرصت نقد شــدن به سهام داران خودشون هم نداند، کار را 

برای آینده بازار پیچیده خواهد کرد.

مقام مســئول در شــبکه بانکــی گفت: 
۴۱۰۰ ترمینــال که حســاب بــا درگاه 
منطبق نبود و مشــکوک به پولشویی و 
یا اجــاره ای بودن درگاه بودند، مســدود 
شــدند.به گــزارش پژوهشــکده پولی و 
بانکی، کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت 
شــاپرک درباره آخرین وضعیت پرداخت 
یارها گفت: از ابتدای ســال سازماندهی 
و ســاماندهی پرداخت یارها را در دستور 
کار داشتیم. در حقیقت پرداخت یارهایی 
که در قاعده مدل های تســویه پرداخت 
یاری نبودند فرآیندهای بیرون از شرکت 
شــاپرک و قواعد مصوب بانک مرکزی را 
دنبال می کردند. خوشــخبتانه با همت و 
تالشی که شــد، حدود ۴۰ هزار ترمینال 
و پذیرنــده از ایــن مدل ها حذف شــد. 
بنابراین آنهایــی که خارج از حیطه نظام 
پرداخت یاری تسویه شاپرک بودند، حذف 
شــدند و همه آن هایی که ماندند، منتقل 

شــدند.مدیر عامل شرکت شاپرک افزود: 
از ســوی دیگر مجموعه ای از تخلفات در 
حوزه این گروه از پرداخت یارها در طول 
شــش تا هفت ماه گذشته صورت گرفته 
بود که بــا هماهنگی بانــک مرکزی به 
ترتیب شناسایی شده و بر اساس آخرین 
تصمیمات و کارهای انجام شــده، شــب 
گذشته و امروز نزدیک ۴۱۰۰ ترمینال که 
ِشبای پشت ابزار پذیرش منطبق با دارنده 
پذیرنده نبود، مســدود شدند. به عبارت 
دیگــر یعنی پول به حســابی می آمد که 
دارنده درگاه نبود و مشکوک به پولشویی 

و یا اجاره ای بــودن درگاه بودند. بنابراین 
۴۱۰۰ ترمینالی که پــس از اخطارهای 
شــاپرک همچنان به رویه خالف قانون 
ادامه دادند، مسدود شــدند.به گفته این 
مقام مســئول، هدف از مسدودسازی این 
درگاه ها این اســت کــه ذی نفع درگاه با 
دارنده درگاه یکســان شوند.دهقان تأکید 
کرد: در مجموع با تخلفات مختلفی مواجه 
شدیم؛ یکی، خارج از پرداخت یاری بودند 
که بــا آنها مقابله کردیــم و پذیرندگانی 
که خارج از این حــوزه بودند را غیرفعال 
و مسدود کردیم. تخلف دیگر هم همین 

عدم انطباق شــبا بود و تخلفات دیگری 
همچون حســاب های تجمیعی دارند که 
در چند مرحله با آنها برخورد شــده و در 
روزهای آتی هم در این مسیر هر تخلفی 
شناسایی شود حتماً اعمال مقررات قانونی 
خواهد شد.خاطرنشــان می شود پرداخت 
یارهــا نوعی کســب و کارهــای آنالین 
هستند که برای تســهیل امور پرداختی 
کســب و کارها و ارائه سریع تر و راحت تر 
ابزارهای پرداختی از سوی بانک مرکزی 
و با عاملیت شــرکت شــاپرک مجوز راه 
اندازی درگاه هــای الکترونیکی دریافت و 
پرداخت پول راه اندازی کرده و با دریافت 
مجوزهای قانونی الزم و انعقاد قرار داد با 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت 
)PSP( به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت 
)شاپرک( متصل می شــوند و به صورت 
غیرمستقیم می توانند ابزارهای پذیرش و 

پرداخت را ارائه دهند.

مقام مسئول بانکی:

4 هزار درگاه الکترونیک مشکوک 
به پولشویی، مسدود شد

پاسخ همتی به نوبخت؛

بانک مرکزی هیچگاه به 
دولت بدهکار نبوده و 
نخواهد شد
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گزیده خبر

