ربیعی:

هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام در مذاکرات وین نمیدهیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت گفت :حاضر به دادن هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام در مذاکرات وین نیستیم ...آمریکا میتواند بهسرعت به تعهدات خود برگردد.علی ربیعی
سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در کشور گفت :کارشناسان وزارت بهداشت
معتقد هستند ،رفتارها و خریدهای شب عید موجب تسری بیشتر ویروس شد.وی افزود :مردم پروتکلها را رعایت کنند و با یک تغییر وضعیت عادی انگاری نکنند.
همچنین متاسفانه در روزهای اخیر یکبار دیگر شاهد اوج گرفتن موارد ابتال و درگذشت شماری از عزیزان مان بودیم که درد و رنج های بسیاری را بر جامعه تحمیل
کرد .بررسی ها نشان می دهد دو عامل در شکل گیری موج چهارم کرونا موثر بوده است ،یک عامل ویروس جهش یافته جدید است.....
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رییس اتاق تهران؛

ارز چند نرخی یکی از موانع بر سر راه تولید است
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با رای نمایندگان؛

کارت زرد دوم مجلس به وزیر اقتصاد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاســخهای وزیر اقتصادی درباره عملکرد این وزارتخانه برای بهبود فضای
کسب و کار قانع نشدند و او کارت زرد دریافت کرد .در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی سوال مشترک
روح اهلل نجابت نماینده مردم شــیراز و  ۳۷نفر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در دســتور کار قرار
گرفت.این ســوال درباره علت عدم اجرای ماده  ۷قانون اجرای سیاســتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی درباره
ضرورت شفافیت و بهبود مجوزهای کسب و کار بود.پس از اتمام توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی ،پاسخهای
دژپسند به رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی گذاشته شد و وکالی ملت با  ۱۱۱رای موافق ۸۱ ،رای مخالف
و  ۴رای ممتنع از مجموع  ۲۳۹نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخهای وزیر را درباره موضوع مذکور قانع کننده
ندانســتند و به وی کارت زرد دادند .پیش از این هم مجلس شــورای اســامی روز نهم دی ماه سال گذشته از
توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکالت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قانع نشده و به
وی کارت زرد داده بود.

تخصیص ۱۰۰میلیون دالر برای واردات واکسن
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت :ضرورت تامین واکسن کرونا بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد .عبدالناصر
همتی رییس کل بانک مرکزی در اینســتاگرام خود نوشــت :ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون
علیه ویروس کرونا قطعاً بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد .بانک مرکزی از همان ابتدا علیرغم همه محدودیت
های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم ،تمام تالش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکسن بر اساس
ســفارش وزارت بهداشت و درمان ،به عمل آورده است .بر مبنای قرارداد کوواکس ۱۷۸ ،میلیون دالر برای ۱۶.۸
میلیون دوز واکســن تخصیص و قســط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شــده است .هرگونه درخواست و
اعالم وزارت بهداشت جهت پرداخت ارز بابت واردات واکسن تأمین میشود .تا کنون نیز بر اساس میزان تقاضا و
درخواست برای خرید واکسن از کشورهای روسیه و چین ،ارز الزم تأمین و واردات انجام شده است.در حال حاضر
نیز تخصیص ارز برای واردات با ارز نیمایی ،براساس دستور رییس جمهور ،در اولویت تأمین میباشد ،بنگاههای
بزرگ توانمند می توانند در انجام مسئولیت هایی اجتماعی خود با هماهنگی وزارت بهداشت نقش آفرینی کنند..
بانک مرکــزی حداقل ۱۰۰میلیون دالر دیگر بانرخ ارز ترجیحی برای این منظور تخصیص داد تا با اعالم وزارت
بهداشت پرداخت کند .این روند تأمین ارز بر مبنای درخواستها تداوم خواهد داشت.
ِ
کوچک زیبای من!
صبر کن

گوشه ای از دغدغه های مادران امروز ،برای
به تأخیر انداختن فرزند آوری
نرگس اخگری
سن فقط یک عدد است .فرقی نمیکند فرزند من  28سال با من تفاوت سنی داشته باشد یا  38سال .در نهایت
لیوان آب دندان مصنوعی مرا سر بکشد .و یا ممکن است
ممکن است شبی ،نیمه شبی به جای یک لیوان آبِ ،
جان پدرم .این زمانه ای که در آن تکنولوژی
مجبور شود برای اثبات ادعایش ،بگوید به ارواح خاک پدرم ،نه به ِ
خرگوش وار حرکت میکند و ما همانند الکپشتی به دنبال آن میخزیم ،چه بخواهیم و چه به مذاقمان خوش
نیاید ،تفاوت فکری ما به عنوان والدین با فرزندانمان ،نافِ آسمان را پاره میکند! آن هم نه تفاوت فکری معمول،
تفاوتی از نوع فلسفی و ریشه دار .من باب مثال خود بنده هنوز در حال کشف این مسئله ی پیچیده و بی انتها
هستم که اول مرغ بود یا تخم مرغ؟! اما کودکان این زمانه در پی تأثیر قیمت مرغ و تخم مرغ بر روی معامالت
و نوسانات بورس هستند .مثالی دیگر اگر بخواهم بزنم ،در تایید این است که تفاوت نسل ها این تفاوت فکرها
را بوجود آورده اســت .مثال ما در دوران تحصیل ،دی ماه به هنگامه ی امتحانات ترم اول ،یک ربع باید صبر
میکردیم ،دست به دست میمالیدیم و گاها «ها» میکردیم تا یخ دستانمان باز شود که بتوانیم خودکار در دست
بگیریم و امتحان را شروع کنیم .این که یخ مغ ِز سرما زده مان کی باز میشد را خدا میدانست.گاهی باید انقد
به مغزمان فشار میآوردیم تا موتورش به کار بیوفتد ،یخش بشکند و شروع به فکر کردن کند ،اما صد دریغ و
افسوس که وقت امتحان ضیق بود و تا موتور مغز ما شروع به کار کند برگه هایمان را جمع کرده بودند .بچه
های زمان حال چطور؟ سرمای دی ماه میدانند چیست؟ کنار شوفاژ لم داده اند ،گوشی دست گرفته اند ،اغذیه
دست چپشان و کتاب درسی دست راستشان ،امتحان میدهند! چه میدانند دست یخ زده چه بد خط مینویسد
و دو نمره از بدخطی کم آوردن چیست .بزرگترین فشار روحی وارده بهشان کند شدن سرعت اینترنت است
و والســام .با این تفاسیر قرار نیست من و همسرم بخواهیم خودمان را محدود کنیم .چون ما هر چقدر هم
َبدویم مثل گرگ داستان میگ میگ ،یا دستمان به گوشت نمیرسد یا با کله مستقیم و با شتاب باال وارد دیوار
میشویم .من و سیامک جان (همسرم) هنوز خیلی جاها هست که نرفتیم .چطور میشود با طفلی شیرخوار
در بغل ،ناهمواری های کوه را باال رفت؟ از آن گذشته ،برای رسیدن به ترفیع شغلی ،هنوز فرصت نیاز است.
اما اگر مادر بشــوم ناچارا ً مرخصی الزم میشوم و به جای ترفیع شغلی ،دچار تنزل درجه شغلی خواهم شد.
عوض فیلم دیدن با سیامک و تخمه شکستن و گفتن و خندیدن ،غرولند کنان به
خوش ندارم که شب ها ،در ِ
ِ
کوچک عزیزم را از پوشک
تفکیک لوبیا و لپه و عدس ،که آقازاده در همشان کرده بپردازم .بعد از دو سال آن
بگیرم ،و نگران باشم هرجا از خانه که مینشینم ،قبال توسط قدوم متبرکشان عنایت شده باشد و یواشکی کار
خرابی کرده باشد و در رفته باشد.
باید به فکر کنکور کارشناسی ارشد و بعد از آن ،مقطع دکتری باشم .حقیقتا کار زیاد است برای انجام دادن.
ِ
کوچک زیبای من.
صبر کن
مادرت اگر پوستش مثل  20سالگی شفاف نباشد،
اگر شبها وقتی تورا در آغوش گرفته و به خواب رفته ،خر و پف میکند،
اگر نتواند همپای تو از باال تا پائین پارک یک نفس ب َِد َود و زود خسته شود،
اگر وقتی خواستی بازی پر سر و صدا کنی ،حوصله اش سر برود و یک جیغ بلند نثارت کند،
در عوض تحصیلکرده اســت .با پدرت جوانی کرده اســت و حاال چین و چروک صورت و لرزش دســتانش
را برای تو گذاشته است.

سردار قاآنی در مراسم تشییع پیکر شهید حجازی:

جبهههای مقاومتهر روز یک اقدام اساسی مقابل
آمریکا و اسرائیل انجام میدهند
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه جبهههای مقاومتهر روز یک اقدام اساسی مقابلآمریکا و اسرائیل انجام میدهند،
گفت:راه سردار شهید حجازی در عرصه مقاومت همچنان ادامه دارد.سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنیصبح دیروز در مراسم تشییع پیکر شهید
حجازی در دانشــکده پرواز اصفهانبا اشــاره به افتخارات استان اصفهان در دورههای مختلف انقالب اسالمی اظهار داشت :امروز استان اصفهان و
همه ما بهخاطر از دست دادن یک شخصیت بزرگ و خدمتگزار در ایران و جهان اسالم غمگین هستیم اما اصفهان مفتخر است که دوباره یک برگ
زرینی به کتاب طالیی شــهدا و فداکاران راه خدا تقدیم کرد و به این کتاب ارزشــمندش افزوده شد ،اصفهان شهر علم و جهاد است و هم بزرگان
علمی از این شهر بلند شدند و هنوز که هنوز است تقدیم دنیای علم میکند و هم مردان بزرگ در عرصه جهاد که در طول تاریخ اسم آنها مزین
اســت.وی افزود :شــهدای بزرگ مکتب نبی مکرم اسالم(ص) از شهید محراب اشرفی اصفهانی گرفته تا شهید میثمی و ردانیپور جزء چراغهای
برجسته این علمایی بودند که میدان علم و جهاد را با هم پیوند زدند و اینها بههمراه خودشان شخصیتهای بزرگی را پروراندند که بروز و ظهور
این شخصیتهای ارزشمند در میدان جهاد خود را نشان داد و انسانهای بزرگی چون شهیدان خرازی ،همت ،کاظمی و بیش از  23هزار شهید که
هرکدام پرچم بلند و پرافتخار این سرزمین شهیدپرور شدند.فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتباط با مجاهدتهای سردار
حجازی عنوان کرد :شهید حجازی جزء خیل این انسانهای ارزشمند بود که هم در عرصه علم از مکتب امام صادق(ع) شروع کرد و هم در صحنه
جهاد هرکجا که اسالم نیاز داشت ،کنار دوستان و برادرانش فداکاری همهجانبه در راه اسالم را به ما درس میدادند ،اگر بخواهیم در کشور نمونهای
از مقاومت را مثال بزنیم شــهید حجازی جزء برجســتهترین این افراد است.وی افزود :شهید حجازی پیش از انقالب در مبارزه با طاغوت ،در دوره
انقالب اســامی جزء جلوداران و پرتالشهای جوان این سرزمین و بهمحض پیروزی انقالب حضور در عرصههای سخت از سیستان و بلوچستان
گرفته تا مناطق مختلفی را که نیازمند خدمت بود هدر کارنامه خود دارد و این استان افتخار داشته است که جلودار باشد و شهید حجازی جزء این
جلوداران بود.سردار قاآنی بااشاره به خدمات شهید حجازی در جبههها تصریح کرد :در صحنههای نیاز دوره دفاع مقدس هرکجا الزم بود حضور
ایشان در یگانهای عملیاتی و مناطق مختلف مأموریتی از پایگاه منتظران شهادت در اهواز تا کوههای کردستان و از قرارگاههای اولی که در جنگ
تشکیل شد تا قرارگاه قدس که نقشآفرینی میکرد ،در هرکجا سؤال میکردیم انسانهای مقاومی بودند که یک نمونه برجسته آنها شهید حجازی
بود.وی ادامه داد :در یک دوره تقریباً 10ســاله فرمانده نیروی مقاومت بود و بســیج را بهعنوان پشتوانه اساسی انقالب اسالمی هدایت میکرد که
الحمدهلل خداوند در این دوره آخر به این انسان باصفای مخلص توفیق داد تا پای تربیت مقاومتی را از مرزهای کشور آنطرفتر بگذارد و در عرصه
ی مقاومت بیرون از کشور اثرگذار بود و در این چند روز که رهبران
مقاومت بینالملل توفیق خدمت پیدا کرد که انصافاً حضور ایشان در صحنهها 
جهادی مقاومت مطلع شدند ،به محضر رهبر معظم انقالب و مردم ایران عرض تسلیت داشتند.فرمانده نیروی قدس سپاه در ارتباط با پیام تسلیت
رهبر معظم انقالب بیان کرد :از همه مهمتر پیام رهبر در سوگ این شهید عالیمقامی است که تا روز آخر حیاتش برای اسالم ،انقالب اسالمی و
تفسیر واقعی و عملی مقاومت خدمت میکرد و انصافاً این پیام چقدر بامحبت و باعمق بیان شد ،رهبر معظم انقالب که هر کلمهشان باحساب است
و نماینده امام زمان(عج) هستند ،ایشان را با این عنوان تفسیر کردند که عمری سراپا مجاهدت ،فکری پویا ،دلی سرشار از ایمان راستین و آکنده
از انگیزه و عزم راسخ و نیرویی یکسره درخدمت اسالم و انقالب اسالمی داشت.وی افزود :همچنین ایشان فرمودند او در مسئولیتهای بزرگ و
اثرگذار در سپاه پاسداران خدمت کرده و در همه آنها سربلند و موفق بوده است ،اینها سرمایههای شهید عالیمقام ماست که پس از یک عمر
خدمت صادقانه و خالصانه رهبرش اینگونه اورا تفسیر میکند و حتماً این تفسیر سرمایه بزرگ مردم اصفهان میباشد که به این سرمایه بزرگ
این تفســیر زیبا هم افزوده شــد و حق هم برای سرزمینی که انسانهای مخلص همچون شهید حجازی تربیت میکند همین است.سردار قاآنی
خاطرنشان کرد :راه شهید حجازی در عرصه مقاومت همچنان استمرار دارد و مسیری که شهید عالیمقام سلیمانی در میدان مقاومت گسترش
دادند و شــهید حجازی جزء رهروان واقعی آن راه بودند و بهخوبی طی کردند و آموزش دادند به حول و قوه الهی همچنان ادامه خواهد داشــت و
این مسیری است که خداوند قول به پیروزی این راه داده و این مسیر حتماً هر روز باصالبت و باموفقیت جلو میرود و تنها جایی که توقف میکند،
حکومت جهانی امام زمان(عج) است .وی با ابراز اینکهشهید حجازی در مسئولیتهای خود در سپاه سربلند بوده و راه این شهید در عرصه مقاومت
همچنان اســتمرار دارد ،ادامه داد :مســیری را که شهید سلیمانی گسترش داده و شهید حجازی ادامه داده و قول به پیروزی این راه داده است با
صالبت تا رسیدن به حکومت جهانی امام زمان(عج) محقق میشود.فرمانده نیروی قدس سپاه در پایان خاطرنشان کرد :امروز جبهههای مختلف
مقاومت از ایران اسالمی تا لبنان و عراق و سوریه و یمن فرزندان مقاومت را میبینید که از این مکتب درس گرفتند و هر روز یک اقدام اساسی در
مقابل دشمنان انقالب و اسالم و آمریکا و رژیم خونخوار صهیونیستی انجام میدهند و این مسیر باعزت مقاومت هست که همچنان به حول و قوه
الهی تا رسیدن به حکومت جهانی امام زمان ادامه پیدا میکند.

فوت  ۳۹۵بیمار کووید ۱۹در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در شــبانه روز گذشته  ۳۹۵بیمار کووید ۱۹در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.بنابر اعالم مرکز روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تا کنون  ۴۸۰هزار و  ۶۴۶نفر ُدز اول واکسن کرونا و  ۱۴۱هزار و  ۱۷۶نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع
واکســن های تزریق شــده در کشور به  ۶۲۱هزار و ُ ۸۲۲دز رسید .تا دیروز  ۳۱فروردین  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۵ ،هزار و ۴۹۲
بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که سه هزار و  ۳۶۵نفر از آنها بستری شدند .مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و
 ۲۸۶هزار و  ۹۲۷نفر رسید .متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۳۹۵ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری
به  ۶۷هزار و  ۵۲۵نفر رسید .خوشبختانه تا کنون یک میلیون و  ۸۱۰هزار و  ۵۳۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند .چهار
هزار و  ۹۱۱نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .تا کنون  ۱۴میلیون و  ۶۱۳هزار و ۱۰
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون  ۳۰۱شهرستان در وضعیت قرمز ۹۵ ،شهرستان نارنجی ۴۵ ،شهرستان زرد و
تنها هفت شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

یادداشت
انتشار اوراق بدهی ،ایجاد مشکل جدید
یا راهحل؟
چند ســالی اســت که بحث اوراق بدهی دولتی در رسانهها و محافل
سیاســتگذاری داغ شدهاســت .اگرچــه ایــن اوراق در اقتصادهای
پیشــرفتهی جهان ســابقهی طوالنی دارند ،در اقتصاد ایران پدیدهای
نوظهور به شمار میروند.انتشار اوراق بدهی دولتی قابل معامله اولینبار
در سال  ۱۳۹۴در قالب اسناد خزانه اسالمی آغاز شد اما تا سال ۱۳۹۹
بســامد و حجم انتشــار اوراق به گونهای نبود که بتوان آن را منبعی
قابل توجه برای تامین مالی دولت به شــمار آورد .در ســال  ۱۳۹۹با
راهانــدازی حراجهای هفتگی ابعاد انتشــار اوراق به طرز قابل توجهی
افزایــش پیدا کرد ،به طوری که انداز ه کل بــازار بدهی تنها در  ۹ماه
اخیر بیش از دو برابر شد.انتشار قابل توجه اوراق بدهی دولتی در سال
 ۱۳۹۹مباحث و ابهاماتی پیرامون این اوراق ایجاد کرده اســت .از یک
سو استدالل میشود که اقتصاد ایران میتواند با انتشار اوراق ،همانند
بیشتر اقتصاددهای دنیا از بیماری تورم مزمن نجات یابد؛ از سوی دیگر
گفته میشود که انتشار اوراق بدهی به خودی خود نه تنها دردی را دوا
نمیکند ،بلکه درد امروز را به آیندگان منتقل مینماید .این ابهامات و
موارد مانند آن باید با نگاهی موشکافانه بررسی شده و انتظارات پیرامون
کارایی انتشــار اوراق مطابق آن سامان یابد .در این یادداشت و سلسه
یادداشتهای پس از آن برآنیم تا نگاهی گذرا به پدیدهی انتشار اوراق
بدهی دولتی و چالشهای آن در اقتصاد ایران داشت ه باشیم.
اوراق بدهی دولتی چیست؟
اوراق بدهــی دولتی نوعی اوراق بهادار هســتند که دولت برای تامین
منابع مالی مورد نیاز خود منتشر میکند .این اوراق دارای یک قیمت
اســمی (برای مثال  ۱۰۰هزار تومان) ،زمان سررســید (برای مثال ۱
اردیبهشــت  ،)۱۴۰۱دورههای تقســیم ســود (برای مثال  ۳ماهه) و
مشخصات دیگری هستند .در زمان عرضهی اولیه ،قیمت فروش اوراق
توســط سازوکار عرضه و تقاضا تعیین میشود (معموالً کمتر از قیمت
اسمی است) .در زمان سررسید نیز دولت موظف است اوراق را به قیمت
اسمی آنها از بازار خریداری نماید .به این ترتیب کسی که در عرضهی
اولیــه ،هر ورق را مثال با قیمت  ۸۰هزار تومان خریده باشــد ،در روز
سررسید اوراق خود را با قیمت  ۱۰۰هزار تومان به دولت میفروشد و
در این بین  ۲۰هزار تومان در هر ورق ســود میبرد.سابق ه انتشار اوراق
بدهی دولتی در دنیا به چندین قرن قبل باز میگردد و در حال حاضر
بازار ایــن اوراق جزء یکی از بزرگترین و فعالترین بازارهای مالی دنیا
است .ارزش بازار اوراق بدهی دولتی در بسیاری از کشورها با ابعاد کل
اقتصاد آنها قابل مقایســه اســت .حجم عظیم خرید و فروش در این
بازارها نیز از اهمیت و پویایی بسیار زیاد آنها خبر میدهد؛ برای مثال
ارزش معامالت روزان ه بازار اوراق دولتی آمریکا در سال  ۲۰۱۸به بیش
از  ۶۰۰میلیارد دالر میرسد ،حدودا ً دو برابر ابعاد اقتصاد ایران.
چرا دولتها اوراق بدهی منتشر میکنند؟
برای پاسخ به این سوال که «چرا دولتها اوراق بدهی منتشر میکنند؟»
ابتدا باید پرسید «چرا دولتها بدهکار میشوند؟» همانطور که مردم در
زندگی روزمرهی خود بعضی مواقع با محدودیت مالی مواجه میشود،
یعنی باید بیشتر از دخل خود خرج کنند ،دولت نیز برخی مواقع دچار
کســری بودجه میشــود .به طور تاریخی ،دولتها در هنگام جنگ یا
حوادث طبیعی مانند زلزلــه ،یا برای انجام فعالیتهای بزرگ عمرانی
مانند احداث راهآهن ،ســد و ...به منابعــی بیش از درآمدهای مالیاتی
نیاز پیدا میکردند .افزایش مالیاتها برای تامین مخارج اینچنینی نه
امکانپذیر اســت و نه مطلوب؛ بنابراین دولتها ناچار هستند از طریق
استقراض ،منابع مورد نیاز را تامین نمایند .متداولترین روش استقراض
دولت ،انتشــار اوراق بدهی و بدهکار شدن به مردم است.اتفاقاتی نظیر
جنگ ،حــوادث طبیعی و فعالیتهای عمرانی کوتاهمدت هســتند و
انتظار میرود پس از چند سال پایان یابند .بنابراین دولتی که در حال
حاضر با کسری منابع مواجه اســت ،احتماالً در آینده میتواند قرض
خود را بازپرداخت کند .به طور خاص ،فعالیتها عمرانی معموالً برای
دولت جریــان درآمدی ایجاد میکند که از محل آنها میتوان بدهی
را بازپرداخــت کرد .بنابراین ایجاد بدهی در واقع یک اقدام کوتاهمدت
است.
چرا دولتها همواره بدهکارند؟
اگرچــه انتظار میرود بدهــی دولتها محدود بــوده و پس از مدتی
کاهش پیدا کند ،اما روندهای چند دههی اخیر در اکثر کشورها نشان
میدهــد دولتها همواره بدهکار بوده و مقدار بدهی آنها با ســرعت
باالیی افزایش یافته است .به بیان بهتر ،دولتها در اغلب زمانها دچار
کسری بودجه هستند و این کسریها روی هم انباشتهشده و بدهی را
افزایش میدهند .بخشی از کسری بودجه به همان اتفاقات کوتاهمدت
برمیگردد؛ اما بخش بزرگی از کســری به دالیل اقتصاد سیاسی ایجاد
میشــود .به این معنا که دولتها برای کسب رای ،مخارج عمومی را
افزایش داده و در مقابل مالیاتهــا را کاهش میدهند .ناترازی ایجاد
شــده بین دخل و خرج در قالب کسری و از طریق انتشار اوراق بدهی
تامین میشود.چگونه ممکن است موجودی اقتصادی همواره بدهکار
باشد و کماکان بتواند استقراض کند؟ نکت ه کلیدی در «اعتبار» دولتها
اســت؛ یعنی تا وقتی دولت در بازپرداخت بدهی خود ناتوان نشود (و
اصطالحاً نکول نکند) ،امکان اســتقراض بیشــتر را دارد .هرچه اعتبار
دولت بیشتر باشد ،مردم نرخ سود کمتری برای اوراق مطالبه میکنند
و هزین ه تامین مالی دولت کاهش مییابد.
انتشار اوراق بدهی :آینده فروشی؟
هنگامی که صحبت از انتشار اوراق بدهی دولت میشود ،غالباً این کار
را مصداق آینده فروشی و روشی برای به تعویقانداختن مشکالت فعلی
میدانند .فارغ از رد یا تایید این ادعا ،الزم اســت به این سواالت پاسخ
دهیم که انتشار اوراق در واکنش به چه پدیدهای انجام میشود؟ و آیا
راهکار بهتری جز انتشار اوراق وجود دارد؟
ادامه در صفحه سوم
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ربیعی:

هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام در مذاکرات وین نمیدهیم

سخنگوی دولت گفت :حاضر به دادن هیچ امتیازی خارج از چارچوب
برجام در مذاکرات وین نیستیم ...آمریکا میتواند بهسرعت به تعهدات
خود برگردد.علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری خود
که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد ،با اشاره به وضعیت شیوع
کرونا در کشــور گفت :کارشناســان وزارت بهداشت معتقد هستند،
رفتارها و خریدهای شــب عید موجب تسری بیشتر ویروس شد.وی
افزود :مــردم پروتکلها را رعایت کنند و با یک تغییر وضعیت عادی
انگاری نکنند .همچنین متاسفانه در روزهای اخیر یکبار دیگر شاهد
اوج گرفتن موارد ابتال و درگذشت شماری از عزیزان مان بودیم که درد
و رنج های بسیاری را بر جامعه تحمیل کرد .بررسی ها نشان می دهد
دو عامل در شکل گیری موج چهارم کرونا موثر بوده است ،یک عامل
ویروس جهش یافته جدید اســت .با قدرت سرایت باال و با پیشروی
مهلک در بدن بیمار که قبل از عید نوروز وارد ایران شده است.
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :ویروسهای جهش یافته در هیچ
مرزی محدود نمی ماند و بســرعت به سایر کشورها تسری پیدا می
کند و ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم و اینک ما یک پیک جهانی
را شاهد هستیم از کشورهای همسایه تا کشورهای توسعه یافته با آمار
مرگ بسیار باال و اساســا در جهان پیک جدید مرگ آوری بیشتری
داشته است.عامل دیگر ،عدم رعایت پروتکل ها است .تجربه در ایران
نشان می دهد زمانی که نرخ مرگ و میر پایین می آید مردم احساس
آســودگی خاطر پیدا می کنند و در رعایت پروتکل های بهداشــتی
غفلت می کنند.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از
نظــر فنی امکان لغو تحریمها وجود دارد گفت :به لحاظ فنی امکان
نقض کلی تحریمها و احیای توافق در مدت زمان کوتاهی وجود دارد
و امیدواریم در مذاکرات پیش رو این هدف برای همه طرفها حاصل
شــود .ما برای احقاق حقمان هیچ عجلهای نداریم و حاضر به دادن
هیــچ امتیازی خارج از چارچوب برجام نیســتیم .آمریکا میتواند به
ســرعت به تعهدات خود برگردد و ما هم به ســرعت راستی آزمایی
میکنیم و پس از آن به تعهداتمان باز خواهیم گشت.سخنگوی دولت
در خصــوص آخرین وضعیت مذاکرات وین و چگونگی رفع تحریمها
و اجرای تعهدات گفــت :آقای دکتر عراقچی در هفدهم فروردین در
مصاحبــه با پرس تی وی هم اعالم کردند که «ما عالقه ای به احیای
برجام از طریق طرح گام به گام نداریم» و سیاســت قطعی ابالغ شده
از ســوی رهبری سرمشق مذاکراتی ماســت.وی اضافه کرد :در حال
حاضر دو کارگروه تشکیل شده سرگرم بررسی و ارائه لیست اقداماتی
هســتند که طرفین برای انجام کامل تعهدات خود باید انجام بدهند.
مذاکرات با  1+4بطور فشــرده در همین خصوص ادامه دارد.ربیعی با
بیان اینکه دولــت در راه احیای برجام هیچ انگیزه انتخاباتی جز رفع

تحریم ها و مشاهده اثر مثبت آن بر زندگی مردم که می تواند پیش
درآمدی برای مشارکت حداکثری در انتخابات و تحقق خواست مقام
معظم رهبری باشد ،ندارد ،تصریح کرد :کسانی که غیر از این زاویه،
شــائبهی انگیزه انتخاباتی دولت در مذاکرات احیای برجام را به میان
می کشند ،همان هایی هستند که سالهاست در انتظار نابودی برجام
و به بهای مشــقت زندگی مردم کوشــیده اند که از این نمد ،کالهی
سیاسی نصیب خود کنند و حاال که مذاکرات احیای برجام آغاز شده،
قیــاس به خود می گیرند و تصور می کنند کــه البد دولت هم باید
مثل آنها نیت سیاســی و انتخاباتی از این مذاکرات داشته باشد.اما از
نظر دولت ،مســئله احیای برجام یک مسئله ملی است و نباید ابزار
انتخاباتی قرار بگیرد .دولت برخالف عده ای ،هیچ وقت از جیب مردم
و منافــع ملی برای منافع جناحی و انتخاباتی هزینه نکرده و نخواهد
کرد .ســخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا سرنوشت برجام
عبرتی هم برای دولت داشت؟ گفت :برجام نه تنها برای ما بلکه برای
تاریــخ ایران و همه جهانیان هم عبرت آموزی زیــادی دارد .از همه
اتفاقات مهمی که در کشــور می افتد همه باید عبرت بگیریم .برجام
باعث تقویت اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به توانایی داخلی در احقاق
حقوق مردم و مشخص شدن این واقعیت شد که هم می توان احقاق
حقــوق از جامعه جهانی کرد و هم حق خــود را برای برخورداری از
فعالیت های هســته ای صلح آمیز داشته باشیم.وی افزود :سرنوشت
برجام به ما یاد داد که هرچند در امنیت زدایی ایران موفق شــدیم و
افق از امکانات تازه به رویمان گشوده شد اما بخاطر اختالفات داخلی
نتوانستیم چنان که شایسته بود از آن استفاده کنیم .برجام به تنهایی
برای بهبود چشمگیر اقتصاد ملی کافی نبود چون با وجود رفع کردن
یک مانع بزرگ خارجی ،نارســایی های دیگر از جمله در نظام مالی و
بانکی و مقررات دست و پاگیر و مهمتر از اینها اختالف های سیاسی
که مانع از شکل گیری اجماع ملی حول برنامه توسعه کشور بود ،سد
راه بهره مندی از شــرایط مطلوب شد.ربیعی گفت :البته ما در دولت
هیچ وقت برای احقاق حقوق ملت از هیچ طعنه ،فشار ،ترور حیثیتی
داخلی و ترور فیزیکی خارجی ترسی نداشته و نداریم اما بیشتر از قبل
به این باور رسیدیم که برای گرفتن حق مردم نباید تسلیم فشارها و
طعنهها شد و نباید به خاطر فشارهای مختلف سیاسی از تالش برای
بازگردان حقوق ملت دست کشید .وی با بیان اینکه بله؛ برجام درس
های زیادی به ما یاد داد ،تصریح کرد :مهمترین عبرتی که از سرنوشت
برجام گرفتیم این بود که تصور نمی کردیم یک جناح خاص ،رقابتی
سالم را تا مرز عداوتی مسموم پیش ببرد و گاهی همصدا با بدخواهان
ایران ،دولت را یک روز متهم به نابودکردن دســتاوردهای هستهای ،
یک روز متهم به عدم توجه به توانمندی داخلی و یک روز هم متهم به

گزیده خبر
عراقچی:

نه گفتوگوی فرسایشی را میپذیریم،
نه شتاب میکنیم
معاون وزیر امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد کشورمان در وین تأکید کرد که بحثی
تحت عنوان «توافق موقت» به هیچ وجه مطرح نیست و جمهوری اسالمی ایران تنها
در خصوص گام نهایی جهت رفع تحریمهای ظالمانه گفتوگو میکند ،.سید عباس
عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیأت مذاکرهکننده کشورمان در
وین ،در واکنش به برخی گزارشهای کذب منتشرشده در رسانههای غربی ،تأکید
کرد که به هیچ وجه بحثی تحت عنوان «توافق موقت» یا موضوعاتی از این دست
در گفتوگوهای میان جمهوری اسالمی ایران و گروه  4+1مطرح نیست.عراقچی
تصریح کرد که جمهوری اســامی ایران تنهــا در خصوص گام نهایی جهت رفع
تحریمهای ظالمانه علیه ملت ایران گفتوگو میکند و شایعاتی نظیر طرحهای گام
به گام یا توافق موقت ،بیپایه و اساس است.مذاکرهکننده ارشد کشورمان در وین،
همچنین خاطرنشــان کرد که جمهوری اسالمی ایران ،همانگونه که مقام معظم
رهبری تأکید فرمودند ،به هیچ وجه اجازه فرسایشی شدن مذاکرات را نخواهد داد و
در عین حال برای رسیدن به نتیجه شتاب و تعجیل نیز نخواهد کرد و تصریح دارد
که گفتوگوها باید با دقت و با حفظ منافع و مواضع قطعی کشور انجام شود.سید
عباس عراقچی در پایان اشاره کرد که هرگونه تصمیمی در خصوص روند و نتایج
گفتوگوها ،در تهران اتخاذ خواهد شد و تیم مذاکرهکننده گزارش خود را از وضعیت
مذاکرات به طور مستمر به مقامات عالی رتبه ارائه می کند.
قالیباف:

مسائل بورس و هستهای هفته آینده در
مجلس پیگیری میشود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :اگرچه مجلس هفته آینده جلسه علنی برای
رأیگیری نخواهدداشت اما مسائلی چون هســتهای ،موضوع بورس وکرونا مورد
پیگیری قرار خواهند گرفت .محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در
آغاز نشست علنی دیروز (سهشنبه  31فروردین) قوه مقننه در نطق پیش از دستور
گفت :امروز ما در شرایط سخت کرونایی بهسر میبریم و اکثر قریب به اتفاق شهرها
و شهرستانها در شرایط قرمز کرونایی بهسر میبرند.وی افزود :از دولت میخواهیم
که در بحث کنترل و قرنطینهها و اعمال محدودیتها دستگاههای مسئول تالش
بیشتری را انجام دهند تا با کنترل و قرنطینهها بتوانیم روند رشد صعودی بیماری
کرونا را متوقف کنیم و آن را کاهش دهیم.رئیس مجلس ادامه داد :اقشار مختلف
جامعه بدانند ما متوجه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی جامعه هستیم و تمام
تالش مجلس و دولت بر این است که حمایت الزم در این شرایط از اقشار مختلفی
که در حوزه تعطیلی آسیب میبینند بهعمل آید.قالیباف خاطرنشان کرد :بهخاطر
ســیر صعودی شیوع ویروس کرونا مجلس تصمیم گرفت جلسات کمیسیونها و
صحن مجلس در هفته آینده برای رأیگیری برگزار نشود و در هفته آینده بهخاطر
شرایط خاص کرونایی کشور در دو روزی که جلسه مجلس برگزار میشد ،جلسه
علنی برگزار نمیکنیم اما مجلس فعال اســت و نمایندگان در اینجا هستند و به
شهرستانها نمیروند چرا که در شهرستانها هم شرایط کرونایی است .وی با بیان
اینکه انتشار خبر تعطیلی مجلس در هفته آینده درست نیست اظهار داشت :من
اعالم میکنم که رئیس و هیئت رئیسههای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست
خارجی ،اقتصادی ،صنایع و معادن ،انرژی و بهداشت و درمان حتماً در شرایط کنونی
در رابطه با مســائل هستهای در بحث مربوط به مسائل بورس مخصوصاً در بحث
مربوط به کرونا و بهداشت و درمان فعالیتهایشان در مجلس ادامه دارد.

وادادگی کردند و علیه کسانی که در راه دفاع از منافع ملی و آسایش
مردم ،در حال مصاف دیپلماتیک با قدرت های جهانی بودند ،تهمت
و قلم زدند.وی خاطرنشــان کرد :حتی زمانی که دولت زورگو و قانون
شــکن ترامپ از برجام خارج شد و سخت ترین تحریم های تاریخ را
علیه ملت ما وضع کرد ،این افراد نه تنها از تخریب و افترا علیه دولت
در خط مقدم آن جنگ اقتصادی دســت برنداشتند .ما در دولت ،هم
باید تولید و اقتصاد را پیش میبردیم و خوشبختانه سال  99را با رشد
 2درصد تمام کردیم ؛ هم باید مراقب روان جامعه میبودیم و در عین
حال ،با عقب راندن تحریمها ،حق جامعه مردم ایران را از نظام ظالمانه
جهان میســتاندیم  .در این شــرایط ،باید منتظر هجمههای داخلی
هم میبودیم.سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای واردات صحیح
واکسن کرونا گفت :وقتی به بخش خصوصی اعالم کردیم که برای وارد
کردن واکسن کرونا اقدام کنند ،این یک استراتژی درست بود .واکسن
هم مثل ســایر کاالهای دیگر باید به لحاظ کیفیت و سالمت توسط
یک مرجع دولتی مورد تایید قرار بگیرد  .معاونت غذا و داروی وزارت
بهداشت هم مرجع تعیین کننده استاندارد واکسن وارد شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه چرا تصمیمات سختگیرانه تری در
زمینه کرونا اتخاذ نمیشود و به نظر میرسد اختالف نظر در این ستاد
بسیار زیاد شده است؟ گفت :در حال حاضر و با شرایط فعلی ،راهکار
موثرتر ،استفاده از قرنطینه فردی در موارد ابتال و یا مشکوک به ابتال

زاکانی در صحن مجلس:

دولت قطره چکانی اطالعات میدهد
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت :ســاختار مرکز دوسطحی،
چاالک و متناسب شده و به هیات امنای مرکز تقدیم شده است.
 ،در ادامه جلسه علنی دیروز سهشنبه مجلس شورای اسالمی علیرضا
زاکانی رئیس مرکز پژوهشها گزارشی از عملکرد این مرکز ارائه داد.
وی گفت :مرکز پژوهشها با ربع قرن ســابقه تنها مرکزی است که
حوزه دانشی کشــور را به حوزه تقنینی متصل میکند .ما در مرکز
پژوهشها مسیر خود را با تحول آغاز کردیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی ادامه داد :تعریف
مرکــز پژوهشها از «پشــتیبانی صرف از تصمیمــات مجلس» به
«سیاستپژوهی راهبردی و معماری نقشه راه برونرفت و پیشرفت
کشور برای تصمیمسازیهای راهبردی مجلس و سایر قوای کشور»
تغییر کرد.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در ادامه
در تشــریح تحوالت و تغییرات مهم در مرکز پژوهشها گفت :تغییر
توانمندیهای مرکــز پژوهشها از تأثیرگذاری بــر جزئیات مواد و
بندهــای قانون در حوزههای تخصصی بــر تأثیرگذاری بر روح کلی
اهــداف و جهتگیریهای راهبردی قانون و نظام راهبردی مطابق با
ارزشهای دین مبین اســام برای حکمرانی در نظام اسالمی.تغییر
توانمندیهای مرکــز پژوهشها برای ایجاد بــازوی توانمند جدید
مجلس در نظارت راهبردی فراگیر ،هوشمند و مستمر بر اجرای قانون
به جای نظارت موردی و مقطعی .تغییر توانمندیها و شایستگیها
مرکز پژوهشها از تمرکز صرف به توان کارشناسی داخلی به مجرا و
محل گردآوری و پردازش کارشناسی نخبگان کشور.ایجاد و توسعه
توانمندیها و شایســتگیهای نوین در مرکز پژوهشها برای کارا و
اثربخش کردن هر چه بیشــتر ارکان فرآیندها ،نظامها و سامانههای
مجلس برای تأثیرگذاری ســریع و عمیق مجلس در پیشــبرد امور.
زاکانــی ادامه داد :در این جهت  ۹صورت تحولی در مرکز پژوهشها
مــد نظر قرار گرفت .مهمترین بخش تحولی مرکز پژوهشها ،تحول
در رویکردهــا بود ۱۴ .رویکرد بــرای مرکز پژوهشها در نظر گرفته
شــد و طی این  ۸ماه حضور بنــده و همکارانم در مرکز پژوهشها،
توجه ویژه به  ۱۴رویکرد اســت.رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با
اشــاره به این  ۱۴رویکرد گفت :اشــراف به معارف اسالمی در حوزه
قانونگــذاری و نظارت ،برای این مقصود دفتر مرکز پژوهشها در قم
تأسیس شــد ۷ ،کمیته تخصصی شکل گرفت و میزهای متناظر با
گروههای مرکز پژوهشها در قم راهاندازی شد .امروز شبکه نخبگی
حوزه علمیه در قانونگذاری و نظارت مجلس به کار گرفته شــده که
تحولی در حوزه دین اســت .تالش ما در قانوننویسی بر گوهر دین
است .بزرگانی همچون آیتاهلل کعبی ،پارسانیا ،میرمؤذی و توکلی با
حضور خودشان در مرکز پژوهشها ،صدها فاضل حوزوی را گرد هم
جمــع کردند.وی افزود :بهرهمندی از مکتب امام (ره) از رویکردهای
جدید مرکز پژوهشها اســت تا بر مبنای مکتب امام (ره) مسائل را
بشناسیم و راهحل آن را استخراج کنیم .برای این رویکرد اندیشکده
حکمرانی در مرکز پژوهشها تأسیس شد و امروز میزهای کارشناسی
فعالیت میکنند.زاکانی گفت :رویکرد تحقق چشمانداز در اقامه قانون
اساسی و تالش برای قانونی کردن سیاستهای ابالغی در دستور کار
مرکز پژوهشها قرار دارد .از سیاست ابالغی تنها یک سیاست تبدیل
به قانون شــده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :رویکرد بسیار مهم ما ،رویکرد جمعسپاری علمی است.

همزمان محدودیتهایی که ما در سه حالت رنگ بندی در نظر گرفتیم
با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط همگان است.وی افزود :چون
شما بحث مجادله را هم در سوالتان مطرح کردید الزم است یکبار به
صورت دقیق فرآیند تصمیم گیری در ستاد ملی کرونا را تشریح کنم.
همه موضوعات ابتدا در کمیتههای تخصصی ســتاد مطرح و پس از
رای اکثریت در جلسه مشترک کمیتهها نیز بررسی و پس از تصویب
در ســتاد ملی کرونا به عنوان دستور قابل طرح است .تصمیم گیری
در ســتاد ملی کرونا اجماعی اســت و به صورت رای گیری نیست.
یعنی رئیس جمهور اگر موضوعی یک مخالف هم داشته باشد ،تصمیم
گیــری در خصوص آن موضوع را به جلســه دیگر و پس از انجام کار
تخصصی بیشــتر ارجاع می دهند.ربیعی با بیان اینکه اگر مساله ای
هم در جلســه به صورت آنی بیان شود ،رئیس جمهور آن را ارجاع به
کمیتهها می دهد تا بعد از کار کارشناسی در ستاد ملی کرونا در مورد
آن تصمیم گیری شود ،اظهار داشت :در همین جا باید تاکید کنم که
سیاستگذاری های دولتی جنبه حمایتی و تکمیلی نسبت به رعایت
فردی و اجتماعی دارد و نمی توان وقتی بخش قابل توجهی از جامعه
مقررات و پروتکل ها را مراعات نمی کنند ،انتظار اثر بخشی و تاثیر باال
از سیاستگذاری های دولتی داشت .ما اعتقاد نداریم که استفاده از زور
می تواند نتیجه بهتری در رعایت پروتکل ها بدهد و باور داریم که پایه
موفقیــت در مقابله با کرونا اعتماد متقابل دولت به مردم در رعایت و

اجرای پروتکل ها و قوانین مصوب از یک طرف و اعتماد مردم به دولت
نسبت به سیاستگذاری های عملی و همه جانبه از طرف دیگر است.
ربیعــی گفت :ما در این زمینه با نابرابری مضاعف روبرو بودهایم؛ یکی
نابرابری جهانی در توزیع واکسن میان کشورها و دیگری نابرابری ناشی
از تحریمها .با این حال مطمئنم تالشهای انجام شــده ،به زودی به
ثمر مینشیند.دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد:
عالوه بر آن ،ســفیرمان در روسیه خبر داده قرارداد خرید  60میلیون
دوز واکسن اسپوتنیک_وی نهایی شده و از خرداد وارد کشور میشود.
تولید واکســن مشترک با کوبا هم شروع شــده و به زودی فاز سوم
آزمایش انجام می شود.وی افزود :البته از آنجا که دولت معنا و ماهیت
تحریم را به خوبی میداند و به مشکالت و تبعات آن واقف است ،تولید
واکســن داخلی را هم مورد اهتمام جدی قرار داده است و خبرهای
ن خصوص منتشر شده و ما لحظهای واردات واکسن را
خوبی هم در ای 
معطل تولید داخلی نکردیم.سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای
واردات صحیح واکســن کرونا گفــت :وقتی به بخش خصوصی اعالم
کردیم که برای وارد کردن واکسن کرونا اقدام کنند ،این یک استراتژی
درست بود .واکسن هم مثل سایر کاالهای دیگر باید به لحاظ کیفیت
و سالمت توسط یک مرجع دولتی مورد تایید قرار بگیرد .معاونت غذا
و داروی وزارت بهداشــت هم مرجع تعیین کننده استاندارد واکسن
وارد شده اســت.ربیعی در پاسخ به سوالی درباره اختالف نظر رییس
جمهوری و وزیر بهداشت در زمینه کرونا گفت:جنس ویروس کرونا و
این بیماری ،آنچنان پیچیده است که به طور طبیعی در مسیر مبارزه
با آن ،نظرهای علمی و اجرایی متفاوتی مطرح می شــود .با توجه به
اینکه کرونا ،بعد بهداشتی و سالمت است در آنجا دیدگاههای مختلف
مطرح می شود .برای همین یک مشکل کالن و در سطح ملی است،
و ابعاد اجتماعی آن هنوز از عمق جامعه بیرون نیامده و مورد بحث و
بررسی قرار نگرفته است.وی افزود :دولت ستادی برای کنترل و مقابله
با کرونا تعریف و تعیین کرد تا همه تصمیمات نهایی درآن ستاد اتخاذ
شود و با توجه به نظر رهبری فرمانده این ستاد رییس جمهوری است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با اشاره به نشست اخیر
خود با وزیر بهداشت گفت :هفته قبل نشستی با دکتر نمکی داشتم و
بیش از یک ساعت هم طول کشید برای همین میتوانم به شما بگویم
که بســیاری از خوانشها از آن صحبت ها نادرست است.سخنگوی
دولت گفت :روز یکشــنبه این هفته در جلسه ستاد اقتصادی دولت
تصمیم گرفته شد  600میلیارد تومان برای خانههای بهداشت سراسر
کشور ،تخصیص یابد .همچنین چهار هزارمیلیارد تومان در مرحله اول
موردنیاز وزارت بهداشت تصویب شد .وی یادآورشد :در قسط اول50 ،
میلیون دالر برای تجهیز تختهای بیمارستانی در نظر گرفته شد.
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وزیر اقتصاد مطرح کرد:

 ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها تامین منابع کردیم
وزیر اقتصاد اظهار داشــت :در ســال گذشــته در مجموع با
احتســاب تهاتر  ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها
تامین منابع شــد .فرهاد دژپســند در صحن علنی مجلس با
اشــاره به عملکرد خصوصی سازی در ســال گذشته اظهار
داشت :سال  ۹۹یکی از سالهای متمادی در عرصه واگذاری
هم در تامین منابع بودجه و هم بند «و» تبصره  ۵قانون بودجه
بود.وی ادامه داد :موفق شدیم  ۳۵هزار میلیارد تومان به خزانه
از محل واگذاریها واریز کنیم که  ۳۲هزار میلیارد تومان آن
از محــل وجوه حاصل از  ETFو به صورت شــناوری بوده که
تمام اینها به صورت شفاف در شرایط رقابتی عرضه شده است.
دژپسند افزود ۱۴ :هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از فروش
سهام به جای اینکه به خزانه واریز شود برای پرداخت معیشت
 ۲در چهار ماه آخر سال به هدفمندی یارانهها اختصاص یافت.
وزیر اقتصاد تاکید کرد :در سال گذشته در مجموع با احتساب
تهاتر  ۱۲۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها تامین منابع
شد.دژپسند با بیان اینکه بدون تعصب و فارغ از اینکه عملکرد
چه کسی بوده ،واگذاریها در این مدت را نقطه قوت میدانم
گفت :درباره عرضه ایران ایرتور آنچه که واگذاری تلقی میشود
اشتباه است .بر اساس قرارداد ،سازمان خصوصی سازی خریدار
اول بوده و وکالت داده شده برای عرضه این شرکت و زمانی که
تعهدات انجام نشده خریدار اول امکان واگذاری را داشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به نامه خصوصی سازی در تاریخ  23دی
 93دربــاره این واگذاری گفت :به شــرکت خریدار جدید به
صراحت بیان شده که هسایار دولتی است و باید تعهدات انجام
شود اما با توجه به عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی هسایار
این اقدامات صورت نگرفته که بر این مبنا پیشنهاد داده شد
که به وکالت عرضه شــود و به همین دلیل بوده که واگذاری
مجدد نیازی به طی طریق از هیات واگذاری نبود و به موجب
قرارداد با حق وکالتی که داده شــده این کار انجام شــد.وی
افزود :درباره این واگذاری آنچه که انجام شده بر مبنای قراداد
حقوقی و قانونی بین خریدار و سازمان خصوصی بوده است.
دژپسند تاکید کرد :برای واگذاری ایران ایرتور چهار بار مزایده
برگزار شــد و مالک فعلی ایران ایر تور در مزایده پنجم برنده
این انتخــاب بود.وی درباره اختالف عــدد کوچک در حجم
بزرگ این واگذاری گفت :در این باره بررسیها کامال مشخص
اســت و این موضوع به دلیل اشــتباهی است که در برخی از
سایتها منتشر شده و از آنجایی که خریدار مبلغ واگذاری را
پرداخت میکند آن عدد کوچک موضوعیت ندارد.وزیر اقتصاد
با اشاره به وضعیت ایران ایرتور قبل از واگذاری به مالک فعلی

اظهار داشــت :هم تعهدات و هم بدهیها بسیار باال بود و این
شرکت همراه با بدهیها واگذار شد و خریدار مکلف بود تمام
این بدهیها را بپردازد و تعهدات را به اجرا برســاند.وی تاکید
کرد :ســازمان هواپیمایی در تاریخ  23آذر  99نامهای نوشته
مبنی بر اینکه بدهیهای ایران ایرتور نســبت به شرکت هما
تعیین تکلیف شده و ایران ایرتور توانسته بدهیها را بپردازد
همچنین بانک ملی هم در تاریــخ  21فرودرین  1400طی
نامهای اعالم کرده که ایران ایرتور فاقد هر گونه اقساط معوق
اســت .همچنین شــرکت فرودگاهها و ناوبــری ایران هم در
نامهای اعالم کرده اســت که ایران ایرتور مانده بدهی خود را
تسویه کرده است.دژپسند ادامه داد :شرکتی که از نظر مالی
چنین شــرایطی را قبل از واگذاری داشــته امروز توانسته در
بسیاری از بخشها وضعیت را بهبود بخشد .آنچه که در نامه
خصوصیسازی بسیار بر آن تاکید داشتیم بحث اشتغال بوده
که شــرکت ایران ایرتور توانســت نیروی کار خود را از 540
نفر قبــل از واگذاری به  1200نفر برســاند بدون اینکه یک
کارگر اخراج شــود.وی با اشاره به بهبود رتبه ایران ایرتور بعد
از وگذاری بین شرکتهای هواپیمایی داخلی گفت :در حالی
که قبل از واگــذاری ایران ایرتور رتبه  13را بین ایرالینهای
داخلی داشت طبق گزارشهای سال  98این شرکت به رتبه
اول رسیده است آیا تمام اینها مبین موفقیت در عملکرد این
شــرکت پس از خصوصیسازی نیســت؟وزیر اقتصاد با بیان

اینکه شرکت کامال زیان ده ایران ایرتور بعد از واگذاری به یک
شرکت سودده تبدیل شــده ادامه داد :آیا سودده شدن ایران
ایرتور مبین این نیست که در واگذاری در اهلیت خریدار هم
دقت الزم صورت گرفته است؟دژپســند گفت :موضوع بسیار
مهم این اســت که این شرکت بدون اســتفاده از تسهیالت
بانکی توانست ســرمایهگذاریهای جدیدی انجام دهد و در
این شــرایط هواپیمای جدید وارد کند و تمام این اتفاقات در
سالهای سخت تحریم صورت گرفته و در این مدت ایران ایر
تور توانسته بدهیهای خود را تسویه کند.وزیر اقتصاد تاکید
کرد :سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل هسایا ،شرکت
ایران ایرتور را واگذار کرده و تمام این فرآیند طبق قانون بوده
است.دژپســند با بیان اینکه امروز یکی از چالشهای اقتصاد
کشــور بزرگی دولت است ادامه داد :اصل  144قانون اساسی
مهمترین ســند باالدستی اســت که در سال  84ابالغ شد تا
بتوانیم اندازه دولت بازار را اصالح کنیم.دژپســند با اشاره به
دلیل اصرار بر اصالح مواد و هفت اظهار داشت :اصالح این مواد
که خوشبختانه مجلس نسبت به آن اقدام کرد و این موضوع
ابالغ شد این بوده که ضمانت اجرایی به هیات مقررات زدایی
میدهد و دســتگاهها نمیتوانند از تصمیمات هیات مقررات
زدایی فرار کنند.وزیر اقتصاد با اشــاره به بررسیهای صورت
گرفته از راســتی آزمایی اقدامات انجام شده در کاهش زمان
صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار گفت :اتفاقا صدا و

روحانی:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد؛

برداشت غیر قانونی ۵هزار میلیاردی دولت
از صندوق توسعه ملی
عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت :دولت  ۵هــزار میلیارد تومان مالیات بر
درآمدهای صندوق توسعه ملی را از این صندوق برداشت کرده که این برداشت
غیرقانونی است و باید به صندوق بازگردانده شود .جعفر قادری عضو کمیسیون
برنامه و بودجه ،با اشــاره به بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در سال  ۹۹با
حضور نمایندگان دیوان محاسبات گفت :دولت  ۵هزار میلیارد تومان مالیات بر
درآمدهای صندوق توسعه ملی را از این صندوق برداشت کرده که این برداشت
غیرقانونی است و باید به صندوق بازگردانده شود.نماینده مردم شیراز در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :بخش عمده منابع صندوق توسعه ملی با مجوز از سوی
دولت برداشته شــده و تنها حدود یک سوم منابع صندوق به بخش غیردولتی
اختصاص یافته اســت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت :بخش عمده منابع
صندوق در حوزههایی قفل شــده که دولت متعهد است ارز را خودش برگرداند
به عنوان مثال برای احداث نیروگاهها به پیمانکاران تسهیالت ارزی داده شده اما
به دلیل قیمتگذاری که دولت انجام داده ،موقعیت بازپرداخت تسهیالت برای
پیمانکار فراهم نشده است.ولیاهلل فرزانه عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در
این خصوص اظهار داشــت :طبق گزارش صندوق بازپرداخت تسهیالت ارزی و
ریالی از محل صندوق برای احداث نیروگاهها با تأخیر روبرو شده است.وی ادامه
داد :صندوق توسعه ملی یک و نیم میلیارد دالر به بخش خصوصی و دولتی برای
احداث نیروگاهها وام داده که تا امروز بازپرداخت نشــده است .پیمانکاران بخش
خصوصی از دولت طلب دارند و به صندوق بدهکار هستند.فرزانه گفت :مقرر شد
راهکاری برای وصول مطالبات صندوق اندیشیده شود.عضو کمیسیون برنامه و
بودجه افزود :معاون حسابرسی دیوان محاسبات نیز در این جلسه حضور داشت
و گزارشی در مورد درآمدها و هزینههای صندوق ارائه کرد.