پنتاگون پرواز اشیاء پرنده مجهول در 
آسمان آمریکا را تایید کرد

 وزارت دفاع آمریکا با خارج کردن تصاویر ویدئویی از پرواز اشیاء 
پرنده ناشناس در مرزهای آمریکا از بخش محرمانه، آنها را مورد 
تایید قرار داد شــبکه خبری سی ان ان با انتشار این خبر افزود: 
اشیاء پرنده ناشــناس هوایی )UAP( طی سال های اخیر توسط 
یگان های هوایی آمریکا مورد شناســایی قرار گرفته اند و اکنون 
پنتاگون صحت این مســاله را مورد تایید قرار داده است.بنابراین 
گزارش رویت اشیاء پرنده ناشناس در سال ۲۰۰۴میالدی نزدیک 
ســواحل کالیفرنیا رصد و در سال ۲۰۱۵ میالدی نیز یک فروند 
جنگنده اف-۱۸ آمریکا یک شئی پرنده ناشناس را که وارد آسمان 
آمریکا می شــود بر فراز ســواحل اقیانــوس آتالنتیک رهگیری 
می کند.»سو گاه« )Sue Gough( سخنگوی پنتاگون در بیانیه ای 
به سی ان ان اعالم کرد که این اشیاء پرنده که در سه نوبت طی 
سال های گذشته توسط پرسنل نیروی دریایی آمریکا رهیگری 
شدند، در اشکال مختلفی درحال پرواز بوده اند.سخنگوی پنتاگون 
در ادامه این بیانیه به ســی ان ان گفته اســت: از آنجایی که این 
مساله می توانسته است برای دشمنان آمریکا مفید واقع شود؛ این 
وزارت خانه برای حفظ عملیات امنیتی از افشای صحت پرواز این 
اشیاء پرنده ناشــناس خودداری کرده بود.این گزارش می افزاید: 
آژانس های اطالعاتی آمریکا ســرانجام در ماه ژوئن سال گذشته 
ناگزیر شــدند رصد و پرواز این اشیاء ناشناس پرنده که به حریم 
هوایی آمریکا وارد شــده اند را از حالــت محرمانه خارج کرده و 
به اطالع کنگره آمریکا برسانند.در ماه اوت سال ۲۰۲۰ پنتاگون 
یگان ویژه ای را برای رهگیری و مقابله با ورود این اشــیاء پرنده 
ناشناس تشکیل داد.پنتاگون در گزارش خود عنوان کرد: نیروی 
دریایی آمریکا در ســال ۲۰۱۹  گزارش های متعددی از ورود و 
تعرض اشیاء پرنده ناشــناس که در اشکال و فرم های مختلفی 
بودند   به حریم هوایی آمریکا داده است.پنتاگون و شبکه خبری 
سی ان ان به منشــاء و محل پرواز این پرنده های ناشناس هیچ 

اشاره ای نکردند.

سفر بلینکن به افغانستان
وزیر خارجه آمریکا بعداز ظهر روز پنج شــنبه در ســفری اعالم 
نشــده وارد افغانستان شد. اســپوتنیک در خبری فوری از ورود 
»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا، به افغانســتان خبر داد.به 
نوشــته اســپوتنیک، بلینکن به محض ورود به کابل برای دیدار 
با »اشــرف غنی« رئیس جمهور افغانستان، به ارگ )کاخ ریاست 
جمهوری( رفته اســت.در دیدار بلینکن و اشــرف غنی، مسئله 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانســتان و نیز مباحث مربوط 
به آینده افغانســتان، روند صلح و نشست استانبول مورد بررسی 
قــرار گرفت.بلینکن در دیدار محمداشــرف غنی رئیس جموری 
افغانســتان گفت که آمریکا حمایت های دیپلماتیک خویش  از 
افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور را ادامه می دهد 
و تالش های خود را بخاطر تســهیل روند صلح افغانستان، تداوم 
خواهد داد. در این دیدار که در کاخ ریاست جمهوری افغانستان 
انجام شــد اشــرف غنی از کمک و همکاری آمریکا طی دو دهه 
گذشته به دولت و مردم افغانستان قدردانی کرد.رئیس جمهوری 
افغانســتان با اشــاره به توانایی های نیروهای امنیتی و دفاعی 
افغانســتان  گفت که نیروهای شــجاع امنیتی و دفاعی ما نشان 
دادند که به تنهایی قابلیت دفاع سرزمین و کشور خود را دارند و 
مردم افغانستان پشتیبان نیروهای امنیتی و دفاعی خود هستند.

اشــرف غنی گفت: اکنون که آمریکا قصد خروج نیروهای خود را 
از افغانســتان دارند، ضرورت به یک بحث واضح در خصوص آغاز 
فصل جدید همکاری ها بر محور احترام متقابل و منافع مشترک 
میان دو کشــور، وجود دارد.این سفر در پی اعالم روز گذشته جو 
بایدن در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از افغانســتان انجام 
شده است.شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده 
بود که وقت آن است که طوالنی ترین جنگ آمریکا در افغانستان 
را به اتمام برســانیم.جو بایدن در ادامه ادعا کرد: آمریکا دیگر در 
عملیات های نظامی افغانستان شرکت نخواهد کرد؛ ولی به انجام 
امور دیپلماتیک و بشردوستانه و کمک به دولت این کشور ادامه 
خواهد داد.نیروهای ائتالف بین المللی به ســرکردگی آمریکا در 
سال ۲۰۰۱ میالدی به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله 
کردند؛ اما پس از دو دهه اشغالگری و تجاوز نتیجه ای جز افزایش 

ناامنی و خشونت در این کشور بر جای نمانده است.

فارن پالیسی:
 طرح آمریکا کاهش برخی تحریم ها مقابل 

پایبندی ایران به تعهدات برجامی است
یک نشریه آمریکایی نوشــت که انتظار میرود واشنگتن طرحی را به ایران 
پیشنهاد دهد که به ازای کاهش برخی تحریم ها، تهران به تعهدات برجامی 
خود بازگردد. »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا قصد احیای توافق هسته ای 
ســال ۲۰۱۵ با ایران را دارد و روز پنجشــنبه با آغاز مجدد گفت وگوهای 
کمیسیون مشترک برجام، »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
به دنبال توسعه نقشه راهی برای دستیابی به این هدف است.نشریه آمریکایی 
فارن پالیســی با اشــاره به مطلب فوق نوشت که منابعی نزدیک به مذاکره 
کننــدگان آمریکایی و اروپایی خبر داده اند که انتظار می رود رابرت مالی به 
تهران توافقی را پیشنهاد دهد که بر اساس آن به ایران کاهش تحریم ها به 
ازای بازگشت تهران به توافق هسته ای داده شود اما این کاهش تحریم ها به 
اندازه ای نباشد که دولت بایدن نیز از سوی سیاستمداران افراطی در داخل 
آمریکا از جمله تعدادی از هم حزبی هایش مورد حمله قرار بگیرد.یک مقام 
آمریکایی نیز گفت که روند جدا کــردن و توافق برای لغو یا کاهش برخی 
تحریم هایی که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق علیه ایران اعمال کرده 

بسیار پرزحمت است.