سیما به صورت رندوم به فعاالن اقتصادی و انواع کسب و کار
مراجعه کــرده و بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانیها ،اتاق
تعاون و اصناف از این اقدامات اســتقبال کردهاند .گزارشات
بخش خصوصی از اقداما ت وزارت اقتصاد درباره کاهش زمان
صدور مجوزها و کاهش مجوزها به بانک جهانی ارســال شده
است.وی با اشاره به موضوع مهم فاصله عملکرد ،تصمیمات تا
اقدام اظهار داشــت :با اقدام صورت گرفته هیچ یک از فعاالن
صنــوف برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه حضوری ندارند
و مجوزها به صورت الکترونیکی صادر میشود.دژپسند درباره
کاهش تعداد مجوزها اظهار داشت :تعداد مجوزها در دو سال
گذشته از  1598عدد به  1199مجوز کاهش پیدا کرده یعنی
توانســتیم  400قلم مجوز را کمتر کنیم تا بخش خصوصی
راحتتر وارد کســب و کار شــود.وی افزود :همچنین فرآیند
صدور سایر مجوزها هم تسهیل شــده است .امروز از 1119
مجوز مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی  875مجوز در ســامانه
 G4Bاصالح شــده اســت.وزیر اقتصاد تاکید کرد :همچنین
بررســی همین  875مجوز از صد روز در تیرماه سال  98به
هفت روز کاهش یافته اســت که این هفت روز متوسط زمان
اســت و امکان دارد در برخی از استانها  10روزه و در برخی
دیگر سه روزه باشد.وی گفت :همچنین پنجره فیزیکی شروع
کســب و کار در تهران و چهار مرکز استان دیگر ایجاد شده
است.وزیر اقتصاد گفت :بیش از پنج میلیون استعالم به صورت
الکترونیکی انجام شــده و از طریق ســامانه  G4Bانجام شده
است.دژپسند با بیان اینکه میز مشاوره کسب و کار در سامانه
یاور ایجاد کردیم اظهار کرد 3248 :درخواست در این سامانه
برای مشاوره ثبت شــد که به  91درصد آن پاسخ داده شده
اســت .این اقداماتی که به صورت الکترونیکی انجام میشود
هزینه باالسری برای کسب و کار را به شدت کاهش میدهد.
وی ادامه داد :خوشبختانه این اقدامات توانست در عمل فضای
کســب و کار را به گونهای اصالح کند که درخواست مجوز و
صــدور آن از  72روز به  72ســاعت کاهش پیدا کند و امروز
 55درصد مجوزها در محیط الکترونیکی انجام میشود.وزیر
اقتصاد تاکید کرد :توانستیم در هیات مقررات زدایی با حذف
مقررات زاید انحصارشــکنی داشته باشیم و برخی از مقررات
انحصارزا را حذف کنیم.دژپسند تاکید کرد :امیدواریم در سال
حمایت از تولید ،مانعزدایی و پشتیبانی در اجرا و تحقق این
شعار ســرعت ببخشیم هر چند عملکرد وزارت اقتصاد خوب
بوده اما راضی به این نیســتیم و باید ســنگرهای بیشتری را
فتح کنیم.

اجازه ندادیم قحطی کاال در کشور رخ بدهد
رئیس جمهور گفت :در شــرایطی که در ســه سال
گذشته دشــمنان با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد
قحطــی در کشــور بودند ،دولت با تامیــن و توزیع
کافی و فراوان کاال در کشور اجازه نداد این خواسته
دشمن محقق شود.دویست و نوزدهمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاســت حجتاالسالم
حســن روحانی رئیسجمهور برگزار شــد .در این
جلسه وزیر جهادکشاورزی و قائم مقام وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،گزارشی از میزان تولید محصوالت
کشاورزی با توجه به کاهش میزان بارندگی در سال
آبــی جاری و آغاز خرید تضمینی گندم ارائه کردند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با توجه به ضرورت
تقویت ذخایر راهبردی و حمایت از کشاورزان در سال
رفع موانع تولید ،پیشنهاد پرداخت جایزه تسریع در
تحویل گندم را مورد بحث و بررسی قرار داد و مصوب
کرد ،به ازای هر کیلو خرید تضمینی گندم مبلغ یک
هزار تومان به عنوان جایزه تحویل سریع به کشاورزان
پرداخت شــود.رئیسجمهور با اشــاره به اقدامات و
تالش دولت برای خودکفایی در تولید گندم تصریح
کرد :دولت تدبیر و امید همزمان با افزایش تحریمها
و فشــارهای مالی ،با اتخاذ سیاستهای حمایتی از
جمله افزایش نرخ خرید تضمینی در طول هشــت
سال گذشته ،دستیابی به خوداتکایی و حفظ امنیت

غذایــی در تولید محصول راهبــردی گندم را ایجاد
کرد که این رویکرد در ســال جاری نیز به یاری خدا
تداوم خواهــد یافت.روحانی ادامه داد :دولت با وجود
خشکســالیهای پی در پی،کاهش بارندگیها ،افت
آبخوانها و نشست دشــتها این امکان را پیدا کرد
تا در جهت سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،اعالم به
موقع نــرخ خرید تضمینی ،تعیین قیمت مناســب
خرید تضمینی ،اجــرای برنامه افزایش تولید ،تامین
نهادههای مورد نیاز تولید ،تأمیــن اعتبار الزم برای
پشتیبانی از کشــاورزان ،پرداخت بهموقع مطالبات
گندمکاران ،توســعه سیســتمهای نویــن آبیاری و
ارتقای مکانیزاســیون ،ضمن افزایش تولید و خرید
تضمینی ،موجب کاهش واردات نیز بشــود.در ادامه
جلســه وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط گزارشی از
روند ترخیص کاالهای ضروری و اساسی و مواد اولیه
کارخانجات از گمرکات کشور ارائه کردند.رئیسجمهور
با اشاره به برنامهریزیها و هماهنگیهای انجام شده
از سوی دولت در خصوص ترخیص کاالهای ضروری
و مواد اولیه کارخانجات گفت :اقتضای شــرایط ویژه
کشور این است که کاالهای ضروری مردم و مواد اولیه
کارخانجات به هیچوجه و بــدون دلیل در گمرکات
کشــور معطل نماند و میبایســت مطابق بر ضوابط
مشــخص در اسرع وقت ترخیص شود.روحانی اضافه

انتشار اوراق بدهی ،ایجاد مشکل جدید یا راهحل؟
ادمه از صفحه اول  :در بندهای قبل توضیح دادیم که دولت برای تامین کســری بودجه (به هر دلیلی ایجاد شــده باشد) ،ناچار است استقراض نماید .تقریباً در
تمامی کشورهای دنیا استقراض دولت فقط از طریق انتشار اوراق بدهی انجام میشود .طبیعتاً در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه نباشد یا مازاد بودجه
داشته باشد ،نیازی هم به استقراض ندارد .پس آنچه باعث نگرانی میشود خود کسری بودجه است ،نه تامین آن از طریق اوراق بدهی .با فرض اینکه دولت کسری
بودجه دارد ،به جز انتشار اوراق چند راهکار دیگر برای تامین آن قابل طرح است:دولت میتواند بخشی از مخارج خود را پرداخت نکند؛ برای مثال چند ماه حقوق
روش درست و قابل اجرایی نیست ،هرچند بعضی کشورها ناچار به انجام آن شدهاند که در قالب
کارمندان را کاهش دهد ،نپردازد یا به تعویق بیندازد .طبیعتاً این ِ
بودج ه ریاضتی انجام میشود.دولت میتواند دستمزد پیمانکاران طرحهای عمرانی را پرداخت نکند .این کار یا به تعطیلی طرحها منجر میشود و یا در قالب بدهی
به سالهای آینده موکول میشود .مشکل این نوع بدهی عدم شفافیت است؛ دولت بدهکار میشود ولی کسی از مقدار و نرخ سود آن باخبر نیست.دولت میتواند
برخی تعهدات خود به سازمانهای مختلف از جمله تامین اجتماعی را پرداخت نکند .این راهکار هم عالوه بر ایجاد مشکل برای سازمانهای مذکور ،خود نوعی
افزایش بدهی است که در دفاتر سازمانها ثبت میشود و هر ساله سودی هم به آن تعلق میگیرد .یعنی باز هم مشکل عدم شفافیت برقرار است.دولت میتواند
از بانکها استقراض کند ،خصوصاً وقتی بخش بزرگی از شبک ه بانکی تحت مدیریت دولتی قرار دارد .مشابه مورد قبل ،این کار نیز برای بانکها مشکلآفرین است.
اگرچه به علت شفافیت صورتهای مالی اغلب بانکها ،این نوع از بدهی دولت قابل مشاهده است ،اما به هر حال به آن سود تعلق گرفته و در آینده باید بازپرداخت
شود.دولت میتواند مستقیماً به بانک مرکزی دستبرد بزند .این روش بدترین راهکار برای تامین کسری بودجه است ،به طوری که بیدرنگ و به طور معادل سبب
ایجاد تورم میشود.بنابراین تمام راهکارهای ممکن برای تامین کسری بودجه غیر از انتشار اوراق ،نهتنها ماهیت «تعویق مشکل به آینده» را دارند ،بلکه پیامدهای
نامطلوب دیگری نیز ایجاد میکنند .در واقع نفس کسری بودجه «آینده فروشی» است ،چون هر چقدر در حال حاضر بیشتر از درآمد خود خرج کنیم ،ناچاریم در
آینده آن را جبران کنیم.همانطور که ذکر شد ،تقریباً تمام کشورهای دنیا ،اگرچه در اغلب زمانها با کسری بودجه مواجه هستند ،اما کسری را فقط از طریق انتشار
اوراق بدهی تامین مینمایند .این روش بهترین راه برای موکول کردن مشکل به آینده است .نکتهای که بسیاری از کشورها رعایت میکنند ،کنترل میزان کسری
بودجه است؛ به طوری که بدهی دولت در وضعیت پایداری باقی بماند .اما مشکل تاریخی اقتصاد ایران ،عدم کنترل کسری بودجه است که در نهایت به شکل تورم
مزمن باعث فالکت اقتصاد میشود .تا هنگامی که ناترازی دخل و خرج دولت مهار نشود ،نمیتوان انتظار ایجاد ثبات و انجام اصالحات اقتصادی و سیاسی را داشت.
نویسنده :محمدرضا حسن پور  /محمد رشاد اصفهانی

کرد :در شرایطی که در سه سال گذشته دشمنان این
سرزمین با جنگ اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در
کشــور بودند ،دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان
کاال در کشــور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق
شود.وی با اشــاره به نقش محوری تامین مواد اولیه
کارخانجات در تولید و معیشــت مردم اظهار داشت:
رعایت ضوابط و طی مراحل قانونی نباید بهانهای برای
تعلل و زمانبر شدن ترخیص کاال شود.در ادامه جلسه
پس از ارائه گزارشــی از روند تامین و تولید واکسن
در کشــور ،رئیسجمهور با تصریــح بر این نکته که
تامین و تولید واکسن و واکسیناسیون مردم اولویت
نخست کاری دولت است ،گفت :امروز واکسیناسیون
گسترده و حداکثری برای حراست از سالمت مردم،
در راس همــه برنامهها و اقدامات دولــت قرار دارد.
روحانــی افزود :با وجود فشــارها و تنگناهای تامین
مالی ناشی از جنگ اقتصادی و تحریمهای غیرانسانی
دشــمن ،بخشهای مختلف دولت تالش کردهاند با
وجود محدودیتهایی نظیر کمبود واکسن در جهان
و تقاضای باال از ســوی همه کشورها ،سایر موانع را
از مسیر تامین واکســن برطرف کنند و با همکاری
و همراهی تمامی دســتگاههای دولتی و حاکمیتی و
بخش خصوصی تمامی ظرفیتهای کشور را در تامین
واکسن فعال کنند.
گزارش از بازار سرمایه؛

شاخص کل بورس مثبت شد
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش  ۲هزار و  ۸۲۰واحدی معادل  ۰.۲۳درصد به
یک میلیون و  ۲۱۹هزار و  ۶۹۴واحد رسید .همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴
واحدی به  ۱۷هزار و  ۷۸۴واحد رسید.دیروز تاالر شیشهای ،در معامالت چهارمین روز
هفته (سه شنبه  ۳۱فروردین ماه  ،)۱۴۰۰شاهد روند صعودی اکثر شاخصهای منتخب
بود .به گونهای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) ،با افزایش  ۷۳۴واحدی معادل ۰.۲۳
درصد به رقم  ۳۱۷هزار و  ۳۳۵واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز ،با افت  ۹۹واحدی
معادل  ۰.۰۲درصد ،عدد  ۴۳۱هزار و  ۶۷۳واحد را به نمایش گذاشــت .شاخص قیمت
(هم وزن) نیز با کاهش  ۶۴واحدی به رقم  ۲۸۱هزار و  ۱۰واحد رسید.همچنین شاخص
سهام آزاد شناور ۴۰۴۷ ،واحد افزایش را رقم زد و به سطح یک میلیون و  ۷۲۸هزار واحد
رسید .همچنین شاخص بازار اول با  ۳۰۴۲واحد افزایش به رقم  ۸۸۸هزار و  ۷۷۹واحد
رسید و شاخص بازار دوم نیز ،با  ۲۳۴۱واحد افزایش همراه بود و عدد  ۲میلیون و ۴۷۹
هزار واحد را به نمایش گذاشــت.بر اساس این گزارش ،در معامالت دیروز بورس تهران،
نمادهای معامالتی شستا ،وبملت ،فملی ،شپدیس ،وتجارت ،وپارس و فوالد با بیشترین
افزایش ،تاثیر مثبت در روند شــاخص کل بورس داشتند .در مقابل ،نمادهای معامالتی
فارس ،پارسان و شپنا ،بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان
فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری هفته ،معاملهگران بورس  ۵میلیارد و ۶۱۴
میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب  ۴۲۰هزار و  ۵۶۶نوبت معامله و به ارزش  ۴۵هزار
و  ۳۵میلیارد ریال داد و ستد کردند.
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گزیده خبر
با صدور بخشنامهای تشریح شد؛

جزییات میزان کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰
مصطفی ســاالری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخشنامهای ،دستمزد
مبنای کســر حق بیمه در سال  ۱۴۰۰را به همه واحدهای اجرایی این سازمان
ابالغ کرد .با توجه به بخشــنامه  ۲۷اســفند  ۱۳۹۹وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه  ۲۳اسفند سال گذشته شورای عالی کار در
خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای
پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال  ،۱۴۰۰میزان افزایش دستمزد
روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری با جزییات زیر اعالم می شود.
بر این اســاس حداقل دســتمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شــدگان
مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی(به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای
دســتمزد مقطوع) مبلغ  ۸۸۵هزار و  ۱۶۵ریال اعالم می شــود .ســایر سطوح
دســتمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه  ،۱۳۹۹معادل  ۲۶درصد به عالوه
رقم ثابت روزانه  ۸۲هزار و  ۷۸۵ریال به شــرح زیر افزایش می یابد.با توجه به
اینکه طبق بند ۳تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون
کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل ماهیانه مبلغ  ۶میلیون
ریال بابت کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای
و همچنین بر اســاس مصوبه مورخ یکم شهریور  ۹۹هیات محترم وزیران مبلغ
 ۳میلیون ریال به عنوان حق مسکن( از ابتدای تیر )۱۳۹۹به کارگران مشمول
قانون پرداخت کنند ،از این رو کارفرمایان کارگاه های مشــمول قانون کار باید
طبــق بند  ۵ماده  ۲قانون تامین اجتماعــی و آیین نامه اجرایی ماده  ۳۹قانون
اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های  ۵و ۵.۱جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت
مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقالم مشمول کسر حق
بیمه از جمله خواروبار در ایام اشــتغال و ...در ســتون مربوطه و کسر حق بیمه
متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.چنانچه براساس مصوبه هیات محترم
ورزیران ،مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال  ۱۴۰۰افزایش
یابد ،مراتب مجددا جهت اقدام اعالم می شــود.به موجب بند ۲مصوبه مزبور و
تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار
و جبــران خدمت وزارت تعاون ،کار ور فــاه اجتماعی و جداول مربوطه ،تمامی
کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه ســنواتی کارگران مشــمول قانون کار(اعم
از کارگاه هــای دارای طرح طبقه بندی و فاقد طبقه بندی مشــاغل) که دارای
حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه
سنواتی آنان گذشته است به مبلغ روزانه  ۴۶هزار و  ۶۶۷ریال حق بیمه متعلقه
را کســر و با رعایت ماده  ۳۹قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه
به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.مالک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی
بر اســاس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در
همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین  (۹۵برای اولین پایه سنواتی) قابل
محاســبه خواهد بود.به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که
در آخرین گزارش بازرســی انجام شــده مربوط به قبل از یکم فروردین ،۱۴۰۰
دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه(  ۶۳۶هزار و  ۸۰۹ریال) درج شده
است ،چنانچه در سال  ۱۴۰۰کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان
خودداری و یا در لیســت های ارسالی ترک کار آنها را اعالم نکند ،دستمزد آن
ها به شــرح بندهای  ۲و ۳مذکور تعیین و ســپس مبنای محاســبه حق بیمه
ماههای که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.حداقل مبنای پرداخت حق
بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری مطابق بخشنامه امور بیمه شدگان
مورخ  ۱۳۹۸/۱/۵برابر  ۱/۲حداقل دســتمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که
مبنای پرداخت حق بیمه آنان در ســال  ۱۳۹۹از رقم روزانه  ۶۳۶هزار و ۸۰۹
ریال بیشتر است ،همانند سایر سطوح دستمزدی معادل  ۲۶درصد به عالوه رقم
ثابــت روزانه  ۸۲هزار و ۷۸۵ریال مطابق روش زیر در ســال جاری افزایش می
یابد که در هرحال از  ۲.۱حداقل دســتمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد
بود.حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
در ســال  ۱۴۰۰معادل رقم روزانه  ۸۸۵هزار و۱۶۵ریال خواهد بود .همچنین با
توچه به مفاد بند  ۴دســتور اداری مورخ  ۹۹ / ۱۲ / ۲۲در مواردی که دستمزد
مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باالتر از حداقل دستمزد
مصوب شورایعالی کار در سال  ۱۳۹۹باشد ،باید ضریب دستمزد مربوطه نسبت
به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال  ۹۹رعایت شود.همه پرداختی
های آن دســته از مقرری بگیران بیمه بیکاری کــه تاریخ وقوع بیکاری آنان از
تاریخ  ۱۴۰۰ /۱ /۱به بعد اســت ،با رعایت حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۰خواهد
بود .همچنین پرداختی های آن دســته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل
که در ســال  ۱۴۰۰ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در
ســال  ۱۴۰۰است تا مبلغ حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۰ترمیم می شود.ضریب
دســتمزدی رانندگان جمل ونقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند ۷جلسه
هیات مدیره مورخ  ۱۳۸۱ / ۳ / ۲۶و اصالحات بعدی آن در سال  ۱۳۹۷به شرح
زیــر تعیین و از تاریخ  ۱۴۰۰ / ۱ / ۱مبنــای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات
قانونی تعیین می شود.
الف) رانندگان بین شهری
رانندگان وانت بار ،سواری ،مینی بوس ،کامیونت و...رانندگان اتوبوس ،کامیون و...
 ۱.۲برابر حداقل دستمزد ۱.۵برابر حداقل دستمزد
ب) رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل باررانندگان حمل مسافر(ســواری ،مینی بــوس و)...رانندگان
اتوبوس درون شهری
 ۱.۱برابر حداقل دستمزد ۱.۱برابر حداقل دستمزد ۱.۱برابر حداقل دستمزد
با توجه به مراتب فوق دســتمزد مقطوع روزانه رانندگان مشــمول قانون بیمه
اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار ومسافر بین شهری(ضریب  )۵/۱معادل یک
میلیون و  ۳۲۸هزار ،بابت رانندگان مینی بوس وسواری(ضریب )۲/۱معادل یک
میلیون و  ۶۲هزار ریال ،سایر رانندگان و رانندگان تاکسی ،وانت بار و مینی بوس
درون شهری(ضریب  )۱/۱معادل  ۹۷۴هزار ریال تعیین می شود.
ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند ۴جلسه مورخ ۱۰ / ۲۳
 ۱۳۹۲ /هیات مدیره محترم سازمان ،به شرح زیر تعیین و از تاریخ ۱۴۰۰ /۱ /۱
مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.
الف) کارگردرجه یک(کارگر ماهر ،استادکار)  ۴/۱برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو(کارگر نیمه ماهر ،کمک استادکار)  ۳/۱برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه( کارگر عمومی) ۲/۱برابر حداقل دستمزد
با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ســاختمانی می بایست بر اساس سطح
مهارت اعالم شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه
شغل مربوطه با اعمال ضرایب  ۴/۱ ،۳/۱ ،۲/۱برابر حداقل دستمزد ( به ترتیب
یــک میلیون و ۶۲هزار ،یک میلیون و  ۱۵۱هــزار و یک میلیون و  ۲۳۹هزار )
ریال بر اســاس ســطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره
محاسبه و وصول شود.با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات
امنای سازمان تامین اجتماعی ،حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از
ابتدای سال جاری  ۷برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع موضوع
حسب مورد در ماههای  ۳۱،۳۰و ۲۹روزه الزامی است.
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استانها
با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت  107لیتر برثانیه آب
در سطح استان اصفهان
با انجام پیمایش و نشــت گیری  398کیلومتر شــبکه توزیــع و  31هزار فقره
انشــعابات آب ،از هدر رفت  107لیتربر ثانیه آب آشامیدنی در استان اصفهان
جلوگیری شد.مدیر دفتر بهره برداری و کاهش آب بدون درآمد آبفای اصفهان با
اعالم این خبر ،گفت :این عملیات سال گذشته در  45شهر و  80روستای تحت
پوشش که هدر رفت باالی  16درصد داشتند ،به اجرا درآمد .سیدمحمدحسین
صالح افزود :در جریان پیمایش شبکه توزیع و انشعابات آب شهرها و روستاهای
یاد شــده ،در مجموع  243مورد نشت آب از شبکه توزیع و  519مورد نشت از
انشــعابات آب شناسایی شد که بالفاصله مورد نشت گیری و تعمیر قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینکه در نتیجه این عملیات از هدر رفــت  107لیتر در ثانیه آب
آشامیدنی جلوگیری به عمل آمد ،گفت :در سال جاری نیز عملیات پیمایش و
نشت یابی شبکه توزیع و انشعابات آب شهرها و روستاهای استان با قوت ادامه
خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان:

مشترکان کم مصرف تشویق می شوند
مهندس حمید رضا پیرپیران مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت :طرح
برق امید در شــهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید و مورد تایید مسئوالن
کشور قرار گرفت که هدف از اجرای این طرح قدردانی از مشترکان کم مصرف
و تشــویق مشترکان پر مصرف به صرفه جویی بیشتراست .وی در ادامه گفت :
یارانه ای بودن قیمت برق در سالهای متمادی از یک سو و گسترش وسایل برقی
از سوی دیگر سبب استفاده بی رویه از این انرژی شد و همچنین سرازیر شدن
کاالهای درجه  2و  3خارجی شــرایط را برای مدیریت مصرف ســخت تر نمود
اما در کنار این شــرایط مطرح شــدن اصالح الگوی مصرف در پیش از دبستان
،مــدارس و در بین خانواده ها جریان خوبــی را رقم زد و همچنین در این بین
دولــت نیز تالش کرد که در چندین مرحلــه با واقعی نمودن قیمت ها مصرف
مشــترکین را به حداقل و استاندارد نزدیک کند و به عبارتی به دنبال ساختن
نیروگاههای مجازی برای مردم بود.
با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بررسی شد؛

پروژه بزرگ آبرسانی به  ۶۵روستای
شهرستان ورزقان

آذربایجان شرقی  -شــیعه نواز :رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شــرقی به منظور بررسی وضعیت آب شرب ورزقان
و روســتاهای تابعه با فرماندار این شهرســتان دیدار و گفتگــو کرد.به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،علیرضا ایمانلو به منظور بررسی وضعیت آب شرب ورزقان
و روســتاهای تابعه با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد .رییس هیئت
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در جلسه
بررسی مســائل و پروژههای آب و فاضالب ورزقان ،گزارشی از وضعیت آب این
شهرستان ،نحوه تامین و توزیع آب شرب ،طرحها و پروژههای آبرسانی در حال
اجــرا و نیز محدودیتهای منابع تامین مالی برای تکمیل اجرای طرحها را ارایه
کرد و خواستار مســاعدت و همکاری در زمینه تخصیص بموقع اعتبارات شد.
علیرضا ایمانلو پروژه بزرگ آبرســانی به  ۶۵روستای شهرستان را بسیار مهم و
حیاتی عنوان کرد و افزود :با اجرای این طرح مشکل نبود و کمبود آب شرب در
بسیاری از مناطق شهرستان برای همیشه رفع خواهد شد .رییس هیئت مدیره
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اجرای شبکه ،خط
انتقال و تصفیهخانه فاضالب شهر ورزقان را یک ضرورت دانست و تاکید کرد :با
عنایت به اینکه مطالعات این طرح به اتمام رسیده ،با جلب مشارکت معدن مس
سونگون این پروژه زیرساختی در شهرستان اجرایی خواهد شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اعالم کرد؛

توزیع بیش از  4میلیارد لیتر انواع فرآورده
های نفتی از آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی  -شیعه نواز :مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از توزیع
بیش از  4میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی در سال
 1399از انبارهای نفت این منطقه خبر داد.به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،علی روح اللهی در اولین جلســه
حمل و نقل در سال  1400که با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل
های بهداشتی در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شــرقی برگزار شد ،ضمن اعالم این خبر از تعامل و همکاری شرکت
های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان ساعی نفتکش ها تشکر کرد و
گفت :با همت مجموعه تالشگران عرصه سوخت رسانی در سال گذشته مشکلی
در خصوص تأمین و توزیع ســوخت نداشتیم.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی افزود :در بازه زمانی مذکور روزانه به طور
متوسط  14میلیون لیتر و در طول سال  99بیش از  4میلیارد لیتر انواع فرآورده
های نفتی از انبارهای نفت این منطقه در اســتان و ســایر نقاط مصرف توزیع
شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تأکید کرد؛

ضرورت تجهیز مراکز درمانی به مولدهای
اضطراری تامین برق
پیش رو بودن ایام پیک بار ،ضرورت تجهيز كليه مراكز
درماني و بهداشــتي و خصوصا بانك دارويي و واكسن
در شــرايط فعلي كرونا به مولد هاي اضطراري(ديزل
ژنراتور) را دو چندان می کند.مهندس کیوان فرح زاد
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با
اعالم این مطلــب گفت :باتوجه به كاهش بارش هــا و نزوالت جوي و كاهش
ظرفيت ســدهاي آبي در سطح كشور ،ميزان توليد برقابي سال جاري با كاهش
محسوســي مواجه بوده كه اين بحران ميتواند احتمال خاموشي در زمان پيك
مصــرف را افزايش دهد و با توجه به اینکه اســتان مازندران به دليل داشــتن
موقعيت خاص اقليمي  ،همواره در معرض تهديدهاي طبيعي ناخواستهاي قرار
داشــته و دارد ،از طرفي ديگر صنعت برق به دليل ماهيت تاثيرگذار و همچنين
تامين خدمات مردم و ساير دستگاههاي اجرايي از اهميت و اولويت بسيار بااليي
برخوردار بوده  ،بهگونهاي كه در هر مرحله از تهديدات  ،اين زيرساختها بايد در
كمترين زمان ممكن فعاليت خود را از سر بگيرند.
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نفت ایران ،دغدغه جدید اعضای اوپک

اگر از یک تولیدکننده بزرگ نفت بپرســید پنج سال گذشته
چگونه بوده اســت احتماال درباره ریزش قیمت نفت و نابودی
تقاضا صحبت می کند اما اگر از یک واردکننده بزرگ ســوال
کنید ،دیدگاه کامال متفاوتی خواهد داشت.واردکنندگان نفت از
ریزش قیمتها که به آنها اجازه داده است مخازنشان را از نفت
ارزان پر کنند ،راضی هستند و حتی میتوان گفت که پاندمی
باعث شــد قیمتها به رکورد تاریخی پایینی سقوط کنند که
مشکل اوپک به عنوان بزرگترین گروه کشورهای صادر کننده
نفت جهان است.اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس
سالهاســت با محدود کردن عرضه ،تالش کرده اند قیمتهای
جهانی نفت را تقویت کننــد و تحت تاثیر دالیلی که خارج از
کنترل اوپک بوده ،درجات مختلفی از موفقیت را تجربه کرده
انــد .با این حال می توان گفت که تالشــهای این گروه مثمر
ثمر واقع شــده و قیمتهای نفت اکنون بسیار باالتر از سطح
یک ســال پیش است اما خریداران به نفت ارزان دست یافتند
و به دنبال خرید ارزانتر هســتند و مشکل اوپک این است که
آنها این قیمتها را پیدا میکنند.خبر اخیر که چین یک توافق
ســرمایه گذاری بلند مدت با ایران منعقد کرده که نفت در آن
جایگاه برجستهای دارد احتماال باعث نگرانی همتایان ایران در
اوپک شده است .این خبر که چین در حال حاضر میزان زیادی
نفت از ایران خریداری می کند هم احتماال باعث خوشــحالی
آنها نشــده است .ایران نفت خود را به دلیل این که در شرایط
تحریمهای آمریکا خریــداران کمتری وجود دارد ،کمی ارزانتر
می فروشد و چین به دلیل وابستگی باالیی که به واردات نفت
دارد ،به خرید آن می پردازد .رویترز از اوایل ماه جاری گزارش
کرده بود که افزایش واردات چین از ایران سایر تولیدکنندگان
از جملــه روســیه ،آنگوال و برزیل را ناچار کرده اســت قیمت
نفــت خود را به منظور رقابتی نگه داشــتن آن کاهش دهند.
یک بازرگان چینی با اشــاره به نفت ایران ،به رویترز گفته بود
این بشکه های حساس مانع عرضه از نقاط دیگر می شوند زیرا
ارزان هستند .در این بین عربستان سعودی اقدامی انجام داد
که ممکن است ناامیدی یا اعتماد بیش از حد محرک آن بوده
باشد .این کشور که بزرگترین تولیدکننده عضو اوپک است و بی

نهایت نسبت به ریزش قیمتهای نفت آسیب پذیر است ،اعالم
کرد قیمت فروش نفت خود به خریداران آســیا که بزرگترین
بازار نفت جهان و محرک رشد تقاضا است را افزایش می دهد.
طبیعتا هیچکدام از کشورهای چین و هند از این افزایش قیمت
راضی نیستند اما برخالف گذشته که هیچ جایگزینی برای نفت
اوپک وجود نداشت اکنون جایگزین هایی وجود دارد .هند که
مخالف سرســخت تالشهای اوپک برای تقویت قیمتهاست،
فورا دســت به کار شــده و منابع واردات نفــت خود را متنوع
کرد .این کشــور برای شروع ســفارش خرید نفت از عربستان
ســعودی را به میزان چشمگیری کاهش داد .رویترز به نقل از
به نقل از منابع آگاه گــزارش کرد پس از اینکه ریاض افزایش
 ۴۰سنت در هر بشــکه قیمت نفت برای خریداران آسیایی را

اعالم کرد ،چهار پاالیشــگاه نفت بزرگ هند سفارش خرید ماه
مه به عربستان ســعودی را به میزان  ۳۶درصد کاهش دادند.
مطبوعات هند اخیرا گزارش کردند که شــرکت ایندین اویل
نفــت از گویان خریداری خواهد کرد که تازه ترین عضو کلوپ
تولیدکنندگان جهانی نفت است .طبق اظهارات مقامات دولتی،
قیمــت نفت گویان رقابتی بوده و این خرید همســو با برنامه
های متنوع ســازی منابع واردات نفت است .خریداران بزرگ
نفت به نفت ارزان عادت کرده اند و بعید اســت فورا این عادت
را رها کنند.خوشــبختانه برای آنها عرضه زیادی وجود دارد و
صادرکنندگان بیش از نیاز مصرف کنندگان به خرید ،به فروش
نیاز دارند دســتکم تا زمانی که تقاضا پس از فروکش کردن
پاندمی بهبود پیدا کند .اوضاع تا آن زمان ممکن اســت تغییر

وزیر نیرو:

رئیس مرکز مطالعات انرژی وین:

کاهش  3000مگاواتی تولید برق نیروگاههای تجدید پذیر
وزیــر نیرو گفت :کاهش بارندگی عــاوه بر کم آبی
زمینه کاهش  3000مگاواتی تولید برق نیروگاه های
برق آبی را به وجود میآورد ،.سومین هفته از پویش
هرهفته الف ب ایران در سال  1400با حضور ویدیو
کنفرانســی وزیر نیرو برگزار شد.در این مراسم ،رضا
اردکانیان ،وزیر نیرو ســاخت نخستین روتور توربین
بخــار ایرانی را یکی از نمودهای ظرفیت باالی منابع
انسانی در کشور برشــمرد و افزود :این اقدام یکی از
روزنههای نور به ســوی یک آینده مطمئن و توام با
نشــاط ،رونق و توســعه نه تنها در کشور ما بلکه در
منطقه است.وزیر نیرو در مراسم رونمایی از نخستین
روتور توربین بخار ساخت ایران گفت :این اقدام بسیار
ارزنده و مهمی اســت که توسط طراحان ،مهندسان،
تکنســینها ،کارگــران و مدیران دســتاندرکار در
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران صورت گرفته است.
طراحی روتور تمام ایرانی واحدهای بخار

وی اظهــار کرد :ارزش این اقدام بســیار بیشــتر از
رقم ریالی صرفهجویی شــده در هزینه تامین چنین
روتوری است؛ اعتماد به نفس و روحیهای که چنین
کاری ایجاد میکند مطمئنا با این اعداد و ارقام قابل
اندازهگیری نیست.وزیر نیرو اجرای این پروژه را یکی
از نمودهای ظرفیت باالی منابع انســانی در کشــور
برشــمرد و افزود :این اقدام یکی از نمودهای انگیزه
دادن به جوانانی اســت که در مدارس و دانشــگاهها
مشــغول به تحصیل هســتند.اردکانیان خاطرنشان
کرد :شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران میبایست در
برنامهریزیهای خود نه تنها به نیازهای کشور ،بلکه
چشم به بازارهای منطقه داشته باشد .این محصوالت
موجب خواهد شــد تا ایران در کنار تولیدکنندگان
بــزرگ این صنعــت در دنیا قــرار بگیــرد و بدون
تردید با توســعه روابط اقتصادی به شکل روزافزون
دســتاندرکاران این صنعت چه در شرکت تعمیرات
نیروگاهی و چه در سایر بخشها ،بازار گستردهای را

پیشروی خود خواهند داشت.
کاهش  3000مگاواتــی تولید برق نیروگاههای
تجدید پذیر
وزیر نیرو بــا قدردانــی از تمامی دســتاندرکاران
مجموعه شــرکت برق حرارتی ،تعمیرات نیروگاهی
و فعــاالن این پروژه ،گفت :نخســتین روتور توربین
بخار ســاخت ایران ،یکی از پروژههای ارزنده در سال
«تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» است.عضو کابینه
دولت دوازدهم با اشاره به کاهش  50درصدی بارش
ها نسبت به سال آبی گذشته گفت :کاهش بارندگی
عالوه بر کم آبی زمینه کاهش  3000مگاواتی تولید
برق نیروگاه های برق آبی را پدید میآورد.اردکانیان
ادامه داد :عالوه بر تمهیدات ســال گذشته در حوزه
کنترل اوج بــار ،باید زمینه جبــران کاهش 3000
مگاواتی تولید برق نیروگاه برقآبی نیز مهیا شــود و
سیاستهای مدیریت مصرف به میدان بیاید.

مذاکرات اوپک پالس برای حذف نشست
هفته آینده وزیران

ساخت روتور توربین بخار ایرانی با
یکسوم هزینه نمونه آمریکایی

اوپــک و متحدانش در حال گفت و گو برای عدم برگزاری نشســت هفته آینده وزیران و تقلیل آن به
دیدار کمیته نظارتی هستند که نشان دهنده پایبندی این گروه به برنامه افزایش تدریجی تولید است.
بلومبرگ به نقل از نمایندگان اوپک پالس نوشت :این گروه که در راس آن عربستان سعودی و روسیه
قرار دارند ،ممکن است در  ۲۸آوریل تنها نشست کمیته نظارتی را برگزار کند و از نشست وزیران گروه
صرفنظر کند .مذاکرات همچنان ادامه دارد و هنوز این تصمیم قطعی نشده است.کمیته نظارتی مشترک
وزیران اوپک پالس برای ارائه توصیه به گروه وزیران تشکیل شده و قدرت تغییر سیاست ندارد .برگزاری
نشست این کمیته به تنهایی نشان می دهد که اعضای آن نیاز چندانی به بازبینی استراتژی فعلی خود
نمی بینند.اوپک و متحدانش ابتدای آوریل موافقت کردند بخشی از محدودیت عرضه خود را در فاصله
ماه مه تا ژوییه تســهیل کنند و از هشت میلیون بشکه تولیدی که از مدار خارج کرده اند ،بیش از دو
میلیون بشــکه در روز را احیا کنند.سه نماینده اوپک پالس که مایل نبودند نامشان فاش شود ،اظهار
کردند انتظار ندارند در نشست هفته آینده تغییری در برنامه تصویب شده در نشست اول آوریل صورت
بگیرد.عربستان ســعودی که تاثیرگذارترین عضو اوپک پالس است ،اعالم کرد از این استراتژی راضی
اســت .شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی در  ۱۵آوریل گفت :امری که مایه
نگرانی کشــورش یا همکارانش در اوپک پالس شود را نمی بیند طبق جدیدترین گزارش آژانس بین
المللی انرژی ،تنها یک پنجم از مازاد سطح ذخایر نفت کشورهای توسعه یافته که اواسط سال گذشته
ایجاد شده بود ،مانده است.بر اساس گزارش بلومبرگ ،بعضی از نمایندگان اوپک پالس اظهار کردند با
توجه به فرا رســیدن ماه رمضان و ایام روزه داری در بســیاری از اعضای اوپک پالس ،برگزاری نشست
کمیته نظارتی مشترک وزیران ممکن است راحتتر از برگزاری نشست کامل وزیران باشد.

مدیرعامل شــرکت تولید برق حرارتی گفت :این محصول با
هزینه یک سوم مدل مشابه همین توربین در شرکت جنرال
الکتریک آمریکا به ســرانجام رسیده و برای اولین بار نمونه
ایرانی این روتور در داخل کشــور ساخته شده است.حسن
طرزطلب ،مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی در
آئین رونمایی از نخســتین روتور توربین بخار ایرانی با اشاره
به اینکه این روتور در شــرکت تعمیرات نیروگاهی ســاخته
شده است ،افزود :این محصول با هزینه یک سوم مدل مشابه
همین توربین در شرکت جنرال الکتریک آمریکا به سرانجام
رســیده و برای اولین بار نمونه ایرانی ایــن روتور در داخل
کشور ساخته شده است.وی با تاکید بر اینکه امکان ساخت
انواع روتور توربینهای بخار در مجموعه شــرکت تعمیرات
نیروگاهی ایران وجود دارد ،گفت :وجود نیروهای متخصص،
دانش و مهارت و ابزارهای مخصوص در این شــرکت امکان
تعمیرات تمامی نیروگاههای ایران را در داخل کشــور فراهم
کرده اســت.مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه
نیروگاههای بخار نقش تعیین کنندهای در کنترل فرکانس
اولیه شبکه بر عهده دارند ،گفت :به همین جهت نگهداری از
این واحدها که عمر اغلب آنها باالی  50سال بوده از اهمیت
بسیار زیادی برخوردار اســت.طرزطلب خاطرنشان کرد :از
امروز حداکثــر  60روز فرصت داریم تا تعمیرات باقی مانده
در  129نیــروگاه و  583واحد تولید برق حرارتی را به انجام
برسانیم .بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته حدود هشت
هــزار مگاوات از برنامه تعمیرات نیروگاهها باقی مانده که در
اردیبهشــتماه باید هفت هزار مگاوات از این برنامه به اتمام
برســد.وی تاکید کرد :با اقدام جهادی و تالش همکارانمان
در مجموعه شــرکتهای بهرهبــرداری ،تولید نیروی برق و
تعمیــرات نیروگاهی درصددیم تا نیمــه خردادماه  69هزار
مگاوات ظرفیت نیروگاههای حرارتی را برای تامین برق مورد
نیاز پیک تابستان امسال آماده کنیم.

روسیه برای دهمین ماه متوالی دومین تولیدکننده بزرگ
نفت جهان شد
گزارش جدید موسســه آمار مشترک ســوخت (جودی) نشــان میدهد در ماه فوریه روسیه دومین
تولیدکننده بزرگ نفت در جهان باقی مانده و تولید روزانه آن به  ۹.۳۹۸میلیون بشــکه در روز رسیده
است.به گزارش راشاتودی ،گزارش جدید مؤسسه آمار مشترک سوخت (جودی) نشان میدهد در ماه
فوریه روســیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان باقی مانده و تولید روزانه آن به  ۹.۳۹۸میلیون
بشکه رســیده است.طبق این گزارش در ماه فوریه آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان بوده
و عربســتان سعودی هم در رتبه سوم قرار داشته است.روســیه برای دهمین ماه متوالی در رتبه دوم
بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام جهان باقی ماند .این کشور تنها در آوریل  ۲۰۲۰برای یک ماه به رتبه
سوم افت کرد ،در حالی که پیش از آن هم بیش از یک سال در رتبه دوم قرار داشت.

کند اما در حال حاضر دورنمای تقاضا نامعلوم مانده اســت .در
این بین ،اقتصادهای متکی به نفت مانند کشورهایی که عضو
اوپک هستند به درآمد نفتی برای پوشش هزینه های بودجه و
تامین مالی تالشهای متنوع سازی اقتصادشان نیاز دارند .خبر
خوب این اســت که پیشبینیهای اخیر اوپک و آژانس بین
المللی انرژی از دورنمای تقاضا ،مثبت بوده اســت .خبر بد این
است که پیشبینیهای مثبت قبلی با سدی از واقعیت رو به
رو شده اند.آژانس بین المللی انرژی و اوپک انتظار دارند تقاضا
برای نفت امسال بهبود چشمگیری پیدا کند .تحلیلگر شرکت
 KPMGهفته گذشــته در مصاحبه با شبکه  CNBCاظهار کرد:
بهبود تقاضا تحت تاثیر پیشرفت روند واکسیناسیون در انگلیس
و آمریکا ،تدابیر محرک اقتصادی دولتی و خســتگی پاندمیک
مردم بوده است .اما به نظر میرسد در برابر هر اتفاق خوب ،یک
مانعی وجود داشته باشد .واکسیناسیون در آمریکا ممکن است
به رکورد باالیی رســیده باشد اما آمار ابتال در این کشور نیز رو
به افزایش است و همچنین آمار مبتالیان به کووید  ۱۹در هند
که ســومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است نیز روند
صعودی پیدا کرده اســت .اقدامات محرک اقتصادی به دلیل
همه نوع هزینه ای که انجام میشود خبر خوبی است اما برای
همیشــه ادامه پیدا نمیکند .خستگی مردم از شرایط پاندمی
هم ممکن است تقاضا را افزایش دهد اما با قوانین جدیدی که
برای ســفرهای امن وجود دارد ،این بهبود ممکن است کامل
نباشد یا چند ماه طوالنیتر از آنچه در ابتدا تصور می رفت زمان
ببرد.بر اســاس گزارش اویل پرایس ،به عبارت دیگر هیچکس
مطمئن نیست تقاضا تا چه مدت ضعیف خواهد ماند اما وقتی
مسئله عادتهای مصرف کنندگان بزرگ به نفت ارزان مطرح
می شــود ،اهمیتی ندارد .با تامین کنندگان زیادی که وجود
دارند ،خریداران قدرت انتخاب بیشــتری پیدا کرده اند .تولید
نفت شیل آمریکا نیز در حال افزایش است .اگرچه رشد تولید
نفت شیل محدود شده اما همچنان وجود دارد و اگر شتاب پیدا
کند ممکن است به جنگ قیمت جدید و دور دیگری از ریزش
قیمت منتهی شود .این امر عادت چین و هند به نفت ارزان را
تنها ماندگارتر خواهد کرد.