بایدن: 
 در واکنش به اقدامات مسکو دیپلمات های 

روس را اخراج کردیم
رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه گفت که در واکنش به اقدامات مسکو در 
مداخله در انتخابات آمریکا، دیپلمات های روس اخراج شــدند. »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا بامداد جمعه در سخنرانی درباره اقدام اخیر واشنگتن 
علیه مسکو پرداخت.وی در ســخنرانی گفت: »زمانی که از مداخله روسیه 
در انتخاباتمان مطلع شــدم تصمیم گرفتم که به این اقدام واکنش نشــان 
دهیم«.رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تماس تلفنی اخیر خود با »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه گفت: »در واکنش به اقدامی که مسکو علیه 
آمریــکا اتخاذ کرده، تصمیم گرفتیم تا دیپلمات های روس را اخراج کنیم«.

بایدن اضافه کرد: »اگر روسیه به تجاوز به دموکراسی ما ادامه دهد ما آماده 
تشدید اقداماتمان هســتیم«.وی اضافه کرد: »به پوتین گفتم که خواستار 
روابط اســتوار با روســیه بوده و به وی گفتم که واشنگتن از حق حاکمیت 
اوکراین حمایت کرده و از پوتین خواستم تا از تشدید اوضاع خودداری کند«.

رئیس جمهور آمریکا گفت: »همکاری با مســکو برای واشنگتن منافعی به 
همراه دارد اما اگر روسیه بخواهد که علیه ما تاثیر بگذارد به آن واکنش نشان 
خواهیم داد و به پوتین گفتم امکان اقدامات بیشــتری علیه روســیه وجود 
داشــت اما ترجیح دادیم چنین کاری نکنیم«.دولت آمریکا روز پنجشــنبه 
تحریم های جدیدی را علیه ۳۲ فرد و نهاد روســی اعمال کرد. کاخ ســفید 
در بیانیه ای عالوه بر اعالم تحریم های جدید که به بهانه دخالت روســیه در 
انتخابات آمریکا و حمله سایبری علیه این کشور وضع شده اند، ده دیپلمات 
روس را به جاسوســی متهم کرده و از آن ها درخواست کرد آمریکا را ترک 
کنند.این تحریم ها که بر اســاس دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا وضع 
شده  و از ۱۴ ژوئن امسال اجرایی می شوند،  ۶ شرکت روس فعال در زمینه 
تکنولوژی را نیز در بر می گیرند.وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرده است 
کــه به تحریم های آمریکا و اقدام این کشــور در اخراج ۱۰ دیپلمات روس 
پاســخ خواهد داد.کاخ سفید روز سه شنبه اعالم کرد که بایدن و پوتین  به 
صورت تلفنی با هم درباره مســائل منطقــه ای و جهانی گفت وگو کردند و 
بایــدن برگزاری دیداری طی ماه های آتی در یک کشــور ثالث را به پوتین 

پیشنهاد کرد.

روسیه: 
پاسخ قاطعی به تحریم های آمریکا می دهیم

ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که کشورش پاسخ قاطعی 
بــه تحریم های جدید آمریکا علیه مقامات و نهادهــای روس خواهد داد.به 
گزارش رویترز، »ماریا زاخارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 
پنج شنبه در یک نشست خبری اعالم کرد که دولت متبوعش پاسخی قاطع 
به تحریم های اخیر آمریکا علیــه مقامات و نهادهای روس خواهد داد.ماریا 
زاخارووا در خصوص تحریم های اخیر آمریکا که ۴۶ نهاد، شرکت و شخص 
حقیقی روس را هدف قرار داده است، به خبرنگاران گفت: »ما بارها به ایاالت 
متحده درباره پیامدهای اقدامات خصمانه ای که خطر رویارویی بین دو کشور 
را باال می برد، هشدار داده ایم.«وی افزود: »بدون شک این رفتارهای تهاجمی 
و خصمانه پاسخ قاطعی را دریافت خواهند کرد. همه ما باید بدانیم که وقتی 
کسی روابط دوجانبه را تضعیف می کند، باید بهای آن را بپردازد. مسئولیت 
آنچه اتفاق خواهد افتاد کاماًل برعهده ایاالت متحده است.«سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی روسیه در ادامه با اعالم اینکه جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو 
به وزارت امور خارجه روســیه احضار شــده اســت،  تصریح کرد: »من قباًل 
به ندرت چنین حرفی را می زدم، اما این بار باید بگویم که این یک نشســت 