آمادگی ایران برای تولید رسمی ۳.۸
میلیون بشکه در روز
برکشــلی با بیان اینکه چاههای نفت آمادگی تولید در سطح سهمیههای
رســمی را دارند ،گفت :صنعت نفت ،دینامیســم باالیی دارد .خودکفایی
با مفهومی که ما عموما در ذهن داریم ،بســیار پرهزینه اســت .امریکا هم
خودکفا نیست .باید در دنیا حضور قدرتمند داشت و در عین حال با بهترین
شرکتهای بینالمللی کار کرد.فریدون برکشلی درباره آمادگی چاههای
نفت به لحاظ فنی برای بازگشــت مجدد به افزایش تولید و برداشــت به
میزان قبل از تحریم ،اظهار داشت :اطالعات موجود از آمادگی برای تولید
در ســطح سهمیه رسمی مربوط به  ۲۰۱۶است که بر پایه آن معادل ۳.۸
میلیون بشکه در روز است .البته در اصل بیشتر چاههای ایران در نیمه دوم
عمر خود هســتند ،از این میادین نمیتوان انتظار افزایش ظرفیت جدی
داشت.
آمادگی افزایش تولید از چاههای پیر نفتی
وی افزود :صنعت نفت به نفت تازه و میادین پرقدرت جدید نیازمند است.
بــه عالوه عملیات صیانتی مهمی هم انجام ندادهایم .پروژههای تزریق گاز
عموما به دلیل مصرف باالی داخلی با تاخیر انجام میشوند .اما در هر حال
برای تولید در سطح سهمیههای رسمی ،آمادگی وجود دارد.
واقعا به خارجیها نیاز نداریم یا متعصبانه برخورد میکنیم؟
رئیس مرکز مطالعات انرژی وین در ادامه پاسخ به اینکه آیا میادین نفتی
کشور به اســتفاده از دانش و تکنولوژی خارجی در صورت گشایش و لغو
تحریم نیاز دارند و یا اینکه در مورد توان داخل و همترازی با شــرکتهای
بینالمللی متعصبانه برخورد میکنیم؟ توضیح داد :کارشناسان شرکت ملی
نفت ،خیلی تالش میکنند و عملکرد خوبی داشــتهاند .اما صنعت نفت،
یک فعالیت بینالمللی است .در انزوا و تحت تحریم ،کارها بهدرستی پیش
نمیروند .تکنولوژی بههنگام و سرمایهگذاری ،اصلیترین نیازهای صنعت
نفت ایران هستند.
برند بودن برای نفت پول نمیشود
وی ادامه داد :البته تعصب داشــتن و مقید بودن خوب اســت ،اما صنعت
نفت ،دینامیسم باالیی دارد .خودکفایی با مفهمومی که ما عموما در ذهن
داریم ،بسیار پرهزینه است .امریکا هم خودکفا نیست .باید در دنیا حضور
قدرتمند داشت و در عین حال با بهترین شرکتهای بینالمللی کار کرد.
کارشناســان ایرانی ،در دنیا صاحبنام و برند هستند ،اما این برندها برای
شرکت نفت پول نمیآورند.
دنیای نفت عوض شد ،ذخایر جدید ایران ناشناخته ماند
برکشــلی تاکید کرد :به نظر بنده ناچاریم روی مخازن تازه وقت بگذاریم.
هر از چند گاهی خبر کشف میادین جدید نفتی را میخوانیم .اما خبری از
بهرهبرداری از آنها نمیبینیم .کارشناســان ما با میادین کنونی که در حال
بهرهبرداری هستند ،آشنا هســتند .الزم است بههنگام شوند و تکنولوژی
را بروزرسانی کنند .ذخایر جدید برایمان ناشناخته هستند ،سرمایهگذاری
و نوآوری را بهتر اســت متوجه میادین تازه کرد .دنیا هم همینطور عمل
میکند .بخش اعظم نفت میادین بزرگ در خاورمیانه ،امریکای شــمالی و
جنوبی ،مورد بهرهبرداری قرار گرفته ،ما نیز باید به دنبال میادین تازه باشیم.
دنبال میادین تازه باشیم
به اعتقاد وی؛ شــاید یک اشــتباه ما پس از برجام  ۲۰۱۵همین بود که
به دنبال میادین مشــترک رفتیم .وقتی برجام به هم خورد ،شرکتهای
خارجی احتماال از اطالعات به دست آمده در توسعه میادین کشور همسایه
استفاده کرده باشــند .البته بنده اطالعات فنی ندارم .اما همه کشورهای
تولیدکننده نفت که صنعت نفت قدیمی دارند ،به دنبال توســعه میادین
جدید هستند.
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رییس اتاق تهران؛

ارز چند نرخی یکی از موانع بر سر راه تولید است

رئیس اتاق بازرگانی تهران با طرح ادعای انعقاد قرارداد خرید 6
میلیون دز واکســن توسط بخش خصوصی گفت :این واکسنها
بــا هدف تزریق به کارکنان بخشهای تولیدی وارد میشــود و
شرکتهای واردکننده نیز هیچ منفعت اقتصادی از واردات این
واکســنها نخواهند داشت.مسعود خوانساری دیروز در بیست و
دومین جلســه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره
به وضعیت شــیوع ویروس کرونا در کشور ،گفت :اخیرا در پیک
چهارم کرونا مبتالیان روز به روز در حال افزایش هستند و تعداد
فوتی ها ناشــی از این بیماری نیز در حال افزایش است و پیش
بینی می شــود که در هفته های آتی گسترش این ویروس در
کشور بیشتر شود .رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :براین اساس
بســیاری از بخش های اداری و خدماتی تعطیل و یا با پرسنل
کمتری اداره می شود اما به دلیل اهمیت بخش تولید این بخش
امکان تعطیل شدن در ایام کرونایی را ندارد لذا تولید باید کماکان
با قدرت ادامه یابد اما بهرحال نگرانی ناشــی از ویروس کرونا در
بخش تولید نیز بسیار زیاد است و لذا تنها مساله ای که می تواند
این نگرانی را برطرف کند ،تزریق واکســن به پرسنل و کارکنان
بخش تولیدی کشور است .وی اظهار داشت :با آغاز تزریق واکسن
در بســیاری از کشــورها ،زندگی در این کشورها در حال عادی
شــدن است و یا به سمت عادی شدن در حرکت هستند اما در
کشــور ما به دلیل خرید دیرهنگام واکسن و همچنین موضوع
تحریم ها نتوانســته ایم به اندازه کافی واکسن خرید کنیم و لذا
در زمینه تزریق واکسن با تاخیر روبرو هستیم .خوانساری با بیان
اینکه براساس اخبار گفته می شود که تمامی کادر درمان تا پایان
هفته واکسینه می شوند ،گفت :بنابراین تا زمانی که این واکسن
به ســایر اقشار جامع برســد زمان بر است .رئیس اتاق بازرگانی
تهران اظهار داشت :لذا اتاق بازرگانی تهران به عنوان مسئولیت
اجتماعی برای واردات واکســن با توجه به تاکید رئیس جمهور
اقداماتــی را انجام داد و با برگزاری جلســاتی با واردکنندگان و
تولید کنندگان معتبر دارو در داخل کشــور از آنها خواستیم که
در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند.
واردات  6میلیون دوز واکســن کرونا بــا ارز آزاد برای
کارگران واحدهای تولیدی
خوانساری گفت :در حال حاضر اکثر کمپانی های ساخت واکسن
کرونا ،واکســن های خود را پیش فــروش کرده اند و عمال بازار
خالی از واکسن است اما با تجربه و تخصص شرکت های ایرانی
قراردادهایی برای خرید واکســن منعقد شــده و این شرکت ها
موفق شــده اند تا خرید  6میلیون دوز واکســن کرونا را منعقد
کنند .وی اظهار داشــت :با انجام مراحــل اداری فاز به فاز این
واکســن های خریداری شده به کشــور وارد می شود اما هدف

امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان پشتیبانی و مانع زدایی
از تولید اظهار داشت :تنها عالج اقتصادی کشور بحث تولید است.
وی افزود :براساس گزارشات مختلف از مجلس و دولت اقداماتی
توسط ستادهای مختلف در یک ماه اخیر ایجاد شد تا موانع از سر
راه تولید برداشــته شود و امیدواریم اقدامات جدی در این مورد
انجام شود و این موضوع نیز در حد شعار باقی نماند.

واردات این واکسن ها بکارگیری این واکسن ها و در اصل تزریق
این واکسن ها برای تزریق به کارگران بخش های تولیدی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم
رهبری و تاکیدات ایشــان به موضوع تولید اظهار داشت :لذا ما
امیدواریم در ســال جاری در جهت عمل به فرمایشــات ایشان
با واردات این واکســن و تزریق آن به کارکنان های بخش های
تولیدی مانع از ایجاد اخالل در امر تولید شویم .وی گفت :واردات
این واکســن های توســط بخش خصوصی با ارز آزاد انجام می
شود لذا انتظار داریم که صاحبان مشاغل ،کارخانه ها هزینه ها
را بر عهده بگیرند و مانع تحمیل هزینه تزریق این واکسن ها به
کارگران شوند .رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت :شرکت
های وارد کننده نیز هیچ منفعت اقتصادی از واردات این واکسن
ها نخواهند داشــت و این واکسن ها با قیمت تمام شده عرضه
می شود .خوانساری اظهار داشت :این واکسن ها با مجوز وزارت
بهداشت وارد می شود و امیدواریم با نظارت ستاد ملی کرونا به
طور کامل توزیع شود.
امیدواریم کسری بودجه باعث افزایش تورم نشود
خوانســاری در ادامه با اشــاره به آمارهای اعالمی صندوق بین
المللی پول بیان داشت :این صندوق بطور میانگین رشد اقتصادی
جهان را در ســال  2021پنج و نیم درصــد پیش بینی کرده
است و رشد اقتصادی چین را  8درصد برآورد کرده است .رئیس
اتاق بازرگانی تهران افزود :چین در بین کشورهای قدرتمند تنها

معاون وزیر صمت:

 ۱۹میلیارد یورو ارز صادراتی هنوز بازنگشته است
معــاون وزیر صمــت با بیان اینکــه  ۱۹.۲میلیارد یور ارز صادراتی هنوز بازنگشــته اســت ،گفت:
صادرکنندگان ســال  ۹۹تا پایان شهریور  ۱۴۰۰و صادرکنندگان ســال  ۹۸نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰
باید ایفای تعهد کنند.حمید زادبوم در مورد میزان بازگشــت ارز حاصل از صادرات به کشــور ،اظهار
داشــت :از  ۲۲فروردین ماه سال  ۹۷تا پایان مهر ماه سال  ۲۳ ،۹۹هزار و  ۶۶۸صادرکننده داشتیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود :با توجه به مهلت  ۴ماهه برای ایفای تعهدات ارزی ،بر
اســاس آخرین آمار که در بهمن ماه ســال  ۹۹گرفتیم ،تا پایان مهر ماه سال گذشته جمع تعهدات
ارزی این صادرکنندگان  ۶۲میلیارد یورو بوده است که از این میزان  ۴۲.۸میلیارد یورو ایفای تعهد
شده اســت.وی ادامه داد :میزان مانده بدهی  ۱۹.۲میلیارد یورو است که با توجه به مهلتی که داده
شده ،صادرکنندگان سال  ۹۹تا پایان شهریور  ۱۴۰۰و صادرکنندگان سال  ۹۸نیز تا پایان تیر ۱۴۰۰
باید ایفای تعهد کنند.معاون وزیر صمت گفت :صادرکنندگان برای ایفای تعهد ارزی ،هم میتوانند از
سامانه نیما استفاده کنند و هم میتوانند واردات در مقابل صادرات انجام دهند اما عدم ایفای تعهد
متخلف محسوب میشود..
اجرای استراتژی ملی صادرات از  ۱۴۰۰تا ۱۴۰۴
وی همچنین در مورد آخرین وضعیت تدوین اســتراتژی ملی صادرات ،اظهار داشت :سازمان توسعه
تجارت و مرکز بین المللی تجارت  ITCدر سال  ۹۵تفاهم نامهای را برای همکاری در  ۵حوزه حمایت
از طراحی و اجرای اســتراتژی ملی صادرات در ایران ،حمایت از توان مدیریتی و عملیاتی ســازمان
توسعه تجارت برای خدمت رسانی مؤثر به بنگاههای کوچک و متوسط ،کمک در راستای تحلیل بازار
و ارتقای ظرفیتهای تجاری بنگاههای کوچک و متوســط ،توسعه زنجیرههای ارزش و اجرای برنامه
تسهیل تجارت جوانان و حمایت از کارآفرینی زنان امضا کردند.زادبوم افزود :به دلیل عدم تأمین مالی
از ســال  ۹۵تا  ۹۷این تفاهم نامه عملیاتی نشــد تا اینکه در سال  ،۹۷اتحادیه اروپا تأمین مالی این
تفاهم نامه را پذیرفت و تصویب کرد که برای عملی کردن همکاریهای اعالم شده ،منابع الزم را به
تدریج در اختیار مرکز بین المللی تجارت قرار دهد تا در فرایند اجرایی کردن این همکاریها هزینه
کند.معاون وزیر صمت ادامه داد :از بین موارد پنجگانه فرایند «تدوین استراتژی ملی صادرات» از اول
ســال  ۱۳۹۸آغاز شد و در اواخر سال  ۱۳۹۹تدوین این استراتژی به اتمام رسید و مجلدات  ۶گانه
آن نهایی شــد .استراتژی ملی صادرات قرار است از  ۱۴۰۰تا  ۱۴۰۴به مدت  ۵سال اجرا شود.وی با
بیان اینکه استراتژی ملی صادرات با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی و با بهره مندی از توان
تخصصی مرکز بین المللی تجارت حاصل شده است ،گفت :در فرآیند تدوین استراتژی ملی صادرات
فعالین هر حوزه مورد بررســی اعم از فعالین دولتی و بخش خصوصی طرف مشــورت کارشناسان
سازمان توسعه تجارت و مرکز بین المللی تجارت بودند و پیشنهادات حاصل شده در متن این اسناد
ناشی از تعامل صمیمانه این سه رکن بوده است.زادبوم افزود :راه حل های پیشنهادی در این اسناد
هر چند که ناظر به رفع مشکالت خاص ایران است اما راه حلها متکی به تجربه جهانی نیز است.وی
ادامه داد :در مرحله اجرای اقدامات پیش بینی شده در استراتژی ملی صادرات از کمکهای مرکز بین
المللی تجارت استفاده خواهد شد و در صورت لزوم کارشناسان بین المللی نیز به کار گرفته میشوند.
زادبوم تاکید کرد :در اســتراتژی ملی صادرات در مجموع بیش از  ۳۵۰اقدام برای سه حوزه صنعت،
کشاورزی و خدمات به عنوان الگو پیش بینی شده است که با اجرای این اقدامات صادرات غیرنفتی
کشورمان متحول خواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد :در استراتژی ملی صادرات
اقدامات عملی پیشنهادی معطوف به تقویت انسجام و هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با هر موضوع
در سطح ملی ،شناسایی خالءهای مربوط به خدمات قابل ارائه به صادرکنندگان و تالش برای پوشش
دادن به نیازهای آنها ،تمرکز به کمک به شــرکتهای کوچک و متوســط در فرآیند صادرات ،ارائه
آموزشهای الزم در هر حوزه با بهره گیری از کارشناسان ملی و بین المللی ،نگاه جامع نگر به زنجیره
فعالیتهای مرتبط با توسعه صادرات یک حوزه خاص و تالش برای رفع کاستیهای مربوطه ،توجه
ویژه به موضوع برندینگ و جایگاه آن در صادرات مدرن ،استفاده بهینه از امکانات فن آوری اطالعات
و ارتباطات در بازاریابی صادراتی و تعیین دستگاههای مسئول در اجرای اقدامات پیش بینی شده در
استراتژی ملی صادرات است.

کشوری بود که در سال  2020علیرغم وجود کرونا رشد اقتصادی
مثبت  2.3درصدی را داشــت در حالی که رشد اقتصادی آلمان
در این ســال به میزان  5درصد رشد اقتصادی منفی داشت .وی
بیان داشت :رشد اقتصادی ایران در سال  2021را به میزان 2.5
درصــد پیش بینی کرده و این صندوق میزان تورم را  39درصد
تورم پیش بینی کرده اســت که امیدواریم با کسری بودجه این
تورم بیشتر نشود .خوانساری افزود :رشد موجودی سرمایه خالص
در سال  98برای اولین بار در کشور منفی شد و سرمایه گذاری
نســبت به استهالک منفی شد و یکی از عوامل اصلی آن بخش
خروج سرمایه بود.
ایران اولین خریدار خارجی مسکن در ترکیه
وی اظهار داشت :در سال  2020براساس آخرین گزارش معتبر
از ترکیه ایرانی ها  7هزار و  189واحد مسکونی را در این کشور
خریداری کرده اند و در سه ماهه اول سال  2021نیزهزار و 600
واحد مســکونی را در این کشــور خریداری کرده اند و در اصل
اولین خریدار خارجی واحدهای مسکونی در ترکیه هستند و بعد
از ایران نیز روســیه و عراق به عنوان اولین خریداران واحدهای
مسکونی در این کشور هستند .رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار
داشت :موضوع خروج سرمایه ها از ایران باید بطور جدی آسیب
شناسی شود ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که سرمایه
ایرانیان برای خریدهای این چنینی در کشورهای تاجیکستان و
گرجســتان نیز صرف می شود .خوانساری با اشاره به نامگذاری

مهمترین عامل بازدارنده تولید دخالت دولت است
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :مهترین عامل بازدارنده در تولید
بحث دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد کشور و تصدی گرها
است که عامل رکود و عدم رشد است و تولید با این وضعیت نمی
تواند رشــد کند .خوانساری با اشاره به تشکیل قرارگاه مرغ بیان
داشــت :این موضوع نیز یکی از موارد دخالت دولت در امر تولید
اســت و اگرچه ایران در زمینه تولید مرغ در دنیا تقریبا جزء 10
کشور اول دنیا است اما با توجه به شرایط تولید برای این موضوع
قرارگاه تشکیل می شود و علت آن هم دخالت دولت است .وی
افزود :تولید مرغ در ایران توسط بخش خصوصی است اما واردات
مواد اولیه آن و توزیع این محصول توسط بخش خصوصی انجام
می شــود لذا این مسائل منجر به بروز مشکالت در بحث تولید
و توزیع مرغ می شــود .رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت:
دور باطل ضابطه ســازی نیز به تولید لطمه می زند و انصافا اگر
قرار باشد شعار تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها عملیاتی شود
نیازمند یک عزم جدی در کشور هستیم .وی افزود :مهمترین نیاز
کشــور بحث حفظ سرمایه های داخلی در کشور است و از فرار
سرمایه ها جلوگیری شــود و این موضوع هم در صورت تقویت
تولید و رفع موانع تولید فراهم می شود .خوانساری اظهار داشت:
لذا اتاق بازرگانی تهران موانع اساسی بر سر راه تولید را بصورت
مکتوب تدوین کرده که این موارد را برای اطالع روسای قوا برای
آنها ارسال می شود .وی اظهار داشت :یکی از عامل و موانع اصلی
تولید تورم اســت و در سال جاری پیش بینی  39درصد تورم را
داریم که اگر کســری بودجه زیاد باشــد قطعا این تورم افزایش
خواهد یافت .خوانساری گفت :از موانع دیگر تولید بحث ارز چند
نرخی است که ضربه جدی به تولید می زند که در بودجه 1400
باز هم ارز چند نرخی و یا حداقل دو نرخی را خواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود :هدفمند نبودن یارانه نیز مانع
جدی تولید اســت و براساس آخرین آمار سازمان انرژی جهانی
سوبســید انرژی که توسط ایران پرداخت می شود به میزان 86
میلیارد دالر است که با دالر  25هزار تومانی هزاران هزار میلیارد
تومان فقط یارانه ســوخت ایران می پردازد .خوانســاری بیان
داشــت :موانع دیگر نیز بر سر راه تولید در کشور وجود دارد که
صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها از جمله این مسائل است.

صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی سال  ۹۷نکردهاند،
مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه صادرکنندگانی که در سال
 97کاال صــادر کرده و موفق به بازگشــت ارز صادراتی خود نشــده اند ،تا
 31خــرداد  1400فرصت دارند تا رفع تعهــد ارزی کنند ،گفت :البته این
صادرکنندگان مشــمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده
نخواهند بود.به گزارش کنفدراسیون صادرات ،محمد الهوتی در مورد شیوه
رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در ســالهای  97تــا  1400گفت :با توجه
به مشــکالت مطرح شــده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه
بازگشــت ارز صادراتی از ســال  97رخ داد ،تعداد محدودی از نمایندگان
و فعــاالن حوزه صادرات در کمیته ارزی که به ابتــکار اتاق بازرگانی ایران
گرد هم آمدند ،تالش کردند با بررســی شــیوهنامه ها و ابالغیهها ،نظرات
بخشخصوصــی را جمعآوری کــرده و به سیاســتگذاران ارایه گردید.وی
افزود :بر این اســاس؛ اعضای کمیته ارزی اتاق چندین نشست را با رئیس
جمهور برگــزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رئیس جمهور و رئیس
کل بانک مرکزی صورت دادند؛ ضمن اینکه به موازات ،پیشــنهاداتی را به
صورت حضوری و مکاتباتی به مقامات مســئول ارایه دادیم؛ ولی بخشی از
پیشنهادات ،پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد ،به نحوی که بخشنامه ها
ابطال و بخشنامه دیگری جایگزین می شد که همین امر ،صادرکنندگان را
گرفتار و ســردرگم می کرد.به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ،در
نهایت پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئوالن عالی کشور ارایه شد،
در بســته رفع تعهد ارزی سال های  97تا  1400دیده شده که اگرچه 2.5
تا  3ســال با تعویق رخ داده و همین امر ،به دلیل اجرایی نبودن بخشنامه
ها ،منجر به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی گردید.وی افزود :در این میان
 250صادرکنندهنما با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی ،کاالیی را صادر و
به واسطه آن ،اتهاماتی در سایه آنها به کل صادرکنندگان کشور وارد شد ،اما
با پیگیری های مستمر از سوی کمیته ارزی اتاق و سازمان توسعه تجارت،
این بخشنامه صادر شده است؛ به نحوی که این بخشنامه اخیر ،پیرو ابالغیه
 177معــاون اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفته که بارقه امید را در دل
صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه آن ابالغیه واردات محور بوده؛
اما از آنجایی که منابع ارزی باید از ارز صادرات تامین می شد ،سکه دو رویی
برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.به گفته الهوتی ،موضوع رفع تعهد
ارزی صادرکنندگانی که یا امکان رفع تعهد ارزی در زمان مقرر را نداشــته
اند و اکنون یک فرصت دیگری به این افراد داده شــده تا  31خرداد 1400
نسبت به رفع تعهد فروش های ریالی که از  22فروردین  97تا  16مرداد 97
داشــتند اقدام کرده و تا  31خرداد  1400رفع تعهد ارزی نمایند.وی اظهار
داشــت :افرادی که در ســال  97صادرات کرده و با مشکل مواجه هستند،
طبق این دستورالعمل باید مستندات خود را به همراه درخواست ،به کمیته
اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ارایه دهند و با درخواستی که
آنجا داده اجازهای که از ســوی کمیته اقدام ارزی صادر شده ،تا  31تیرماه
 1400رفع تعهد ارزی نمایند.الهوتی گفت :در این بخش به نظر میرســد
مشــکل صادرکنندگان سال  97تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این
را هم باید اشــاره داشــت که صادرکنندگانی بوده اند که تا  80درصد هم
رفع تعهد ارزی کرده اند و به دلیل برخی از مشــکالت نتوانســتند که رفع
تعهد ارزی نمایند.وی افزود :این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و
مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی شود؛ چراکه باید

تفاوتی میان کســانی که به موقع ارز را به کشور برگردانده اند با کسانی که
به تاخیر ارز را آورده اند باشد و آن هم عدم استفاده از معافیت مالیاتی است
و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی اســت.الهوتی ادامه داد :عدم بازگشت
ارز صادراتی تخلف است و فرد متخلف از مشوق های صادراتی ،معافیتهای
مالیاتی ،تســهیالت بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.وی
افزود :در مورد  98و  99که البته  1400را هم تعیین تکلیف کرده اســت،
در دو بخش موضوع را تشــریح کرده است ،به نحوی که با توجه به هزینه
های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های پایه صادراتی
دچار مشکل ،کمیته اقدام ارزی پیشنهاد  20درصد تعدیل در بازگشت ارز
صادراتی را داده بود که دولــت با  10درصد موافقت کرد.به گفته الهوتی،
صادرکنندگان با بازگشــت  90درصد ارز صادراتی اظهارنامه خود می تواند
رفــع تعهد ارزی نماید؛ ضمن اینکه این قاعده برای ســال های  99 ،98و
 1400پابرجا است؛ ضمن اینکه روش های بازگشت ارز به  5روش نیز مورد
تائید قرار گرفته اســت.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
گفت :برای کشــورهایی که به صورت ریالــی معامالت صورت می گیرد یا
عراق و افغانســتان که شبکه صرافی گســترده ندارند ،فروش ارز به صورت
اسکناس به صرافی مورد تائید قرار گرفته است.وی افزود :واگذاری کوتاژها
برای واردات در صورت تائید کمیته اقدام ارزی صرفا برای کاالهای خاصی
قابل استفاده خواهد بود ولی در سال  98تا  1400ارز صادراتی باید به لیست
 1000قلمی وزارت صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ البته
لیست قابل تغییر و افزایش و کاهش است و کمیته اقدام ارزی این اختیار را
دارد که بتواند این کاالها را با نظر تشکل ها و پیشنهادات تشکل ها ،اصالح
کند.به گفته الهوتی ،این  5روش مهم خواهد بود و تا حد امکان مشکالت
واگذاری کوتاژهای صادراتی و واردات به نام خود را برطرف کند؛ ضمن اینکه
عرضه در نیما با نرخ پیشنهادی صادرکننده محدودیت ندارد و می توان در
نیما نیز عرضه ارز را صورت داد.وی افزود :در مورد پیله وران و مرزنشــینان
تا سقف تعیین شده از ســوی وزارت صمت دارای بخشودگی بازگشت ارز
خواهد بود و در عین حال مابقی باالتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی
خواهد بود.به گفته الهوتی ،صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مکلف
به بازگشت  10درصد مبلغ کل قرارداد بر اساس صورت وضعیت مورد تائید
کارفرما خواهد بود.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ،کاالهایی که به عنوان
نمونه و تســت به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاهها
از کشــور خارج می شود ،مشــمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه
کاالهای صادراتی باید ظرف مدت  4ماه ارز حاصل از صادرات را به کشــور
برگردانند و بازگشت باالتر از این مهلت تعیین شده ،از سوی وزارت صمت
باید تائید شــود.وی افزود :تمام پیشنهاداتی که از ابتدای موضوعات پیمان
سپاری ارزی از سوی اتاقها مطرح شد در این ابالغیه پذیرفته شده و ما برای
سال  1400نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود و عمال مثل سال  99و 98
مشکالت عدم اطالع از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال  1400نیست.الهوتی
ادامه داد :معافیتهای مالیاتی برای صادرکنندگان سال  97قابلیت اجرایی
ندارد ،اما اگر صادرکنندگان سال  98تا  31تیرماه رفع تعهد ارزی نمایند از
معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود؛ ضمن اینکه صادرکنندگان سال 99
نیز تا شهریورماه سال  1400فرصت دارند رفع تعهد ارزی کرده و از معافیت
مالیاتی و بازگشت ارز صادراتی برخوردار خواهند بود.

5

گزیده خبر
در  12ماهه سال «جهش تولید» صورت گرفت؛

ترانزیت بیش از  89هزار دستگاه خودرو از
بنادر و دریانوردی بندرلنگه
مدیــر بنــادر و دریانوردی غرب هرمــزگان از ثبت
تخلیه و بارگیری بیش از  89هزار دســتگاه خودرو در
 12ماهه ســال «جهش تولید» در بنادر و دریانوردی
بندرلنگه خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره بنادر
و دریانوردی غرب هرمزگان« ،قاســم عسکری نسب»
با اشــاره به حجم  181هزار و  987تــن ترانزیت کاالهای نفتی و غیرنفتی در
بنادر غرب هرمزگان و کسب جایگاه دوم در بین بنادر کشور طی  12ماهه سال
(۹۹که عمده آن محموله خودرو بوده است) گفت :بندرلنگه با توجه به موقعیت
استراتژیک جغرافیایی و داشتن کمترین فاصله دریایی با بنادر کانونی منطقه از
جمله بنادر امارات متحده عربی ،در زمره بنادر فعال ترانزیتی کشــور محسوب
می شــود؛ بطوریکه این بندر با تخلیه  89هزار  42دستگاه خودرو ترانزیتی در
 12ماهه ســال  99بعنوان قلب تپنده ترانزیت خودروی کشور و درگاه تجارت
کشورهای آسیای میانه مورد توجه بوده است.عسکری نسب تصریح کرد :حمل
دریایی این تعداد خودرو در  12ماهه ۱۳۹۹توسط یک هزار و  500فروند شناور
فلزی انجام پذیرفته است که پس از تخلیه و انجام تشریفات گمرکی توسط 14
هزار سواری کش و کامیون حمل خودرو به مقاصد کشورهای عراق ،افغانستان
و همچنین کشورهای آسیای میانه بارگیری و به درب خروج هدایت شده است.
وی افزود :تخلیه  89هزار خودرو با همکاری ارگان های همکار از جمله اداره کل
گمرک غرب استان ،ترمینال اپراتور بندر ،شرکت های کشتیرانی و همچنین تیم
عملیاتی بنادر غرب هرمزگان با مشارکت  ۱۷شرکت کارگزار ترانزیتی همچنان
ســکاندار ترانزیت خودرو و دارای رکورد عملیاتی به لحــاظ تعداد و باال بودن
سرعت تخلیه محموله های ترانزیتی در سطح بنادر کشور است.
نايب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاكيد كرد:

اقدامات مناسب سايپا در حوزه
تحقيق و توسعه
نايب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :گروه خودروسازي سايپا با افزایش
و رشد توليد و ايجاد تنوع در محصوالت خود توانست گام هاي بلندتري را نسبت
به رقباي داخلي خود بردارد ،لذا اين اميدواري وجود دارد كه در سال جاري روند
توسعه اي و پيشرفت شتاب بيشــتري بگيرد.به گزارش سايپانيوز ،سیداحسان
خاندوزی در بازديد از خط توليد خودروي شاهين و فعاليت هاي علمي و توسعه
اي سایپا كه در مركز تحقيقات این گروه انجام ميشود ،خاطرنشان كرد :اتفاقاتي
كه در سال هاي  ۹۸و  ۹۹در گروه خودروسازي سايپا رخ داد بسيار قابل توجه
است چرا كه در شــرايط تحريم و شيوع ويروس كرونا اين مجموعه به افزایش
و رشــد توليد و متنوع ســازي محصوالت دست يافت.وي با بيان اينكه سایپا با
پرداخت مطالبات قطعه سازان و عمل به تعهدات توانست زنجيره توليد خودرو
را فعال كند ،گفت :از ديگر موضوعات مهم كه ســايپا آن را محقق كرد كاهش
معوقات و بدهي ها بود ،در نيمه دوم ســال گذشته وضعيت گروه خودروسازي
سايپا بهبود يافت و حتي گام هاي برداشته شده نسبت به رقباي داخلي كم نظير
بود؛ بدين جهت اميدواريم در سال جاري مسير رشد و توسعه ادامه پيدا كند ،تا
مردم شاهد پيشرفت مضاعف صنعت خودرو باشند.

دیدار رئیس دانشگاه صنعتی قم با عضو
ک صنعتی شکوهیه
هیات مدیره شهر 
در راستای سلسله نشســت های دبیرخانه صنعت و دانشگاههای استان ،دکتر
رضایی نور رئیس دانشــگاه صنعتی قم به اتفــاق مدیر ارتباط با صنعت و مدیر
کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه با مهندس عالمی عضو هیات مدیره شهرک
صنعتی شکوهیه و مدیرعامل شرکت وگال دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی
دانشگاه ،در این دیدار که به منظور تقویت و توسعه همکاری های متقابل صنعت
و دانشگاه صورت گرفت ،دکتر رضایی نور دبیر دبیرخانه صنعت و دانشگاه های
اســتان قم ،در ابتدا توضیحاتی در خصوص پیشرفتهای دانشگاه در سال های
اخیر ارائه نمودند .ایشــان اشاره نمودند علی رغم آنکه سرانه بودجه دانشگاه در
ســال های گذشته نسبت به میانگین سرانه دانشگاه های صنعتی کشور بسیار
پایینتر بوده اســت ،با برنامه ریزی صحیح صورت گرفت و تالش های جمعی
اساتید ،کارکنان و دانشجویان ،رتبه دانشگاه ارتقای قابل توجهی بویژه در سال
اخیر نموده و توانسته اســت از جایگاه  21تا  25در بین دانشگاه های صنعتی
کشــور ،به جایگاه  11تا  15بر اساس شــاخص های رتبه بندی دانشگاه ها در
مرکز استنادی علوم جهان اسالم ارتقا یابد .ایشان همچنین اشاره داشتند طبق
آمار ارائه شــده از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،دانشگاه صنعتی
قم موفق شــد در جایگاه نخســت در بین دانشگاه های کشور در حوزه اشتغال
فارغ التحصیالن مقطع کارشناســی قرار گیرد .در ادامه این جلسه ،دکتر نجفی
مدیر کارگاه ها و آزمایشگاههای دانشگاه صنعتی قم از ظرفیت های بالقوه اساتید
و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته های مختلف در تعریف پروژه
های نیاز محور در صنعت کشور نام بردند و بیان داشت این آمادگی وجود دارد
که پروژه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه با حمایت صورت گرفته از
سوی صنایع ،در راستای رفع نیاز و یا مشکالت صنایع کشور تعریف گردد .وی
افزود :با توجه به آنکه دانشــگاه های نوپا نیاز به حمایت قابل توجهی در جهت
توسعه و رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد خود در سال های اولیه تاسیس
دارند که قطعا این توسعه تنها با حمایت و بودجه های دولتی قابل حصول نبوده
و همانند بسیاری از دانشگاه های توسعه یافته در کشور و جهان ،نیازمند حمایت
های خیرین و در سطوح مختلف می باشد که متاسفانه تاکنون دانشگاه صنعتی
قم از این حیث انتفاع چندانی نبرده و امید است در آینده شاهد این گونه حمایت
ها در سطح استان و بویژه از سوی صنایع بزرگ و پیشروی آن باشیم و ان شاءاهلل
به دنبال آن شــاهد اثر گذاری بیش از پیش دانشگاه ،در سطح کشور ،استان و
بویژه صنایع مختلف آ ن گردیم.
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امکان ثبت صدور ،تاییددریافت و انتقال
چکهای صیادی
مشــتریان بانک تجارت می توانند اطالعات چک هــای خود را از طریق همراه
بانک و ســامانه بانکداری اینترنتی بانک تجارت در ســامانه صیاد ثبت کنند.به
گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،امکان دسترســی سریع و آسان به سامانه
صیاد از طریق اپلیکیشــن همراه بانک و سامانه بانکداری اینترنتی بانک تجارت
برای تمامی مشــتریان بانک تجارت فراهم شده است .از این پس مشتریان می
تواننــد فرآیند ثبت صدور ،تایید دریافت و انتقال این چک ها را از طریق همراه
بانک و اینترنت بانک تجارت انجام دهند.در حال حاضر آخرین نسخه اپلیکیشن
همراه بانک تجارت برای دارندگان گوشی های تلفن همراه هوشمند با سیستم
عامل اندرویددر پایگاه اینترنتی بانک تجارت به نشانی www.tejaratbank.
 irدر دســترس مشــتریان قرار دارد .نسخه  iosاین اپلیکیشن نیز به زودی در
اختیار مشتریان قرار می گیرد.همچنین مشتریانی که تاکنون موفق به ثبت نام
در همراه بانک تجارت نشده اند می توانند بدون مراجعه به شعب و تنها از طریق
ورود به لینــک  my.tejaratbank.irاقدام به ثبت نام و دریافت رمز ورود به
همراه بانک تجارت کنند.مشتریان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با مرکز
ارتباط مشتریان بانک تجارت به شماره  1554تماس حاصل کنند.

امضای قرارداد فیمابین بانک توسعه تعاون و
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
امضای قــرارداد همکاری فیمابین بانک توســعه تعاون و صندوق اشــتغال و
کارآفرینی ایثارگرانقرارداد عاملیت اعطای تسهیالت وجوه اداره شده به امضای
مدیران عامل بانک توسعه تعاون و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران رسید.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه انعقاد قرارداد بانک با
صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اظهار داشت :بنیاد شهید و امور ایثارگران
از جمله دستگاههای همکار بانک توســعه تعاون طی سالهای اخیر بوده است
که حاصل این همکاری موجب اعطای تســهیالت اشتغال آفرین به ایثارگران
گردیده است.وی افزود :صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به عنوان بازوی
اجرایی بنیاد شــهید و امور ایثارگران گامهای مثبتی در جهت توانمندسازی و
حمایت از اقشــار ایثارگر برداشته است و توسعه همکاری با این صندوق موجب
افزایش اشــتغال در میان اقشــار ایثارگر می گردد.مهدیان در توضیح قرارداد
مذکور اظهار داشت :نگهداری گردش عملیاتی اعتبارات مربوطه توسط بانک و
اعطای تسهیالت وجوه اداره شده از محل اعتبارات صندوق ،تسهیالت یارانه دار
 ،کمک های حمایتی به متقاضیان واجد شــرایط معرفی شده از سوی صندوق
از مهمترین محورهای همکاری است.وی افزود :بخشی از تسهیالت وجوه اداره
شده به صورت قرض الحســنه  ۵۰۰میلیون ریالی با کارمزد چهار درصد است
که بابت تسهیالت خود اشتغالی از محل اعتبارات صندوق قابل پرداخت است.
مهدیان در ادامه گفت :بخشــی دیگر از همکاری مربوط به اعطای تســهیالت
اعتباری با نرخ ترجیحی  ۱۰درصد در بخش کارآفرینی و اشــتغال توسط بانک
می باشد که در این زمینه پرداخت یارانه سود و کارمزد بابت تسهیالت کارآفرینی
و اشتغالزایی پرداختی به ایثارگران واجد شرایط معرفی شده قابل اجرا می باشد.
وی در خصوص مسائل اجرایی قرارداد گفت :مکانیزم ها و راهکارهای متعددی
برای پیشبرد مســائل اجرایی در نظر گرفته شده است و نحوه معرفی واجدین
شــرایط ،توزیع استانی اعتبارات ،ارائه تضامین ،توجیه فنی طرح ها  ،طول دوره
بازپرداخت تسهیالت و گزارش دوره ای روند پرداخت تسهیالت مشخص گردیده
و طرفین قرارداد با بهره مندی از تجارب پیشــین همکاری ،در راستای تقویت
و اثربخشی راهکارها گام برمیدارند .وی خاطر نشان کرد :همچنین مقرر است
حول منابع صندوق توسعه ملی در بخش صنعت و معدن و گردشگری در کلیه
مناطق به میزان  ۹۰۰میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ترجیحی به واجدین شرایط
معرفی شده از سوی بنیاد شهید در سال پیش رو پرداخت گردد.

روسای حوزه شعب شرق و غرب تهران
معرفی شدند
برات کریمی ،مدیرعامل بانک دی طی احکامی روســای حوزه شــعب شرق و
غرب تهران را منصوب کرد.به گزارش روابطعمومی بانک دی ،در مراســمی که
با حضور برات کریمی ،مدیرعامل ،رحیم طاهری ،عضو هیئتمدیره و جمعی از
معاونان و مدیران ارشد بانک برگزار شد ،بهرام ایزد موسی و سیدمصطفی مقیمی
دینانی به عنوان روســای حوزههای شعب غرب و شرق تهران منصوب شدند.در
این مراسم ،برات کریمی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مسلمانان
جهان و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان ،با اشاره به موفقیتهای بانک دی
در یک سال اخیر گفت :با دعای خیر خانواده معظم شهدا و یاری و تالش تمامی
همکاران خــدوم ،بانک دی بر روی ریل موفقیت قرار گرفته اســت.وی افزود:
افزایش سرمایه ،پله آغازین بانک در رشد و بهبود است که جز در سایه همت و
تالش مضاعف همکاران در سال جدید تحقق پیدا نمیکند.مدیرعامل بانک دی،
تغییرات ســاختاری ایجاد شده در بانک را عامل شتابدهنده در بهبود عملکرد
شعب دانست و تصریح کرد :هدف از ایجاد حوزه شرق و غرب برای شعب تهران،
حرکت در مســیر بهبود و اصالحات ساختاری مورد نظر هیئتمدیره است تا از
این طریق شتاب بانک در دستیابی به اهداف دوچندان شود.وی افزود :مهمترین
رسالت ایجاد حوزههای شعب شــرق و غرب تهران افزایش نظارتهای فنی بر
شــعب و ارائه راهکارهای اثربخــش در جذب منابع و کمک به تخصیص بهینه
منابع شعب است.

همکاری پست بانک ایران با شرکت ملی
پست در ارائه خدمت به مشتریان
مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با مدیرعامل پست بانک گفت ” :همکاری
شرکت ملی پست و پست بانک در ارائه خدمت به مشتریان  ،تجربه ای مبتنی
بر مشتری محوری است و رضایت مندی مخاطبین را برای دو طرف به ارمغان
خواهد آورد ”.رمضانعلی سبحانی فر در نشست با بهزاد شیری؛ مدیرعامل پست
بانک در راســتای بررسی مفاد تفاهم نامه مشترک دو مجموعه“ ،شبکه پستی
کشــور” را دارای ظرفیت هایی بی شمار برای ارائه خدمات اجرایی به نیابت از
بانک ها در سراسر کشور دانست.رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره
به “قانون برنامه ششم توسعه کشــور” با موضوع “واگذاری خدمات نیابتی” در
راســتای “تحقق دولت الکترونیک” و همچنین “دستاوردهای مثبت همکاری
پست با سایر بانکها” ،عنوان کرد“ :برونسپاری خدمات فیزیکی بانکها به پست
از زمینههای مهم همکاری دو مجموعه اســت”.معاون وزیر ارتباطات ،خدمات
گســترده پست در سراسر کشور بهویژه مناطق روستایی و کمتر توسعهیافته را
یادآور شد و گفت :ارائه خدمات بانکی به کمک پست در محل سکونت مشتریان
گامی مهم در راســتای ارایه خدمات مطلوبتر و رضایتبخش اســت که تاثیر
بسزایی در کاهش هزینهها دارد”.
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www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
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عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

کاهش نرخ سود بانکی نوسانات قیمتی سایر بازارها را تقویت میکند
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت :کاهش نرخ ســود بانکی با توجه به
نااطمینانی ســهامداران بازار سرمایه موجب خروج ســپردهها از بانکها و هدایت
به ســایر بازارها از جمله ارز ،خودرو و مســکن خواهد شــد.علیرضا شهبازی ،عضو
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در با بیان اینکــه اکنون اعتماد عمومی به بازار
ســرمایه کمرنگ شده اســت ،از برگزاری جلسه ســه قوا که در روزهای آینده که
بــا موضوع بورس برگزار میشــود ،خبر داد و افزود :این امیــدواری وجود دارد که
سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی که متولیان این بازار هستند در جهت
رونقبخشــی به بازار و جلوگیری از زیان بیشتر سهامداران تدابیری چاره کنند.وی
با بیان اینکه محور برگزاری جلسه آتی سران قوا بورس است ،عنوان کرد :اعتماد و
اطمینان مردم از بازار سرمایه سلب شده است و یکی از موضوعات مهم برای خرید
سهم موضوع آگاهی از شرایط شرکتها است تا سهامداران به صورت آگاهانه سهام
شرکتها را خریداری کنند .طبیعی است تقویت حضور سرمایهگذاران حرفهای در

بازار از وظایف سازمان بورس است.شهبازی با بیان اینکه هر گونه تغییر در نرخ سود
بر بازار سرمایه تاثیرگذار است ،عنوان کرد :بسیاری از سهامدارانی که در بازار سرمایه
متضرر شدهاند اکنون تمایل دارند به محض آنکه سهامشان زیان کمتری در بورس
داشــته باشد در صف فروش قرار بگیرند و نقدینگی خود را از این بازار خارج کنند،
بنابراین طبیعی اســت که افزایش نرخ سود بانکی موجب خروج سرمایه از بورس و
سپردهگذاری در بانکها میشود و کاهش نرخ سود هم میتواند به دلیل نااطمینانی
ســهامداران در بازار سرمایه ،گرایش به سایر بازارهای موازی را تقویت کند و زمینه
ایجاد تالطم قیمتی در آن بازارها را فراهم کند.عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس
عنوان کرد :با وضعیتی که بازار سرمایه به دلیل جو روانی و هیجانات سهامداران طی
میکند طبیعی اســت که با کاهش نرخ ســود نقدینگی و سپرده سپردهگذاران در
بانکها به ســمت بازار سهام حرکت نخواهد کرد و ایجاد تالطم در بازار ارز یا سایر
بازارها قابل پیشبینی است و بازاری مانند خودرو اکنون هم شرایط مناسبی ندارد و

از سوی بانک مرکزی

ت تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی
مهل 
تمدید شد
بانک مرکزی در بخشنامهای تمدید مهلتهای مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی
بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابالغ کرد .بانک مرکزی اعالم کرد که
پیرو بخشنامه شــماره ۲۹۷۰۰۴ ۹۹.مورخ ۱۸۹. ،۱۳۹۹.موضوع ابالغ مصوبه چهل و
هفتمین جلسه مورخ  ۱۳۹۹.۹.۱۵ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید
مواعد مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» ،بدینوسیله
مفاد بند ( )۴مصوبات شصت و چهارمین جلسه مورخ ۲۱ ۱۴۰۰.۱.ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا در این رابطه به شرح زیر ابالغ میشود«:به سبب استمرار شرایط ناشی از
بیماری کرونا و اثرات تعطیلیهای وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها ،مهلتهای
زمانی مندرج در بند هفتم مصوبه جلسه چهل و هفتم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ
۱۵۹/ ۱۳۹۹/در زمینه (قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور) ،به
ت مندرج در قانون یاد شده ،برای
مدت شش ماه تمدید میشود».بر همین اساس ،مهل 
اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانستهاند از مزایای قانون یاد شده ،بهرهمند شوند برای
تسلیم تقاضا به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان خردادماه سال ،۱۴۰۰
برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق
ضوابط ابالغی بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال  ۱۴۰۰و برای اشخاص مشمول به
منظور تسویه نقدی ماندهبدهی تا پایان شهریور ماه سال  ،۱۴۰۰تمدید میشود .براین
اســاس و باتوجه به مراتب پیشگفته ،بانک ها و موسســات اعتباری مراتب را به قید
تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣ ۹۶.مورخ ۱۶۵. ١٣٩٦.به تمامی
واحدهای ذیربط خود ابالغ کرده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.

قیمتها در آن حبابی است.وی خاطرنشان کرد :حضور سرمایه در بازار بورس موجب
تقویت بازار و اطمینان بخشــی به سهامداران میشود و طبیعی است که فروش آن
بخش از سهامی که قرار است در قالب بودجه  ۱۴۰۰در بورس عرضه شود ،نیازمند
تغییر وضعیت کنونی و ایجاد آرامش در بازار سرمایه است.
شهبازی بیان کرد :مجلس در سال گذشته بارها در قالب جلسات علنی و غیرعلنی
و در نشســتهای کمیســیونهای مختلف موضوع تالطمات بــازار بورس و زیان
سهامداران را مورد بررسی قرار داد اما نتیجه واحدی از آن ایجاد نشده است؛ طبیعی
اســت که سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولیان این بازار
باید برای جلوگیری از زیان بیشــتر ســهامداران تدابیری بیندیشند.وی افزود :این
امیدواری وجود دارد که درجلســه ســران قوا که در روزهای آتی برگزار میشــود،
تصمیماتی اثرگذار برای بازار سرمایه کشور که میتواند نقش مهمی در تامین مالی
شرکتها و واحدهای تولیدی داشته باشد ،اتخاذ شود.

عضو سابق شورای پول واعتبار باایبِنا مطرح کرد؛

مقاومت در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال؛ گام درست بانک مرکزی
عضو ســابق شــورای پول اعتبار با اشاره به برخی اولویتهای بانک مرکزی و مقاومتهایی که باید در مقابل برخی خواستهها انجام دهد ،گفت :مقاومت در
برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال ،اقدام درستی است.غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو سابق شورای پول و اعتبار و کارشناس امور اقتصادی درباره گامهای
بانک مرکزی برای اخذ نتیجه مثبت در زمینه رشد ارزش ریال و کاهش تورم گفت :بانک مرکزی در سال  ۱۴۰۰چنانچه به استقالل دست یابد تا بتواند در
برابر فشارهای دولت و مجلس مقاومت به خرج دهد ،باید متعهد شود تا انتشار ریال و اسکناس را مبتنی بر فشار انجام ندهد و به تناسب رشد تولید کاالها
و خدمات به این کار رو آورد.وی در ادامه بیان کرد :جمله باال بدین معنا اســت ،در صورتی که پیشبینی رشــد تولید در سال  ۱۴۰۰دو درصد است ،بانک
مرکزی دو درصد اسکناس بیشتر نسبت به گذشته منتشر سازد و چنانچه نرخ رشد  ۲.۵درصد باشد ،نشر اسکناس توسط بانک مرکزی متناسب با همین
 ۲.۵درصد صورت گیرد .این عضو سابق شورای پول و اعتبار در همین خصوص یادآور شد :نکته این است که شرایط باید به گونهای باشد تا بانک مرکزی
بتواند زیر بار فشار ناشی از مصوبات مجلس و دولت که درصدد بر میآیند کسری بودجه را از طریق بانک مرکزی تامین کنند ،مقاومت به خرج دهد و آن
را مورد پذیرش قرار ندهد.مصباحیمقدم درباره مسئله بعدی در این رابطه ابراز کرد :گام بعدی بانک مرکزی برای  ۱۴۰۰باید این باشد که بر عملکرد سایر
بانکها نظارت داشته باشد زیرا بانک ناظر بر آنها به حساب میآید.وی در ادامه افزود :بانکها گاهی برای جبران کسری منابع خود از سوی بانک مرکزی
به این نهاد پولی در کشور مراجعه میکنند .بهتر آن است تا بانک مرکزی بانکها را به بازار بین بانکی حواله دهد و خط اعتباری برای آنها به وجود نیاورد
زیرا انجام این کار به معنای تزریق نقدینگی بیشــتر اســت و در صورتی که این اتفاق (نظارت بانک مرکزی بر سایر بانکها) روی دهد ،ما با رشد بیحساب
نقدینگی مواجه نخواهیم بود و جلوی تورم تا حدود زیادی گرفته میشــود .به عبارت دیگر با این کار برای تورم ناشــی از رشد نقدینگی و بزرگ شدن پایه
پولی مانع به وجود خواهد آمد.این کارشناس امور اقتصادی درباره مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل ارزهای مسدودی به ریال اظهار داشت :چنانچه بانک
مرکزی اعالم کرده که تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال خودداری خواهد کرد ،باید مطرح کرد رفتار بسیار پسندیدهای را مورد توجه قرار داده زیرا
ارزهای توسعه صندوق توسعه ملی در حال حاضر قابلیت دسترسی ندارند ،بنابراین نمیتوان آن را به بازار عرضه کرد.وی در ادامه اضافه کرد :معنای جمله باال
این است که بانک مرکزی با توسل به این روش اجازه نخواهد داد تا از این طریق پایه پولی بزرگ شود .بنابراین همانطور که اشاره کردم ،بسیار ایده مناسبی
است و امید میرود توانایی مقاومت در برابر این امر را داشته باشد.این نماینده سابق مجلس درباره استقالل بانک مرکزی نیز چنین توضیح داد :مسئله مهم
در رابطه با استقالل بانک مرکزی این است که مجلس و دولت کاری به بانک مرکزی نداشته باشند ،منظور سفارشات مختلف به این نهاد پولی است زیرا
در این صورت فشاری هم به بانک مرکزی وارد نخواهد شد و این نهاد مهم پولی در کشور به خوبی میتواند ،حفظ ارزش پول ملی را مورد تعهد قرار دهد.

یک مقام مسئول بانک مرکزی:

بانکها را محدود کنند؛ منابع به انحصار عدهای در میآید
مدیر اداره ارزیابی ســامت نظــام بانکی
اظهار داشت :برخالف برخی تصورات رایج،
عموما بانکها و مؤسسات اعتباری تمایلی
به تملیک بنگاههای اقتصادی ندارند چراکه
اساســاً بانکها تخصص یا نیروی انســانی
الزم برای ســازماندهی مناسب و مدیریت
یک کارخانه یا بنــگاه اقتصادی تولیدی یا
خدماتی را ندارند.سیدعلی اکبر میرعمادی
درباره احتمال بازپسگیری اموالی که بابت
رد دیون یا تهاتر به بانکها واگذار شــده و
در حال حاضر خط تولیدشان متوقف مانده
یا وضعیت اقتصادی خوبــی ندارند ،گفت:
در ابتدا باید به این موضوع اشــاره شــود
که طبق بررســیهای بانک مرکزی بیشتر
واحدهای تملیک شــده توســط بانکها و
مؤسسات اعتباری قبل از تملیک رها شده و
یا غیرفعال بودهاند و عموماً شرایط مناسبی

نداشتهاند.وی افزود :بسیاری از این واحدها
عالوه بر مشکل معوقات حقوق و دستمزد
کارگــری ،بدهیهایی هم بــه بیمه تأمین
اجتماعی یا بدهی به ســازمان امور مالیاتی
بابت پروندههای مالیاتی داشتهاند .در برخی
مــوارد خاص حتی اجراییــه احکام وصول
مطالبات از سوی سازمان امور مالیاتی صادر
شده و وضعیت برخی از بنگاههای اقتصادی
تملیک شده بسیار بحرانی بوده است .مدیر
اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی ادامه داد:
باید تاکید کنم که برخالف برخی تصورات
رایج ،عموما بانکها و مؤسســات اعتباری
تمایلی بــه تملیک بنگاههــای اقتصادی
ندارنــد چراکه اساســاً بانکها تخصص یا
نیــروی انســانی الزم برای ســازماندهی
مناســب و مدیریت یــک کارخانه یا بنگاه
اقتصادی تولیــدی یا خدماتــی را ندارند.

میرعمادی گفت :البته سوابق نشان میدهد
بســیاری از واحدهای تملک شــده توسط
بانکها با اصالح ســاختارهای انجام شده؛
اعم از اصالح ســاختار مالی و سرمایهای یا
دریافت تسهیالتی مثل سرمایه در گردش
تا حدودی احیاء شــدهاند اما عموما کارایی
واحدهــای تولیدی که به صورت تخصصی
توسط صاحبان صنایع اداره میشود بیشتر
از صنایعی اســت که به اجبار تحت تملک
بانکها مدیریت و اداره می شود.وی با اشاره
به دالیل تملک واحدهای اقتصادی توسط
بانکها اظهار داشــت :موضوع از آنجا آغاز
میشود که در ســنوات گذشته عدهای از
صاحبان این بنگاههــای اقتصادی با وثیقه
قــراردادن کارخانجات خود اقــدام به اخذ
تســهیالت از منابع بانکی کردهاند .طبیعی
اســت که بخش عمدهای از این تسهیالت

اعطایــی ،از منابع ســپردهگذاران با هزینه
سود پرداختی باال تامین شده است .بنابراین
اگر به هر دلیلی صاحبان این صنایع نتوانند
نســبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند،
بانک یا مؤسسه اعتباری تا آنجایی که قوانین
و مقررات اجــازه دهد بــا ابزارهایی مانند
استمهال یا تجدید تسهیالت سعی کردهاند
بــا صاحبان صنایــع و بنگاههای اقتصادی
مذکور همکاری و مساعدت کنند.این مقام
مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد :اگر عدم
ایفای تعهدات و پرداخت مطالبات و اقساط
آنها از سوی تســهیالت گیرندگان ادامه
داشته باشد و اصطالحا تسهیالت مذکور به
سمت طبقه مشکوکالوصول برود ،بانکها
و مؤسسات اعتباری موظفند برای صیانت
از حقوق سپردهگذاران که از ذینفعان اصلی
سیستم بانکی کشور هستند.