خوشایند برای او ]سفیر آمریکا[ نخواهد بود.«

چاووش اوغلو: 
هیئت ترکیه ای ماه مه به مصر می رود

مولود چاووش اوغلو تاکید کرد: مصر هیئتی از ترکیه را دعوت کرده است و 
این هیئت اوایل ماه مه به مصر خواهد رفت.به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در گفت وگو با شبکه ان تی وی این 
کشور درباره نقشه راه مشــخص احیای روابط مصر و ترکیه گفت: ما در 
تمــاس تلفنی با وزیر خارجه مصر به یکدیگر حلول ماه مبارک رمضان را 
تبریک گفتیم. در این راستا هیئتی ترکیه ای در هفته اول ماه مه به قاهره 
سفر خواهد کرد.او درباره تشکیل هیئتی از ترکیه تصریح کرد: در سطح 
معاونان وزیران خارجه دو کشــور خواهد بود و دیدار من و سامح شکری، 
وزیر خارجه مصر بعد از ســفر این هیئت انجام خواهد شد.چاووش اوغلو 
افزود: شــرایط بین دو کشور پخته شده و مذاکرات ادامه می یابند و مصر 
کشــور مهمی برای جهان اسالم و آفریقا و همه است.وزیر خارجه ترکیه 
تاکید کرد: ثبات مصر و شــکوفایی آن برای همه مهم است.این در حالی 
اســت که مصر هنوز واکنشی به این اظهارات وزیر خارجه ترکیه نداشته 
است.رئیس دستگاه دیپلماسی ترکیه همچنین درباره پیمان مونترو گفت: 
ترکیه معاهده مونترو را به طور کلی اجرا می کند. نباید روسیه و کشورهای 
دیگر بابت این موضوع ابراز نگرانی کنند.او درباره طرح فدراســیون برای 
قبرس هم افزود: بــرای موضوعی که امکان اجرای آن وجود ندارد، انجام 

مذاکره اتالف وقت است

عراقچی در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام؛

حادثه نطنز چیزی نیست که بتوان به آسانی از کنارش گذشت
معاون سیاسی کشــورمان اعالم کرد نشست کمیسیون مشــترک برجام به دلیل 
اتفاقات اخیر بسیار جدی و چالشی بوده است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه کشورمان که روز پنج شنبه به عنوان رئیس هیأت ایرانی در نشست 
کمیســیون مشــترک برجام حضور داشت، این نشست را بســیار جدی و چالشی 
توصیف کرد.عراقچی ســاعتی پس از پایان نشســت کمیسیون مشترک برجام، در 
گفتگویی اظهار داشت: جلسه کمیسیون مشترک برگزار شد و تقریبا دو ساعت طول 
کشید و  در نهایت توافق شد که گروه های کاری هم در حوزه رفع تحریم ها و هم 
درحوزه هســته ای کار خود را از سر بگیرند.وی افزود: همه توافق داشتند که ما باید 
وارد یک کار جدی و عملی بشویم و مجموعه اقداماتی که آمریکا باید انجام بدهد و 
مجموع تحریم هایی که باید بردارد باید لیست شود و مجموعه اقداماتی هم که ایران 
در مقابل انجام خواهد داد لیســت بشود و دقیق بشود و توافق در مورد آنها صورت 
بگیرد و بتواند هر چه سریعتر اجرایی شود.این توافقی بود که صورت گرفت.عراقچی 
تأکید کرد: این نشســت به جلسه بسیار جدی و چالشی بود. تحوالتی که بین این 
دو جلسه هفته گذشــته و این هفته داشتیم حادثه نطنز و بقیه مسائل فضای این 
جلسه را به شدت چالشی کرده بود و بحث ها از هر دو طرف خیلی جدی و متاثر بود 
از اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بود.معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان 
ادامه داد: ما مواضع کشور را بسیار روشن بیان کردیم. حادثه نطنز چیزی نیست که 
بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. انتظار ما که کشورهای مقابل در برجام این حادثه 
را محکوم کنند یک انتظار کاماًل جدی و به حقی بوده. غیر از روســیه و چین بقیه 
اعضای برجام)سه کشور اروپایی( نه تنها این کار را به درستی انجام ندادند حتی در 
حوزه تحریم ها مواردی را به فهرست خود اضافه کردند. این باعث بحث های کاماًل 
جدی شد.وی اضافه کرد: حسن نیت کشورهای اروپایی به شدت زیر سوال رفت از 

طرف ما. آنها باید جدیت خود را در مذاکرات نشــان بدهند و این طور نیست که با 
این حرکات بشود ما به یک جمع بندی خوبی بتوانیم برسیم مگر اینکه کشورهای 
اروپایی جدیت خود را در عمل نشــان بدهند.عراقچی در ادامه خاطرنشان کرد: ما 
فرصت برای مذاکرات فرسایشی نداریم و مایل به مذاکرات فرسایشی نیستیم و باید 
ســریع تر به جمع بندی برسیم و این را باید در عمل ببینیم که حرکت و شتاب به 
سمت رســیدن به توافق در حد معقول و مقبولی وجود دارد در غیر این صورت ما 
دلیلی برای ادامه مذاکره نمی بینیم.معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان اظهار 
داشــت: لیســت های رفع تحریم ها در حال آماده شدن است و موضع ما این است 
که همه تحریم ها باید برداشــته شود و فهرستی که تهیه می شود باید کامل باشد 
و در این خصوص قرار اســت که گروه های کاری کار خود را جدی تر پیش ببرند. 
همه اعضای برجام از جمله ۳ کشور اروپایی این توافق را دارند که ما در مرحله ای 
هســتیم که دیگر نیازی به بحث های کلی وجود ندارد و باید وارد کار شد و لیست 
ها را تهیه و نهایی کرد، و بعد در مورد اختالفات صحبت کرد و لیســت نهایی تهیه 
شود.وی گفت: تحول جدیدی در خصوص مرحله راستی آزمایی رخ نداده و مواضع ما 
کماکان همان است. ما االن در مرحله هستیم که باید فهرست تحریم ها و اقدامات 
ایران روشــن بشود و وقتی که قطعی شد مرحله بعدی این است که راستی آزمایی 
را تعیین بکنیم و آن هم کاری اســت که بحث ها و مذاکرات خود را دارد که به آن 
می رسیم.عراقچی افزود: اگر در رسیدن به نتیجه امیدوار نبودیم االن اینجا نبودیم 
اما همه قبول دارند که مسیر مسیر آسانی نیست ما امیدوار هستیم که در این دور 
از مذاکرات به یک جمع بندی برسیم که چشم انداز حل و فصل کامال روشن شده 
باشــد. امیدوار هستیم که در طول چند روز آینده به این امر برسیم هنوز زود است 
که بگوییم قطعاً خواهیم رســید یا نه، به دلیل مشــکالت و سختی هایی که وجود 