طرح ویژه بانک سامان برای حمایت از
صنایع بستهبندی کشور
همزمان با افزایش اهمیت صنعت بستهبندی در فروش محصوالت
مختلف ،بانک ســامان خدمات مالی و اعتباری ویژهای برای فعاالن
صنایع بستهبندی ارائه کرده اســت.به گزارش سامان رسانه ،بانک
ســامان با آگاهی از اهمیت نقش صنعت بســتهبندی در موفقیت
فــروش محصوالت در صنایع مختلف بهمنظور تأمین ســرمایه در
گردش موردنیاز بــرای واردات انواع مواد اولیه موردنیاز این صنعت
همچون خمیر پالپ ،خمیر کاغذ و  ...و همچنین تأمین مالی برای
خریدهــای داخلی خدمات مالی ارائــه میکند .همچنین در حوزه
طرحهای ایجادی و توسعهای بهمنظور واردات ماشینآالت خطوط
تولید این صنعت نسبت به پرداخت تسهیالت یا تأمین مالی از طریق
بازار سرمایه در قالب تسهیالت بلندمدت اقدام میکند.بر این اساس،
بانک سامان خدمات خود را برای فعاالن این صنعت در قالب تأمین
مالی ،اعتباری ،ارزی و خدمات پایه بانکی و سایر خدمات نوین بانکی
سازماندهی کرده است .عالقهمندان برای دریافت اطالعات بیشتر
در خصوص خدمات قابلارائه به فعاالن صنعت بستهبندی میتوانند
به صفحه اختصاصی این صنعت در سایت بانک سامان مراجعه و یا
با شماره  02123095670تماس بگیرند.
حجتاله صیدی:

پیش شرطهای تولید ناخالص داخلی
هزار میلیارد دالری
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :انتظارات نمایندگان مجلس
برای حل مشکالت اقتصادی در سطح ملی و منطقهای ،انتظارات
درســتی اســت و باید برای آن راه حل پیدا کنیــم .نظام بانکی
گرهگشای مشکالت اقتصادی کشور و با وجود تحریمها در زمینه
بانکداری الکترونیک در دنیا سربلند است.به گزارش روابطعمومی
بانک صادرات ایران ،حجتاله صیدی در نشست دورهای هماندیشی
مدیران پارلمانی ســازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی
که به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد ،افزود :متوسط زمان
انجام تراکنش بانکی در اروپا هشــت ثانیه اســت در حالی که این
زمان در نظام بانکی ایران پنج ثانیه اســت و از این رو نظام بانکی
کشور با وجود تحریمها از سرافرازان بانکداری در دنیا است و نشان
داده اســت که کارش را به خوبی انجام میدهد.وی در این نشست
که با حضور هادی قوامی ،معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور
اقتصادی و دارایی و شهروز برزگر ،مدیر کل امور حقوقی و مجلس
این وزارتخانه برگزار شد ،اظهار کرد :میل به پیشرفت و برنامه ریزی
نظام برای اســتقالل و ارتقای بیشتر ،کشــور را در شرایط ویژهای
قرار داده؛ به طوری که میتوان گفت همه کشورهای پیشرفته این
دوره را طی کردهاند .کشــورهای دارای رتبه اول تا دهم اقتصادی
برای دستیابی به موفقیت  ۲۰۰تا  ۳۰۰سال با چالشهایی مواجه
بودهاند .کشــور ما نیز با دارا بودن برنامه برای تحقق هزار میلیارد
دالر تولید ناخالص داخلی در یک افق دو تا ســه ســاله در مسیر
ویژهای قرار دارد.صیدی افزود :ایران با وجود داشتن جمعیت جوان،
دانشــگاههای بزرگ ،منابع طبیعی ،امکانــات و ثروتهای عظیم
خدادادی از جمله منابع فسیلی نفت و گاز نمیتواند از کشورهای
همســایه عقب بماند و به  ۴۰۰تا  ۵۰۰میلیارد دالر تولید ناخالص
داخلی بسنده کند.
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با اوج گرفتن اختالفات بین مسکو و کی یف

گزیده خبر

جنگ ناوها در دریای سیاه

با اوج گرفتن اختالفات بین مســکو و کی یف ،بر ســر دونباس در مرز بین دو کشور و
حمایت غرب از اوکراین ،اوضاع در دریای ســیاه به ســرعت در حال تبدیل شــدن به
رویارویی بین روسیه و غرب شده است.به گزارش مسکو  ،ناوهای نیروی دریایی آمریکا
در حمایت از اواکراین وارد دریای سیاه شدند و انگلیس نیز با همین هدف ناوهای خود
را روانه این دریا کرده است.در حالیکه تنش میان مسکو و کی یف در مرز و درگیری در
شرق اوکراین بین ارتش و جدایی طلبان طرفدار روسیه افزایش یافته است ،اعزام ناوهای
انگلیسی و آمریکایی ها با هدف نشان دادن همبستگی با اوکراین و متحدان ناتو عنوان
شــده است.اما سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که آمریکا با اعزام
ناوهای خود به دریای ســیاه ،اقدام تحریکآمیز میکند .هیچ دلیلی برای حضور ناوهای
آمریکایی در نزدیکی سواحل روسیه در دریای سیاه وجود ندارد .اینها اقدامات تحریکآمیز
هســتند .این گونه اقدامات در واقع تالش برای بازی با اعصاب روســیه اســت که هیچ
نتیجهای به همراه ندارد.بر پایه این گزارش درگیریها میان جداییطلبان و ارتش اوکراین
از ماه ژانویه (دی  )99ســال  ۲۰۲۱بار دیگر آغاز شــده است  ...هر دو طرف ،دیگری را
مســئول نقض توافق آتشبس  ۲۰ژوئیه  31 ( ۲۰۲۰خرداد  )99معرفی میکند.جنگ
دونباس یک درگیری مسلحانه در منطقه دونباس اوکراین ،و بخشی از بحران اوکراین در
مرز این کشــور اســت .از ابتدای مارس  ۲۰۱۴در پی انقالب  ۲۰۱۴اوکراین و جنبش
یورومیدان ،اعتراضاتی توســط جداییطلبان مخالف دولت در اســتانهای دونتسک و
لوهانســک اوکراین که به دونبــاس معروف بودنــد ،رخ داد .در نهایت این تظاهرات به
درگیری مســلحانه بین دولت اوکرایــن و نیروهای جداییطلــب جمهوریهای خلق
خودخوانده دونتسک و لوهانسک تبدیل شد.مقامات غرب بدون اشاره به اینکه نیروهای
نظامی امریکا و انگلیس دهها هزار مایل دورتر از کشورشان در سرزمینهای دیگر به سر
میبرند مدعی هســتند روسیه قصد تنش در منطقه و فشار بر کییف دارد در حالی که
روسیه بارها اعالم کرده است حق دارد در مرزهای سرزمینی خود برای دفاع از کشورش
به امادگی دفاعی برسد و این موضوعی طبیعی است.ورود ناوهای جنگی روسیه به دریای
سیاه ،همزمان با استقرار سامانههای موشکی و پرواز جنگندههای میگ و سوخوی روسی
بر فراز آبهای دریای سیاه ،تازهترین واکنش روسیه به اقدامات خصمانه و تحریکآمیز
غرب به ســردمداری آمریکا در اطراف شبهجزیره کریمه است.یک مقام وزارت خارجه
روسیه نیز هدف غرب از اعزام کشتی های جنگی به دریای سیاه ایجاد تنش در منطقه
اعالم کرد و در عین حال گفت که خط مشــی روســیه این نیست .دیمیتری پسکوف
ســخنگوی رئیس جمهوری روســیه در واکنش به ابراز نگرانی غــرب د مورد تمرکز و
تحرکات نیروهای روســیه در مرز ابی و خاکی با اوکراین اعالم کرده که مسکو به اندازه
کافی در این مورد توضیح داده اســت .پسکوف گفته است :همه توضیحات الزم در مورد
نقل و انتقاالت نیروهای مسلح در مرزهای خود و اینکه تهدیدی برای هیچ کشوری بوجود
نمی آوریم را داده ایم.وی افزود :ما همچنین لزوم درخواســت از نیروهای مسلح اوکراین
برای خودداری از انجام اعمال تحریک آمیز را اعالم کرده ایم اما کرملین در این مورد هیچ
پاسخی از غرب دریافت نکرده است .این تاکید و توضیحات روسیه مبنی بر اینکه مسکو
تنها برای آمادگی دفاعی در مرزهایش اقدام به رزمایش و تحرک نیروهای خود کرده است

با نگرانی از نزدیکی چین و روسیه ،ترامپ
خواستار ارتقای روابط با مسکو شد

رئیس جمهوری ســابق آمریکا علیه اتخاذ هرگونه گامی از ســوی واشــنگتن
که همکاری روســیه – چین را ترغیب کند ،هشــدار داد .دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا در مصاحبه با شــبکه خبری فاکس نیوز گفت :تعامل با رئیس
جمهور پوتین امر فوقالعادهای اســت و ما باید با روســیه تجارت داشته باشیم،
باید با روسیه کنار بیاییم ،نه اینکه روسیه را به سمت دستان چین سوق بدهیم.
ترامپ تاکید کرد :بدترین کاری که شــما میتوانستید انجام دهید این است که
روسیه و چین را کنار هم قرار دهید .آنها با هم هستند و با هم تقویت میشوند.
او مدعی شــد که در دوران حضورش در کاخ سفید برای برقراری روابط بهتر با
مسکو و پکن تالش میکرد .ترامپ گفت :من خوب با پوتین کنار آمدم ،من خوب
با رئیس جمهور شی جینپینگ کنار آمدم ،تا اینکه کووید آمد.براساس گزارش
اسپوتنیک ،جامعه اطالعاتی آمریکا در تازهترین گزارش ارزیابی تهدید خود اعالم
کرد ،ایاالت متحده به چین و روسیه به چشم بزرگترین چالشهای خود مینگرد
و علت آن پیشرفتهایی در قابلیتهای نظامی آنهاست.در اواخر مارس ،سرگئی
الوروف ،وزیر خارجه روســیه و وانگ یی ،همتای چینی او درخصوص همکاری
دوجانبه رایزنی و توافق کردند تا به تقویت شــراکت پکن – مسکو ادامه دهند.
پیمان حسن همجواری ،دوستی و همکاری روسیه – چین در جریان سفر رسمی
الوروف به چین تمدید شد.

اروپا  ۱۰فرد و دو نهاد مرتبط با کودتای
میانمار را تحریم کرد

اتحادیه اروپا  ۱۰فرد و دو شــرکت را به اتهام ارتباط با کودتای اول فوریه ارتش
در میانمــار تحریم کرد.به گزارش مرکز اطالع رســانی شــورای اتحادیه اروپا،
شــورای اروپا تصمیم گرفت  10فرد و دو شرکت تحت کنترل ارتش میانمار با
نام های شرکت عمومی هولدینگ اقتصادی میانمار و شرکت اقتصادی میانمار
با مسئولیت محدود را به ارتباط با کودتای ارتش در میانمار و کمک به سرکوب
اعتراضات مسالمت آمیز پلیس و ارتش تحریم کند.افرادی که تحت این تحریم
ها قرار گرفتهاند همگی مســئول زیرپا گذاشــتن دموکراسی و اجرای قانون در
میانمار ،تصمیمات سرکوب گرانه و نقض شدید حقوق بشر بوده اند .دو شرکت
تحریم شــده نیز نهادهای بزرگی هســتند که در بخش های زیادی از اقتصاد
میانمار فعالیت داشــته و مالکیت و کنترل آنها در اختیار ارتش میانمار اســت.
تحریم های اتخاذ شــده به طور خاص منافع اقتصــادی ارتش میانمار را هدف
قرار می دهند .به اعتقاد اتحادیه اروپا ارتش مسئول سرنگونی دولت دموکراتیک
برمه بوده و اروپا معتقد است این تحریم ها آسیبی به مردم میانمار وارد نخواهد
کرد.اتحادیه اروپا در بیانیهای که دراین باره منتشــر کرده معتقد است تصمیم
اخیر نشــانه عزم و اتحــاد اروپا برای محکومیت اقدامات وحشــیانه ارتش و با
هدف تغییرات تاثیرگذار در رهبری ارتش میانمار اتخاذ شــده اســت .به گفته
اتحادیه اروپا تصمیم دیروز پیام مشــخصی را برای ارتش میانمار ارسال خواهد
کرد مبنی بر اینکه « ادامه مســیر کنونی تنها باعث رنج و عذاب بیشتر شده و
هرگز مشــروعیتی (برای شما) به همراه نخواهد داشت.اوضاع در میانمار شرایط
مناسبی ندارد و کنترل ارتش بر این کشور هر روز بیشتر می شود .برخی گزارش
ها از کشــته شــدن  730نفر در میانمار از ابتدای کودتا تا کنون خبر میدهند.
روز شنبه وزارت خارجه تایلند گزارشی مبنی بر تمایل ژنرال مین آنگ هلینگ،
فرمانده ارتش میانمار برای شرکت در اجالس آسه آن منتشر کرد.شدر پی آشکار
شدن تمایل فرمانده ارتش میانمار به حضور در اجالس سران آسه آن ،میانماری
های مخالف کودتا در آن کشــور مخالفت خود با شرکت او در این اجالس را از
طریق شــبکه های اجتماعی ابراز کردند .برخی از آنها می گفتند که او نماینده
مردم میانمار نیست و شماری دیگر این احتمال را که اجالس آسه آن حکومت
نظامیان را تایید کند ،به زیر سوال بردند.

در حالی است که رسانه های غربی اعالم کرده اند ناوشکن ها و ناوچه های ضد زیردریایی
انگلیس در حال ترک مدیترانه هستند تا از طریق بسفر و داردانل به دریای سیاه برسند
و انتظار می رود ماه مه به آنجا برسند.طبق گفته های رسانه ها در صورت تهدید کشتی
ها توسط زیردریایی ها و هواپیماهای روسی ،جنگنده های اف  ۳۵از ناو هواپیمابر ملکه
الیزابت در دریای مدیترانه قادر به پشتیبانی از ناوشکن و ناوچه انگلیسی هستند.بر اساس
این گزارش ،یک ناوشــکن نوع  ۴۵مجهز به موشــک های ضدهوایی و یک ناوچه ضد
زیردریایی نوع  ۲۳ناوگان نیروی دریایی ســلطنتی را در مدیترانه ترک کرده و به سوی
تنگه بسفر در دریای سیاه حرکت کردند.در عین حال دو کشتی جنگی روسیه نیز هفته
گذشته با گذر از تنگه بسفر در حال حرکت به دریای سیاه هستند در حالیکه  ۱۵کشتی
کوچکتر روسها در میانه تنش با اوکراین از پیش از خزر به آبهای جنوب این کشــور
راه یافتهاند .اعزام کشتیهای مسکو به دریای سیاه با افزایش تنشها با کی یف به علت
اســتقرار نیروهای روسیه نزدیک مرز اوکراین همزمان شده است .اقدام ناوگان انگلیس
برای ورود کشتی هایش به دریای سیاه بر خالف تصمیم روسیه است که ورود هر گونه
شناورهای نیروی دریایی خارجی عبور از سه منطقه دریای سیاه را از  ۲۴آوریل به مدت
 ۶ماه ممنوع کرده است جایی که ناوگان روسی قرار است تمریناتی نظامی را انجام دهند.
اما ایاالت متحده و اتحادیه اروپا خواستار آن هستند که مسکو تصمیم خود را لغو کند،
در حالی که اوکراین مدعی است که مسکو با با استفاده از روش های نظامی و ترکیبی»
کی یف را تحت فشار قرار داده است از اینرو خواستار افزایش فشار غرب بر روسیه شده
است.مقامات غرب بدون اشاره به اینکه نیروهای نظامی امریکا و انگلیس دهها هزار مایل
دورتر از کشورشــان در سرزمینهای دیگر به سر میبرند ،مدعی هستند :روسیه سابقه
اقدام تهاجمی علیه کشــتیهای اوکراینی و جلوگیری از دسترسی به بنادر اوکراین در
دریــای آزوف را دارد و این امر بر تجارت بینالمللی اوکراین تأثیر میگذارد.وزارت دفاغ
آمریکا گفته اســت« :انگلیس و متحدان بین المللی ما بی دریغ از حاکمیت و تمامیت
ارضــی اوکراین حمایت می کنند .ما از نزدیک با اوکراین همکاری می کنیم و همچنان
خواســتار تنش زدایی توسط روسیه هســتیم.در همین حال ،در تاریخ  ۱۴آوریل (25
فروردین) سازمان ناوبری و اقیانوس شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه در سایت خود
اعالم کرد که «از ساعت  ۲۱در  ۲۴آوریل (اول اردیبهشت) تا ساعت  ۲۱در  ۳۱اکتبر
(  ۹آبان) ،اعمال حق عبور از دریای سرزمینی فدراسیون روسیه برای کشتی های جنگی
خارجی و سایر شناورهای دولتی به حالت تعلیق درآمده است «.روسیه گفته است طبق
این سند ،ما در مورد سه منطقه دریای سیاه صحبت می کنیم  :یک قسمت طوالنی از
آب در امتداد ساحل کریمه بین سواستوپول و گورزوف ،یک قسمت مستطیل شکل در
ساحل شبه جزیره کرچ در منطقه کیپ اوپوک ،و همچنین یک قسمت دریایی کوچک
در نزدیکی نوک غربی کریمه.به عقیده تحلیلگران «تصمیم برای بستن بخشی از منطقه
دریای ســیاه هشدار دهنده این اســت که این مناطق در هنگام تمرینات در سواحل و
سواحل مناطق خطرناک هستند .این روش هر ساله به عنوان بخشی از کالس های بهار
و پاییز انجام می شــود .با این وجود ،در شرایط تشدید تنش های اوکراین ،این تصمیم
برای سیاســتمداران غربی که آن را به عنوان تهدیدهای جدید علیه کی یف درک می
صدهــا گروه مبــارزه بــا نابرابری در
جهان در نامه ای سرگشــاده به دولت
ها درباره افزایش سطح گرسنگی ناشی
از «وخامت شــدید ناامنی غذایی» در
جهان هشــدار دادند و واکنش سریع
آنها را خواســتار شدند.روزنامه گاردین
نوشــت:در این نامه که از درخواســت
ســازمان ملل برای اقدام جهت کاهش
قحطی در سال  ۲۰۲۱حمایت می شود
آمده است :کووید ۱۹-مشکالت ناشی
از درگیــری ها ،بحــران آب و هوایی و
نابرابری را تشــدید کرده اســت.گروه
های مبارزه با نابرابری در این نامه بیان
کردند که میلیون هــا نفر در جهان با
گرسنگی مواجه هســتند و به سرمایه
گذاری فــوری چند میلیــارد پوندی
برای رفع آن نیاز هست.ســازمان هایی
مانند شــورای بین المللی آژانس های
داوطلبانــه و برنامه جهانی غذا ()WFP
گفتند :تاثیر درگیری ها ،تغییرات آب

سفیر ایران:

تهران با وساطت عراق برای تنشزدایی
در منطقه موافق است

کنند ،معنای ویژه ای پیدا می کند» .واکنش واشنگتن به تصمیم مسکو فوری بود .جان
کربی سخنگوی پنتاگون ،روز جمعه هفته گذشته از روسیه خواست «به تهدیدهای خود
در منطقــه پایان دهد و توانایی های نظامی را در نزدیکی مرزهای اوکراین ایجاد کند» .
ســرویس مطبوعاتی ناوگان دریای ســیاه گزارش داد که روز شنبه یک گروه از ناوهای
نــاوگان دریای خزر از زیر پل کریمه از طریق تنگه کرچ عبور کردند و انتقال به دریای
سیاه را تکمیل کردند.همانطور که از این بیانیه برمی آید ۱۵ ،کشتی شامل سه توپخانه
و هشت فروند قایق فرود و همچنین شناورهای پشتیبانی به زیرمجموعه عملیاتی ناوگان
دریای سیاه منتقل شدند.روز شــنبه نیز ناوهای بزرگ روسی الکساندر اوتراکفسکی و
کوندوپوگا از ناوگان شمال نیروی دریایی روسیه و کالینینگراد و کورولف از ناوگان بالتیک
در فواصل چند ســاعته با عبور از تنگه بسفر وارد دریای سیاه شدند.آخرین اظهارات از
منابع خبری موید این موضوع است که اوضاع در دریای سیاه به سرعت در حال تبدیل
شدن به یک اقدامات تحریک کننده جدید در روابط بین روسیه و غرب است.مناقشه در
شــرق اوکراین در ماه اخیر تشدید شده است و روسیه و اوکراین یکدیگر را در بروز این
وضعیت مقصر می دانند .والدیمیر زلنسکی رییس جمهوری اوکراین در تماس با دبیرکل
ناتو ینس اســتولتنبرگ ،خواستار ورود اوکراین به سازمان آتالنتیک شمالی (ناتو) برای
پایان دادن به درگیری در دونباس شده است.ناتو برای برگزاری رزمایش بزرگی با شرکت
اوکراین و پنج کشور دیگر در پهنه آبی دریای سیاه در ما ه می (اردیبهشت) آماده میشود
که گفته شــده سناریوی ضد روسیه دارد .در عین حال وزیر دفاع اوکراین با بیان اینکه
کییف قصد جنگ افروزی ندارد ،گفت :مصمم به بازپس گرفتن مناطق خود از راههای
صلح آمیز هســتیمبرخی کشورها اقدامات ضدروســی خود را با تهدید خواندن روسیه
توجیه می کنند.دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد :ادعای
سیاستمداران برخی کشورها مبنی بر تهدید روسیه ،بخاطر توجیه اقدامات ضدروسی این
کشورها بوده است .وی افزود :روسیه هیچگاه برای هیچ کشوری تهدیدی بوجود نیاورده
اســت و چنین قصدی را ندارد.پسکوف گفت :در یک صد سال اخیر موارد متعدد تهدید
علیه روسیه بوده که مسکو در آن زمان پاسخ داده است .بوریس دالگوف تحلیلگر مسایل
بیــن المللی به ایرنا گفــت :آمریکاییها در وقایع چند هفته گذشــته ،از جمله اخراج
دیپلماتهای روسی از آمریکا ،اعمال تحریمهای جدید ضد مسکو ،اخراج دیپلماتهای
روســی از اوکراین ،جمهوری چک و تشدید تنش بین روسیه و اوکراین ،نقشی مخرب و
شــیطنتآمیز ایفا کردهاند.وی هــدف آمریکا و غرب از انجام ایــن اقدامات را در تنگنا
قراردادن روسیه عنوان و تاکید کرد ،مسکو هیچگاه تسلیم خواستههای واشنگتن نخواهد
شد.والدیمیر یفسیئف مدیر انستیتوی همگرایی اوراسیا هم گفت :آمریکاییها با اعزام
ناوهای جنگی و استقرار نیروها و تسلیحات نظامی در آبهای کریمه و منطقه دونباس،
عمال اوکراین را به جنگی خطرناک با روسیه تشویق میکند.این تحلیلگر ارشد روسی در
گفت و گو با ایرنا افزود :آمریکا و ناتو در حال آزمایش اراده سیاسی و تحملپذیری روسیه
هستند ،اما روسیه با انتقال انواع سامانههای موشکی و تسلیحات نظامی سنگین به منطقه
کریمه و اعزام رزمناوهای خود به دریای سیاه به آمریکا ،ناتو و اوکراین هشدارهای الزم را
داده و بعید است آنها جرات و جسارت جنگیدن با روسیه را داشته باشند.