دارد ولی با این حال امیدوار هســتیم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم.معاون وزیر 
خارجه تاکید کرد: ضعف واکنش اروپایی ها در خصوص نطنز موضوعی بود که مورد 
انتقاد شدید ما قرار گرفت که بحث چالشی هم همین بود همانطور که عرض کردم 
روســیه و چین مواضع خوبی گرفتند اتحادیه اروپا و بعضی کشورهای اروپایی هم 
یک موضعی را گرفتند که البته خیلی پایین تر از انتظارات است با این حال واکنش 
جمهوری اسالمی ایران در جای خود انجام شده است و احتیاجی به موضع گیری این 
کشورها نداریم و دردی را از ما دوا نمی کند و فقط حسن نیت آن ها را نشان می دهد. 
اگر مایل هســتند که حســن نیت خود را اثبات کنند باید مواضع خود را تصحیح 
بکنند. اگر نه ما در مقابل نطنز واکنش هایی را که الزم بوده گرفتیم اقدامات خود را 
شروع کردیم و گزارشات آژانس هم وجود دارد هم در خصوص ۶۰ درصد تایید کرده 

که از دیروز این کار شروع شده و هم در مورد هزار سانتریفیوژ اضافه.
وی گفت: ما کارهای خود را انجام خواهیم داد اگر طرف های اروپایی و طرف های 
پنج به اضافه یک و آمریکا می توانند تعهدات خود را انجام بدهند و برگردند به برجام 
و ما راستی آزمایی بکنیم طبیعتاً ما هم بر خواهیم گشت، اگر نه ما نه عجله داریم 
و نه اصراری داریم و نه فعالیت های خود را متوقف و به خواسته های آنها می کنیم.

عراقچی ادامه داد: گروه های کاری کار خود را شروع می کنند هر زمان نیاز باشد که 
در جلســه کمیسیون برجام تشکیل بشود که کمکی به کار کارگروه ها کرده باشد 
یا گزارشهای آن ها را به خواهد بشنود و بخواهد راهگشایی بکند ما این کار را انجام 
خواهیم داد همه در وین حضور دارند و در صورت اقتضا جلسه کمیسیون را تشکیل 
خواهیم داد.وی گفت: همچنین اگر کار کارگروه ها تمام بشود و به پیشرفتی برسند 
ما مجدد جلسه را تشکیل می دهیم و گزارش کارگروه ها را استماع می کنیم و هنوز 

زمانی مشخص نیست.

واکنش ها در اقلیم کردستان عراق به حمله اخیر فرودگاه اربیل
شماری از آگاهان سیاسی اقلیم کردستان عراق در اظهاراتی دیدگاه خود را در خصوص حمله اخیر به فرودگاه اربیل بیان کرده اند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک 
رسانه حزب دموکرات کردستان عراق دیدگاه شماری از آگاهان سیاسی اقلیم کردستان را در خصوص حمله چهارشنبه شب گذشته به پایگاه نظامیان آمریکایی در اربیل منتشر 
کرده است.»محمود عثمان« از سیاستمداران مطرح اقلیم کردستان عراق در این خصوص گفته است که اصرار حکومت اقلیم کردستان بر ماندن نیروهای آمریکایی یکی از عوامل 
چنین تنش هایی است.وی گفته است که با وجود حضور نظامیان آمریکایی در اقلیم کردستان و به ویژه در فرودگاه اربیل، اهمیت چندانی به حراست از این منطقه نخواهد داد 
و نباید سران ُکرد به حمایت بیگانگان دلخوش باشند زیرا آمریکایی ها حتی توان حراست از خود را ندارند.این نماینده اسبق پارلمان عراق در ادامه تاکید کرده است که نباید به 
آمریکایی ها اعتماد کرد و اقلیم کردستان باج چنین اعتمادی را خواهد داد.محمود عثمان گفته است که الزم است اقلیم کردستان عراق با ایران همکاری و ارتباط بیشتری داشته 
باشد.»ناصر هرکی« عضو پارلمان عراق نیز در ارتباط با حمله اخیر به فرودگاه اربیل تاکید کرده است که حضور نظامیان آمریکایی در عراق و اقلیم کردستان عامل چنین حمالتی 
است.»نزاکت حسین« از اساتید دانشگاه سلیمانیه نیز گفته است که چنین رخدادهایی نتیجه حضور نیروهای آمریکایی و ائتالف بین المللی و حمایت اقلیم کردستان از آنان است.

وی تاکید کرده است که تداوم این حمالت موجب خواهد شد که موقعیت سیاسی و اقتصادی اربیل به عنوان مرکز اقلیم کردستان با تهدید جدی مواجه شود.اما »بهروز جعفر« 
از تحلیلگران مسائل کردستان عراق در نوشتاری که در رسانه های این منطقه منتشر شده است، ترکیه را به دست داشتن در این سناریو متهم کرده و اعالم کرده است همزمانی 
حمله به فرودگاه اربیل با حمله به پایگاه نظامی ترکیه در بعشیقه نشان دهنده آن است که آنکارا از این اقدام بی اطالع نیست و حتی ممکن است که طراح آن نیز باشد تا نشان 
دهد که با آمریکا در یک ســنگر مشــترک قرار دارد.»صفین دزه ای« مسئول اداره روابط خارجی حکومت اقلیم کردستان عراق نیز اعالم کرده است که تمامی اطالعات مربوط به 

این حمله و عوامل آن به کشورهای خارجی داده خواهد شد.

 تماس تلفنی »حریری« و »پوتین«
دفتر ســعد الحریری از گفتگوی ۵۰ دقیقه ای وی با رئیس جمهوری روسیه درباره 
موضوع تشکیل دولت جدید لبنان خبر داد.به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، دفتر 
اطالع رسانی سعدالحریری مامور تشکیل دولت لبنان در بیانیه ای اعالم کرد تماس 
تلفنی میان والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سعدالحریری انجام شد که در 
این گفتگو که پنجاه دقیقه طول کشــید، اوضاع لبنان و منطقه مورد بررســی قرار 
گرفت.بر اســاس این بیانیه، این تماس تلفنی بر موضوع بحران تشــکیل دولت در 
لبنان متمرکز بود و طی آن بر ضرورت تشــکیل دولت جدید در اسرع وقت تاکید 
شــد. دو طرف همچنین به چشــم انداز همکاری میان لبنان و روسیه از جمله در 
زمینه مبارزه با کرونا و حمایت روســیه از لبنان در زمینه های مختلف و تســهیل 
زمینه سرمایه گذاری متقابل شرکت های سرمایه گذاری روسیه و لبنان پرداختند.کاخ 
کرملین در بیانیه ای اعالم کرد که تماس تلفنی میان والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه و سعدالحریری نخست وزیر مکلف لبنان انجام شد که در حال دیدار از مسکو 
است.این بیانیه افزود حریری، پوتین را در جریان آخرین تحوالت داخلی لبنان و نیز 
اقدامات اولیه برای تشــکیل دولت جدید و پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی قرار 
داد و طرف روسی هم بر موضع اصولی روسیه مبنی بر حمایت از حاکمیت لبنان و 

استقالل و یکپارچگی آن تاکید کرد.
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محققان منابع مختلف آلودگی میکروپالستیکی هوا را که در مدت ۱۴ 
ماه در غرب ایاالت متحده یافت شــده اند، بررســی کردند. نویسندگان 
این مقاله هشــدار می دهند که این ذرات میکروسکوپی پالستیک در 
همه جا وجود دارند، بر روی رشــد گیاهان تاثیــر می گذارند، از طریق 
تنفس وارد بدن ما می شــوند، اقیانوس ها را آلــوده می کنند و در روده 
حشــرات قطب جنوب و حتی در جریان خون انسان یافت شده اند. به 
طور کلی بیشترین میزان این ذرات در باالی سطح اقیانوس ها تخمین 
زده شــد. این ذرات به نســبت اندازه ای که دارند می توانند برای مدت 
یک ساعت تا شش و نیم روز در هوا باقی بمانند. این زمان برای انتقال 
آن ها از قاره ای به قاره ی دیگر کافی است. حتی دورترین قاره ی کره ی 
زمین مانند قطب جنوب نیز به رغم اینکه این ذرات را منتشر نمی کند .

مطالعه محققان نشــان داده است کلری که در آب استخرها وجود 
دارد، می تواند ویروس کووید-۱۹ را در عرض ۳۰ ثانیه از بین ببرد. 
ویروس شناسان امپریال کالج لندن طی این مطالعه تأثیر غلظت های 
مختلف کلر در آب را بر کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ بررسی 
کردند سپس محققان گفتند یافته های آنها نشان می دهد که خطر 
انتقال کووید-۱۹ از طریق آب اســتخر بســیار کم است. نویسنده 
مطالعه گفت: ما این آزمایشات را در آزمایشگاه های پیشرفته خود در 
لندن انجام دادیم. در این شرایط ایمن ما قادر به اندازه گیری توانایی 
ویروس در آلوده کردن ســلول ها هستیم که اولین مرحله در انتقال 
آن است. ما با مخلوط کردن ویروس با آب استخر شنا دریافتیم که 

ویروس در آب استخر زنده نمی ماند..

مهم ترین راه انتقال ویروس کرونا قطرات عطسه و سرفه است و به همین 
دلیل از زمان آغاز شــیوع این بیماری زدن ماســک اهمیت خودش را از 
دست نداده بلکه بیشتر هم شده است. به هنگام گذاشتن آن روی صورت 
باید هر دو طرف ماســک، کامال روی صورت را بپوشاند و یک بند آن رها 
نباشد. کناره های ماسک هم نباید باز باشد. ممکن است به هر علتی مانند 
بارندگی بهاری یا عرق کردن، ماسک روی صورت خیس شود. همیشه یک 
ماسک اضافه همراه داشته باشید تا در این مواقع آن را با ماسک خیس شده 
جایگزین کنید. ماسک پارچه ای را باید با آب با دمای باال با صابون شست 
و شو دهید و بعد از این که کامال خشک شد، از آن استفاده کنید. ضمن 
این که ماسک پارچه ای مکمل ماسک سه الیه است و به تنهایی کارایی 

چندانی برای پیشگیری از ورود ویروس به دهان و بینی ندارد..

ذرات تایر خودروها، در هوایی 
که تنفس می کنیم

وجود کلر در آب استخر کرونا 
را از بین می برد!

اشتباهاتی که ماسک را آسیب 
پذیر می کنند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دورهمی افطاری در روسیه

آیندهٔ سانگ یانگ چه خواهد شد؟
سانگ یانگ سال گذشته پس از عدم توانایی در بازپرداخت وام ۶۰ میلیارد وونی )۵۳ میلیون دالری( خود، درخواست تعیین مدیر 
تصفیه کرد. به دلیل این ناکامی ها و مشکالت این شرکت کره ای، ماهیندرا قید آن را زده و به دنبال یک سرمایه گذار برای خرید 
کل یا بخشی از سهام خود در سانگ یانگ است. با توجه به مشکالت بزرگ سانگ یانگ، مشخص نبود کسی عالقه به خرید سهام 
آن خواهد داشــت یا نه اما بااین حال به نظر می رســد یک سرمایه گذار به این شرکت ورشکستهٔ کره ای ابراز عالقه کرده است. به 
گزارش اتونیوز، هولدینگ خودروی آمریکایی HAAH به دنبال خرید سهام سانگ یانگ است اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. 
فعاًل جزئیات این معامله مشخص نیست اما گزارش ها حاکی از آن است که HAAH قصد سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دالری در 
این شرکت کره ای دارد. بااین حال وقتی از سخنگوی HAAH در مورد عالقهٔ این هولدینگ به سانگ یانگ سؤال شد در پاسخ گفته 
است: ما همچنان در مورد چندین فرصت تجاری در آسیا بحث می کنیم و در حال حاضر نمی توانیم در مورد این بحث ها اظهارنظر 
کنیم زیرا هنوز محرمانه هستند. به همین دلیل، فعاًل مشخص نیست که آیا HAAH واقعاً به دنبال خرید سهام سانگ یانگ هست 

یا نه. بااین حال، این شرکت سال ها است که به دنبال فروش خودروهای چینی در بازار ایاالت متحده است. 

جزییات تزریق واکسن »سینوفارم« به 437 ورزشکار ایرانی
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن تشریح روند و جزییات تزریق واکسن کرونا برای ورزشکاران و کادر اجرایی به منظور حضور در 
المپیک و پارالمپیک که تعداد آن ها به ۴۳۷ نفر می رسد، تصریح کرد که امکان تزریق برای هیچ فرد متفرقه ای وجود ندارد. نوروزی با 
بیان اینکه واکسیناسیون ۲ مرحله ای انجام می شود، اظهار کرد: ۲۹۲ نفر در فهرست المپیکی ها قرار دارند که تا کنون ۱۸۵ نفر آن 
ها مرحله اول واکسن را تزریق کرده اند، در فهرست پارالمپیکی ها نیز ۱۴۵ نفر وجود دارد که ۱۱۵ نفر آن ها واکسینه شده اند و سایر 
ورزشکاران و کادر اجرایی که تاکنون اقدام به تزریق نکرده اند، باید طی روزهای آینده در این رابطه اقدام کنند. وی در خصوص برخی 
شائبه های مطرح شده مبنی بر وجود اسامی متفرقه در لیست ورزشکاران المپیکی، پارالمپیکی و کادر اجرایی به منظور تزریق واکسن 
کرونا، تصریح کرد: به هیچ فرد متفرقه ای واکسن تزریق نشده است و طبق لیست اعالمی و بر اساس کد ملی فعالیت پیش رفته است 
و تمامی فرایندها قابل پیگیری و کنترل اســت. رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه بر اساس لیست ارائه شده به وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تایید آن ها و طبق کد ملی، ورزشکاران در حال تزریق واکسن هستند، بیان کرد: واکسیناسیون دو 

مرحله ای است و بر اساس لیست اعالمی، تایید شده و نیز بر حسب کدملی انجام می شود.

گار راآینهٔ تست دل اتبناک بستر از این آینه زن
ات بشناسد رد و دیوار رازدد رب این خاهن از آرنو گذشت چرخ یکی دفتر کرداراهست

پیشه مکن بیهده کردار را
میوهٔ این شاخ نگونسار رادست هنر چید، هن دست هوس

خیره کند مردم بازار رارو گهری جوی هک وقت فروش
مست مپوی این ره هموار رارد همه جا راه تو هموار نیست

پیشنهاد

چهره روز

پرده دوم
کتاب »پرده دوم«؛ خاطرات شفاهی محمدرضا شرکت 
توتونچی، از فعاالن و مبارزان انقالب اسالمی منتشر شد. 
این کتاب در ۲۹۶ صفحه با شــمارگان ۱۰۰۰ نسخه و 
قیمت ۴۰هزار تومان توســط انتشارات »راه یار« عرضه 
شده است. تحقیق این کتاب برعهده نوید ظریف کریمی 
و محمد باقری بوده و تدوین آن هم توسط نوید ظریف 
کریمی صورت گرفته است. این کتاب روایت ها و خاطرات 
محمدرضا شرکت توتونچی معروف به رضا توکلی متولد 
سال ۱۳۲۴ است. توتونچی که او را »عزت شاهی« مشهد 
هم می دانند، از مبارزان و زندانیان سیاسی دوران پهلوی 
اســت که در تهران و مشهد فعالیت های انقالبی داشته 
و دو بار نیز در دوران طاغوت به زندان افتاده اســت. در 
بخشی از این کتاب که در پشت جلد آن هم آمده است، می خوانیم: »قاسم گفت: »می دونی حمید ژیان 
چی کار کرد؟« گفتم: »نه« گفت: »یه روز من تو مغازه نشســته بودم، دیدم حمید ژیان با موتور همراه 
یه نفر دیگه اومدن. موتورشونو گذاشتن کنار بانک و از مغازه های کناری نردبون گرفتن. بعد تلفن های 
بانک صادرات رو قطع کردن. بعدش از توی خورجینی که تَرِک موتور بود، کلت هاشونو درآوردن و دوتا 
جوراب نازک به سرو صورتشون کشیدن و با یه کیسه رفتن تو بانک. همه مشتری ها و کارمندا رو به یه 
کناری ردیف کردن و پول های توی بانک رو برداشتن و فرار کردن. صحبت های قاسم هم مرا باز یاد تیتر 
همان روزنامه زندان قصر انداخت و پاسخ پرسش هایی را که از زندان قصر در ذهنم مانده بود، گرفتم.«

سوتالنا الکسیویچ
سوتالنا الکسیویچ نویسنده و روزنامه نگار اهل بالروس 
است. وی در ســال ۲۰۱۵ برندهٔ جایزه نوبل ادبیات 
شد. آکادمی سوئد وی را به دلیل روایات چندصدایی، 
که مظهر محنت و شجاعت در روزگار معاصر ماست، 
شایســتهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات دانستند. بدین ترتیب، 
آکادمی ســلطنتی نوبل سوئد ســوتالنا الکسیویچ را 
برنــدهٔ نوبل ادبیات ۲۰۱۵ میــالدی اعالم کرد. وی 
نخستین نویسندهٔ بالروس است که موفق به دریافت 
این جایزه شده اســت. وی همچنین در سال ۲۰۱۳ 
برنــدهٔ جوایزی همچون جایزه صلح کتاب فروشــان 
آلمان و جایزه مدیسی شده است. منتقدان، آثار ادبی 
او را سرشــار از بازتاب روحیهٔ شهروندان روسیه پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی می دانند. سوتالنا الکساندریونا الکســِیویچ در ۳۱ مهٔ ۱۹۴۸ 
در شــهر ایوانو-فرانکیفسک به دنیا آمد. مادرش اوکراینی و پدرش اهل بالروس بود. پس از پایان 
مدرسه، به عنوان خبرنگار مشغول به کار شد. پس از سال ها اقامت در تبعید، به کشورش بازگشت، 
اما زندگی در وطن باعث نشــد که دست از انتقادهای سیاسی خود بردارد. آثار سوتالنا الکسیویچ 
علی رغم اســتقبال گسترده، انتقاداتی هم به همراه داشته است. شیال فیتزپاتریک استاد تاریخ در 
دانشــگاه سیدنی که یکی از مهم ترین مورخان در زمینه تاریخ معاصر روسیه است، به الکسیویچ 
بدگمان است که در روایت های خود »دست کاری ویرایشی« می کند. او در نقدی که در نشریه ی 
»نقد کتاب لندن« بر کتاب زمزمه های چرنوبیل نوشــته است می گوید »تاریخ دان« آخرین لقبی 
اســت که می توان بر الکســیویچ نهاد. فیتزپاتریک نتیجه گرفته اســت که »او در اصل بر اساس 

تخیالت خود می نویسد و تنها در وهله ی ثانویه است که به اسناد رجوع می کند«. 

فرهنگ

عراق در سال ۹۸ بیشترین تعداد مسافر را در ایران داشته، 
درحالی که تراز سفر اروپایی ها به ایران منفی شده، اما در 
مقابل، سفر از برخی کشــورها همچون عمان به ایران، 
رشد باالی ۹۰ درصد را تجربه کرده است. وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سالنامه آماری 
۹۸ که به تازگی منتشر کرده، تعداد مسافران ورودی به 
کشور را هشت میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۰ نفر در آن سال 
اعالم کرده و همه آن ها را در شمار »گردشگر« قرار داده 
است. بر اساس این اطالعات آماری، هفت میلیون و ۲۴ 
هزار و ۲۶۰ مســافر در سال ۹۸ »بدون ویزا« وارد ایران 
شده اند و فقط ۴۲۲ هزار و ۸۱۸ نفر »ویزای جهانگردی« 
گرفتــه بودند. ورود بدون روادید به ایران، ۷۴.۴۲ درصد 
رشد داشته، درحالی که ورود با ویزای جهانگردی با ۳۸ درصد کاهش مواجه شده است. در سال ۹۸ که 
به رغم اعتقاد مسؤوالن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورود گردشگران خارجی به 
ایران روند صعودی را در پیش گرفته بود، سفر با سایر روادیدها، از جمله زیارتی، کاهش داشته است. در 
آن سال، ۷۱۱ هزار و ۱۴۴ نفر با ویزای زیارتی به ایران آمده اند که در مقایسه با یک سال قبل، بیش از 
۵۷ درصد افت داشته است. سال ۹۷ برای یک میلیون و ۶۸۵ هزار و ۳۷۴ نفر ویزای زیارتی صادر شده 
بود. در سال ۹۸،  بیشترین سفرها به ایران از کشورهای همسایه بوده و عراقی ها همچون سال های قبل، 
رکورددار بوده اند و حتی نسبت به سال ۹۷ حدودا ۲۱ درصد بیشتر به ایران سفر کرده اند. در آن سال که 
نرخ ارز نوسانات زیادی را در ایران تجربه می کرد و مرزنشینان اغلب برای خرید به ایران می آمدند، سه 
میلیون و ۱۶۵ هزار و ۸۳۹ نفر عراقی به ایران آمده اند. جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، 
ارمنســتان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، 

آلمان، ایتالیا، امارات و فرانسه به ترتیب بیشترین تعداد سفر را به ایران داشته اند.

اتباع کدام کشورها به ایران بیشتر 
سفر کردند؟
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