هشدار به دولتها درباره خطر
افزایش گرسنگی در جهان
وهوایــی و نابرابری هــا درکنار بحران
کوویــد ۱۹-به افزایش شــدید ناامنی
غذایی در سراسر جهان منجر شده است
و اگر اکنون واکنــش مقتضی صورت
نگیرد به شکل فزاینده ای ممکن است
با گرســنگی و قحطی چندگانه مواجه
شــویم.در این نامه از دولت ها خواسته
شــده برای پایان دادن به درگیری ها
و تضمین دسترسی کمک های انسان
دوســتانه گام بردارند.گروه های تهیه
کننده این نامــه همچنین گفتند :این
وضعیت به یک اقدام فــوری نیاز دارد
که تاکنون شــاهد آن نبوده ایم و اگر
اقدامی صورت نگیرید بســیاری جان
خود را از دســت خواهند داد .رفع این

مشکل بســتگی به دولت ها دارد.آنها
نوشــتند :کشــورها باید نابرابری و بی
عدالتی فزاینــده را رفع کنند ،اقدامات
سیاسی مورد نیاز برای توقف درگیری
ها را به عنوان عامل اصلی گرســنگی
و تامین نیازها بکار بندند .الزم اســت
ما حمایت جمعــی خود را برای جلب
توجه بین الملی به این موضوع قبل از
این که بیشــتر دیر شود ،ابراز کنیم.در
اوایل سال جدید میالدی ،برنامه جهانی
غذا و سازمان غذا و کشاورزی سازمان
ملل هشــدار دادنــد  ۲۷۰میلیون نفر
غذای کافی ندارنــد و در معرض خطر
باالی گرسنگی قرار دارند.این سازمان
ها اعالم کردند بیش از  ۳۴میلیون نفر

واشنگتنپست:

ایران و آمریکا در حال حرکت به سمت بازگشت
همزمان به برجام هستند

یک روزنامه آمریکایی مدعی شــده ایران و آمریکا در حال حرکت به ســمت طرح بازگشت
همزمان به توافق هستهای برجام هستند .یک روزنامه آمریکایی به نقل از منابع آگاه مدعی
شده ایران و آمریکا در حال حرکت به سمت طرح بازگشت همزمان و با گامهای متوالی به
برجام هستند.روزنامه واشنگتنپســت در گزارشی درباره مذاکرات جاری در وین نوشته در
سراســر گفتوگوها ایران اصرار داشته که آمریکا باید نخستین گام را برای پایبند شدن به
برجام بردارد.این روزنامه نوشــته ایران خواستار رفع همه تحریمهای بازاعمالشده از سوی
دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور ســابق آمریکا بعــد از خروج از برجام و همچنین رفع
 ۱۵۰۰تحریم جدید اعمالشده از سوی دولت او است .واشنگتنپست در ادامه نوشته است:
«اما طبق گفته مقامهای مطلع از این گفتوگوها هم ایران و هم دولت بایدن در حال حرکت
به ســمت برداشــتن گامهای همزمان و متوالی [برای بازگشت به برجام] هستند«».جیک
ســالیوان» ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبهای با فاکسنیوز مدعی شد که «تفاهم
جدیدی» برای اجرای طرح «پایبندی در برابر پایبندی» در حال شکلگیری در گفتوگوها
اســت .روزنامه واشنگتنپست به نقل از مقامهای حاضر در مذاکرات نوشته مذاکرهکنندگان
در وین ،تهیه پیشنویس طرحهایی برای اجرای کامل برجام از ســوی ایران و آمریکا را آغاز
کردهاند.دولت «جو بایدن» گفته قصد دارد آمریکا را به توافق هســتهای برجام که «دونالد
ترامپ» اردیبهشــتماه سال  ۱۳۹۷از آن خارج شــد بازگرداند«.محمد جواد ظریف» ،وزیر
امور خارجه ایران در مقالهای که چندی پیش در مجله «فارنافرز» منتشــر کرده بود شرط
بازگشــت آمریکا به برجام را رفع بیقید و شــرط تمامی تحریمهای اعمالشده (،)imposed
بازاعمالشده ( )reimposedیا دوباره برچسبگذاریشــده ( )relabaledاعالم کرده بود.دولت
بایدن از سوی دیگر شرط بازگشت به برجام را عقبنشینی ایران از اقدامات جبرانیای عنوان
کــرده که تهران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و محقق نشــدن وعدههای طرفهای
اروپایی در دستور کار قرار داده است.جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه اصرار یا عجلهای
برای بازگشــت آمریکا به برجام ندارد تأکید کرده واشنگتن با توجه به نقض یکجانبه برجام
در جایگاهی نیست که برای اجرای این توافق شرط بگذارد.دولت آمریکا اردیبهشتماه سال
 ۱۳۹۷از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) خارج شده و ضمن اعمال تحریمهای متوقف
شده ذیل این توافق ،تحریمهای دیگری علیه ایران وضع کرد.
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در آستانه گرسنگی قرار دارند و ممکن
اســت در صورت فقدان اقدامات کافی
دچار کمبود شدید غذا شوند .در یمن،
سودان جنوبی و بورکینافاسو  ۱۵۵هزار
نفر همیــن حاال هم در مناطق قحطی
زده یا مناطقی که بســیار ممکن است
دچار قحطی شــوند زندگی می کند.
سازمان ملل هشــدار داده بیش از ۳۰
میلیون نفر تنها یک گام تا گرســنگی
فاصله دارند.دســتکم  ۵.۵میلیارد دالر
( ۳.۹۵میلیارد پوند) برای کمک غذایی
و کشــاورزی برای جلوگیری از کمبود
شــدید غذا نیاز هســت ،در حالی که
میلیون ها دالر برای ارائه مراقبت های
بهداشــتی ،آب ســالم و دیگر خدمات
ضروری نیــاز داریم .پیش از تهیه این
نامه دیوید بیزلــی مدیر برنامه جهانی
غذا در مصاحبه با روزنامه گاردین درباره
قحطی در جهان در نتیجه همه گیری
کرونا هشدار داده بود.
حسان دیاب:

لبنان به آستانه فروپاشی
رسیده است

پس از گذشــت چند ماه از تعیین مأمور تشــکیل کابینه در کشور
توگوها برای تشکیل دولت در این
لبنان و به نتیجه نرســیدن گف 
کشور ،نخســتوزیر دولت پیشــبرد امور لبنان ضمن درخواست
کمک از کشــورهای عربی ،گفت که این کشور به آستانه فروپاشی
رسیده است« .حسان دیاب» نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان
که به قطر ســفر کرده است ،شــامگاه دوشنبه با اشاره به اوضاع بد
این کشــور ،از کشورهای عربی خواست که در کنار لبنان بایستند.
به گزارش «الجزیره مباشــر» ،حسان دیاب در این خصوص گفت:
«لبنان به آســتانه فروپاشی فراگیر رسیده است و پس از گذشت ۹
ماه از اســتعفای دولت ،پیچیدگیها مانع تشکیل دولت میشود».
نخستوزیر پیشبرد امور لبنان در ادامه افزود« :قطر در سال ۲۰۰۶
روستاها و شــهرهای لبنان را پس از تجاوز اسرائیل بازسازی کرد.
به برادران عرب[مان] اطالع میدهیم که لبنان در خطر شــدیدی
قــرار دارد و دیگر نمیتواند منتظر بماند».دیاب در پایان گفت« :از
کشورهای عربی انتظار داریم که در کنار لبنان بایستند و شبکهای
امنیتی برای حمایت از لبنانیها باشند».کشور لبنان پس از انفجار
بندر بیروت وارد یک بحران سیاســی شده اســت؛ لبنان در تاریخ
چهــارم اوت ســال  ۱۴( ۲۰۲۰مرداد) در بندرگاه بیروت شــاهد
انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از  ۱۹۰کشته و  ۶۵۰۰مجروح
به دنبال داشت.به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این
کشور «حسان دیاب » نخستوزیر پیشین این کشور استعفا کرد و
«مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه
در این کشور انتخاب شد با این حال ،او نیز پس از گذشت چند هفته
انصراف خود را اعالم کرد تا اینکه «سعد الحریری » نخستوزیر اسبق
لبنان به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد
اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشد.

سفیر کشورمان در عراق تاکید کرد ،جمهوری اسالمی از میانجیگری بغداد برای
نزدیک کردن تهران به کشورهایی که با آنان دچار چالش شدهایم یا روابط با آنها
به سردی گراییده است حمایت میکند و این موضوع به اطالع مقامات عراقی هم
رسیده است .ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق با بیان اینکه
ایران از توسعه روابط عراق با جهان عرب حمایت میکند در خصوص بحثهای
مطرح شده درباره وساطت بغداد برای تنش زدایی میان کشورهای منطقه ،تاکید
کرد که ایران از هرگونه تحرکی که منجر به توسعه روابط ،همکاری ها و نزدیکی
بین عراق و کشورهای عربی ،همسایه و منطقه شود استقبال و حمایت می کند
و مشوق آن است.سفیر ایران در عراق با تصریح بر اینکه حضور نظامیان آمریکا به
نفع عراق و منطقه نیست و نیروهای مسلح در عراق و منطقه به تنهایی قادر به
تامین امنیت خود هستند ،گفت :پرونده ترور و شهادت شهیدان قاسم سلیمانی
و ابومهدی المهندس از سه جنبه قضایی ،حقوقی و سیاسی و بینالمللی در حال
پیگیری توســط دو کشور است.مسجدی با اشاره به سفرهای متقابل مقامات دو
کشــور ایران و عراق به تهران و بغداد اظهار کرد با وجود کرونا ،در حوزه تجاری،
توافق هایی بین ایران و عراق صورت گرفته اســت و رفت و آمدها ادامه دارد که
آخرین آن ســفر وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عراق و مشاور امنیتی دولت
عراق به تهران بود.وی در خصوص پرداخت مطالبات مالی ناشی از صادرات ایران
به قول و آمادگی وزیر دارایی عراق در جریان سفر آقای شریعتمداری اشاره کرد
و گفت که این موضوع در یک بازه زمانبندی انجام میشود .سفیر ایران در پاسخ
به این پرسش که میانجی گری عراق بین ایران با کشورهای مورد نظر تاکنون در
عمل دســتاوردی داشته یا خیر؟ گفت« :چون عمال در بحث جمهوری اسالمی
ایران هنوز به نتایج روشن و پیشرفت قابل مالحظهای نرسیده»؛ اجازه بفرمایید تا
منتظر باشیم یک مقدار کار جلو برود و نتایجی عملی را ببینیم.مسجدی در پاسخ
به پرسش دیگر که استقبال طرف های مورد نظر چگونه بوده است؟ ابراز داشت:
بنظر می رسد شرایط و محیط بینالملل و محیط منطقه فضای مثبت تری برای
حل و فصل برخی مشــکالت را بین ایران و دیگر کشورها ایجاد کرده است.وی
گفت :چون بحث روابط ایران و تمایل کشورهای مختلف وجود دارد و این بحث
در حال پیگیری اســت و دوستان عراقی هم عالقه مند به کمک هستند؛ اگر به
نتایج مثبت و پیشرفتی رسید یا زمانی که قرار بود اعالم شود؛ این موضوع مطرح
خواهد شد «اما آن چیزی که من می توانم بگویم اصل موضوع بلی ،هم کشورهای
مختلــف اظهار عالقه کردند و هم ما اســتقبال می کنیم و هم عراقی ها تمایل
دارند» در این موضوع دستی در «همکاری با ایران و آن کشورها» داشته باشند.
به گفته مسجدی ،به هر میزان و سطح که این تالش ها منجر به توسعه روابط و
همکاری و دوستی بین کشورهای منطقه به ویژه همسایگان شود ،به نفع منطقه
است.سفیر ایران در عراق در پاسخ به چگونگی صادرات انرژی به عراق در آستانه
فرا رسیدن فصل گرما و پرداخت مطالبات ایران گفت که صادرات برق و گاز ایران
به عراق ادامه می یابد چون کمک به مردم این کشور است و انتظار داریم دوستان
عراقی شــرایط پرداخت مطالبات را بهتر و سریعتر کنند.مسجدی افزود :شرایط
صادرات مثل گذشته ادامه خواهد یافت ولی ممکن است در مقاطعی حجم آن کم
یا زیاد شود یا مباحث فنی در آن تاثیرگذار باشد و البته اساس کار همکاری است.

طرح ضد ایرانی کمیته تحقیقاتی
جمهوریخواهانآمریکا

کمیته تحقیقاتی جمهوریخواهان آمریکا قرار اســت امروز چهارشنبه یک طرح
ضدایرانی را رونمایی و معرفی کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی کنگره ،حزب
جمهوریخواه آمریکا تالش های انتخاباتی خود برای  2024میالدی را آغاز کرده
و در نخســتین گام های خود قصد دارد امروز چهارشــنبه یک طرح ضد ایرانی
را معرفی و رونمایی کند.بر اســاس این گزارش ،تام کاتن نماینده جمهوریخواه
آرکانزاس هفته گذشته در این کمیته مطالعاتی درباره افزایش چشمگیر مهاجران
در مرز سخنرانی کرد .کریس کریستی فرماندار سابق جمهوریخواه ایالت نیوجرسی
نیز هفته گذشته درباره لزوم فشار بر دولت بایدن صحبت کرد و ترامپ را عامل
اصلی شکست جمهوریخواهان برای راهیابی به کاخ سفید و مجلس سنا دانست.
مایک پامپئو وزیر خارجه پیشــین آمریکا نیز قرار است طی هفته جاری به این
کمیته مطالعاتی ملحق شود و در یک کنفرانس خبری درباره ایران شرکت کند.
قرار است طی هفته ها و ماه های آینده نیز مایک پنس ،نیکی هیلی و کریستی
نوئم و مارکو روبیو در نشســت های این کمیته شــرکت کنند.گرچه هنوز هیچ
یک از شخصیت های جمهوریخواه رسما رقابت های خود برای انتخابات ریاست
جمهوری  2024را آغاز نکرده است ولی نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری این
حزب با شرکت در نشست های این کمیته ،رئوس برنامه ها و اولویت های کاری
خود را اعالم خواهند کرد.مایک پامپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا قرار است برای
دومین بار در  4ماه اخیر در نشست کمیته مطالعاتی حزب جمهوریخواه شرکت
کند .وی همراه با برخی اعضای این کمیته ،یک طرح ضد ایرانی را تهیه کرده و
قصد دارد در یک کنفرانس خبری که روز چهارشــنبه برگزار خواهد شد ،از این
طرح رونمایی کند.

سفیر آمریکا در روسیه به واشنگتن
باز میگردد

«جان سالیوان» سفیر آمریکا در مسکو به توصیه مشاور پوتین عمل کرده و قصد
دارد این هفته برای انجام رایزنیهایی به واشنگتن بازگردد ،البته گفته میشود که
او طی چند هفته به روسیه باز خواهد گشت.به گزارش خبرگزاری «تاس» ،پورتال
خبری « »Axiosبه نقل از منابع خبری خود در وزارت امور خارجه آمریکا گزارش
داد که «جان ســالیوان» سفیر آمریکا در مســکو طی هفته جاری به واشنگتن
عزیمت میکند تا رایزنیهای الزم با نمایندگان دولت جو بایدن درباره دورنمای
روابط با روســیه را انجام دهد .البته ســالیوان قصد دارد طی هفتههای آینده به
مســکو بازگردد .این پورتال خبری نوشت« :سفیر سالیوان این هفته به ایاالت
متحــده باز میگردد تا با خانواده خود دیــدار کرده و همچنین رایزنیهایی را با
نمایندگان دولت جدید دموکــرات انجام دهد ،برای اینکه بعد از باقی ماندن در
سمت ریاست نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در روسیه ،تاکنون فرصت نشده بود
به واشــنگتن عزیمت کرده و درباره وظایف پیش روی خود ،بر اساس خطمشی
دولت جو بایدن در روابط با مسکو گفتگو کند ».البته بر اساس این اطالعات ،جان
ســالیوان طی چند هفته آینده مجددا ً به روسیه باز خواهد گشت.وزارت خارجه
آمریکا در درخواست خبرگزاری تاس برای تفسیر این مطلب ،پاسخی نداده است.
هفته گذشته «ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه روسیه فاش کرد که «یوری
اوشاکوف» مشاور سیاســی رئیس جمهوری روسیه در دیدار با «جان سالیوان»
ســفیر آمریکا در مســکو ،به وی توصیه کرده بود تا او نیز به منظور رایزنیهای
جــدی و دقیق درباره روابط دوجانبه ،به واشــنگتن بازگردد« .آناتولی آنتونوف»
سفیر روسیه در آمریکا در اوایل فروردین ماه به مسکو فراخوانده شد و همچنان
در حال انجام رایزنیهایی با مقامات دولتی و پارلمانی روسیه است.
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چهره روز
منیر شاهرودی فرمانفرمائیان
منیر فرمانفرمائیان را به عنوان هندسهگراترین هنرمند
معاصر ایران میشناسند .بانوی هنرمندی که کیلومترها
دورتــر از زادگاهــش و با نــگاه مدرنی که داشــت ،به
سنتهای هنری کشورش وفادار ماند .منیر (شاهرودی)
فرمانفرمائیان ،بانوی هنرمند آینهها سال  ۱۳۰۱در شهر
قزویــن به دنیا آمد ۳۱ ،فرودین ســال  ۹۸از دنیا رفت
و پیکرش نیز در زادگاهش به خاک ســپرده شد .او در
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران درس خوانده بود و
مســیر هنریاش را در آمریکا ادامه داد ،اما همیشه و در
تمام آثارش با وجود رویکردهای مدرنیستی به هنرهای
ســنتی ایران نیز تعهد داشــت .البته تجربه هنرمندان
ایرانی در استفاده از اشکال هندسی قدمتی تاریخی دارد
و نمونههای بیشــمار و شــگفتانگیز آن را میتوان در معماریهای کهن ایرانی مشــاهده کرد .منیر
فرمانفرمائیان نیز با نگاه به همین پیشنیه کهن ایرانی ،آن هم در دورهای که مدرنیسیم حرف اول و آخر
را میزد ،به هنرهای ســنتی ایران وفادار ماند و با بهرهگیری از اشکال هندسی در هنر ،دست به خلق
آثاری زد که شــهرت جهانی به دنبال داشت .منیر فرمانفرمائیان بیش از نیم قرن با استفاده از اشکال
منظم هندســی و بهرهگیری از هنرهای سنتی ایران و با رویکردی انتزاعی و مدرنیستی آثار متعددی
را خلق کرد .آثاری که نقوش تزئینی و آینه ،دو بخش اساســی آثار او محسوب میشدند .او درباره آثار
خود گفته بود که «هندسه مرا به زادگاهم بازگرداند؛ به مربع ،مثلث و دایره ،به مشاهدات کودکی من
از تجربــه حضور در میان زیبایی برآمده از این مرز و بوم .همه چیز برایم معنای تازهای یافت؛ مکعب،
استوانه و منشور» .هرچند که ایده استفاده از هنر آینهکاری در آثار فرمانفرمائیان نه در قلب ایران ،بلکه
کیلومترها آن طرفتر و در نیویورک به ذهن این هنرمند خطور کرد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

جشنواره گل های الله  -اراک

خطری نهفته در خواب بعد از
وعده سحر

ورزشی

از عادتهای اشتباهی که بسیاری از افراد در ماه رمضان به آن عادت
کرده اند ،خواب مســتقیم پس از خوردن وعده سحر است .از جمله
این ضررها میتوان به بیماریهای قلب ،کبد ،روده بزرگ اشاره کرد .از
این رو باید افراد پس از خوردن سحری مابین یک الی دو ساعت بیدار
بمانند تا به بدن شان فرصت هضم غذا را بدهند؛ به خصوص افرادی
که از ســندرم روده تحریک پذیر رنج میبرند ،باید برای جلوگیری از
التهاب یا نفخ این چنین کنند .یکی از آســیبهای ناشــی از خواب
مســتقیم پس از وعده ســحری اضافه وزن اســت .معده پر بر ریه و
روند تنفس تأثیر میگذارد؛ مســألهای که به دشوار شدن تنفس به
هنگام خواب منجر میشــود .از این رو وعده سحری دو ساعت قبل
از خواب سرو شود.

جامعهشناسی تفاخر
کتــاب «جامعهشناســی تفاخــر؛ سنخشناســی و
ذاتانگاری فرهنگی» نوشــته محسن سلیمانی فاخر
منتشــر شــد .این کتاب در  ٢٣٠صفحه و با قیمت
 ۶۰هزار تومان در انتشــارات آوای فرزانه منتشــر و
راهی بازار نشــر شــده اســت .در معرفی این کتاب
آمــده اســت :در دوران تحوالت پرشــتاب ،واکاوی
خود برای تداوم فرهنگی یک ضرورت اســت .بدون
چنین بازاندیشــیهایی یک فرهنگ و سنت امکان
مواجهــه فعال با وضعیتهای جدیــد اجتماعی را از
دست میدهد .فرهنگ ایرانی دارای امکانها و موانع
خاص خویش اســت که بازشناســی آنها از منظر
وجودشناســانه درونی ،میتواند به توان این سنت در
مواجهه با امر نو و تعامل با دیگر سنتها بیفزاید .به زعم مولف ،هدف از اینگونه اثر جامعهشناسانه،
«برانگیختــن آگاهی انتقادی» و «خودکاوی فرهنگی» اســت تا موانــع تحریف ارتباطات درون
خویش بازشناســانده شــود به طوریکه اوال در درون ســنت خویش قرار داشته باشد و ثانیا به
تعبیر فرانکفورتیها «نقد درونی» تناقضات میان «واقعیت» و «ایدهآلهای اجتماعی» باشــد .در
مقدمه کتاب آمده است« :جامعهشناسی در درون هر تمدنی اگر بخواهد روایی باشد باید با غور
در تجربه تاریخی و البته نوشــونده آن تمدن ،بنای خویش را بنیان نهد .لذا با نگاه نظریهپردازانه
جامعهشناســی ،مصداقهای جامعه ایرانی این بیماری روزافزون و اپیدمی جامعه یعنی «تفاخر و
خودنمایی» مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است».

فرهنگ

تیمهای ایرانی در چه شرایطی در آسیا رقیب هم میشوند؟
با افزایش تیمهای لیگ قهرمانان آســیا ،امکان رویارویی تیمهای صدرنشــین در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد و چه بسا در این
مرحله دو تیم ایرانی به مصاف هم بروند .با افزایش تعداد تیمهای لیگ قهرمانان آسیا به  ۴۰تیم ،قوانین و شرایط صعود از گروه و حضور
در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات تغییر کرده است .در حالی که در گذشته ،تیمهای صدرنشین در مرحله حذفی با تیمهای دوم
گروههای مختلف دیدار میکردند ،امسال شرایط تغییر کرده و امکان دارد دو تیم صدرنشین در دور گروهی به مصاف هم بروند و دست
بر قضا ،در تک دیدار این مرحله هم مهمان شوند .طبق جدول اعالم شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ،قرعه تیمها در مرحله یک
هشتم نهایی ،به اسامی تیمهای دوم راه یافته به مرحله بعد ارتباط دارد .در واقع با وجود حضور پنج تیم دوم ،فقط سه تیمی که از نظر
امتیازی شــرایط بهتری داشته باشند ،به مرحله یک هشتم نهایی راه خواهند یافت .به همین علت ،برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی
تیمها هنوز مشخص نیست و شرایط پیچیدهای رقم خورده است .به طور مثال امکان دارد ،استقالل و پرسپولیس در صورت صدرنشینی
در دور گروهی ،در مرحله بعد به هم برسند .مثال این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که استقالل و پرسپولیس صدرنشین گروههای  Cو
 Eشوند و از طرف دیگر تیمهای دوم گروههای  A ،Cو  Eبه مرحله حذفی راه یابند .در این صورت پرسپولیس میزبان استقالل میشود.

تخت گاز

حراج گرانترین اثر هنری آسیایی

حراجی کریستیز اعالم کرد قصد دارد تابلو نقاشی که بیشترین قیمت تقریبی یک اثر هنری
آسیایی برای آن تعیین شده را به فروش بگذارد .حراجی کریستیز از مزایده تابلو نقاشی «اسیر
و شــیر» اثر «شو بیهانگ» نقاش چینی خبر داد .این نقاشی که ارزش تقریبی آن  ۴۵تا ۵۸
میلیون دالر برآورد شــده ،رکورد بیشــترین ارزش تقریبی یک اثر هنری آسیایی را شکسته
اســت .این نقاشی که در سال  ۱۹۳۴توسط «شو» از مهمترین نقاشان رئال چینی خلق شده
اســت ،در ماه جاری پیش از آنکه در هنگ کنگ به مزایده گذاشته شود در پکن و شانگهای
به نمایش گذاشته خواهد شــد .در سال  ۲۰۰۶این نقاشی در حراجی به قیمت  ۶.۹میلیون
دالر فروخته شــد که در آن زمان رکوردی در فروش یک نقاشــی رنگ روغن چینی به ثبت
رسید .به گفته کریستیز داستان این نقاشی در اساطیر رومی ریشه دارد .یک برده فراری پس
از دســتگیر شدن به عنوان مجازات به همراه یک شیر در کولوسئوم حبس شده بود .اما شیر
به او حمله نکرد چراکه این اســیر پیشتر خاری را از پنجه این شیر بیرون کشیده بود .شیر و
اسیر در نهایت هر دو رها شدند.

پردهبرداری مزراتی از لوانته هیبرید  ۳۳۰اسب بخاری
الکتریکی ســازی خودروها امری اجتنابناپذیر بوده و حتی بزرگان صنعت هم تن به این کار دادهاند .مزراتی جوالی  ۲۰۲۰با معرفی
گیبلی هیبریدی مالیم پای به این عرصه گذاشت و حاال نوبت به لوانته رسیده که همان تکنولوژی  ۴۸ولتی را دریافت کند .همزمان با
قوای محرکه هیبریدی مالیم یک تریم جدید  GTنیز معرفی شده است .اول بیایید نگاهی به مشخصات فنی لوانته هیبرید بیندازیم .در
قلب این شاسیبلند الکتریکی شده پیشرانه  ۴سیلندر  ۲لیتری توربوی بنزینی با تکنولوژی هیبریدی مالیم قرار گرفته است .همانگونه
که در گیبلی دیدهایم این مجموعه قدرت  ۳۳۰اسب بخاری در دور  ۵۷۵۰و گشتاور  ۴۵۰نیوتون متری در دور  ۲۲۵۰تولید میکند.
البته حداکثر گشتاور گیبلی در دور  ۴هزار پیشرانه حاصل میشد .مزراتی میگوید این پیشرانه گشتاور مشابه پیشرانههای دیزلی در
دورهای پایین داشته و درعینحال نرمی یک پیشرانه  ۶سیلندر بنزینی را ارائه میکند .لوانته هیبریدی شتاب صفر تا  ۱۰۰کیلومتر در
ساعت  ۶ثانیهای و حداکثر سرعت  ۲۴۰کیلومتر در ساعتی دارد .در مقابل گیبلی هیبریدی شتاب  ۵.۷ثانیهای و حداکثر سرعت ۲۵۵
کیلومتر در ساعتی دارد هرچند دلیل شتاب کندتر لوانته به وزن بیشتر آن مربوط میشود .این خودرو  ۲۰۹۰کیلوگرم وزن دارد که این
مربوط به نسخه استاندارد بوده و مدل هیبریدی سنگینتر هم خواهد بود.

جراحی تعویض مفصل زانو،
رهایی از زانو درد
هم ه آدمها با استفاده از استخوانها و عضالت و مفاصل میتوانند فعالیت
فیزیکی روزمره در حد یک انســان کامــل را انجام دهند ولی به دالیل
مختلفی این مفاصل به ویژه در اندام تحتانی مثل لگن و زانو ،که وزن را
تحمل میکند ،دچار آرتروز یا آسیب زودرس میشوند .از جمله اقدامات
موثر برای پیشگیری از حاد شدن مشکل و بهبود شرایط ،کاهش وزن و
اصالح سبک زندگی و استفاده از توالت فرنگی و کاهش استفاده از پلهها
و انجام کارهایی که فشار را از روی زانوها بردارد .افرادی که دیگر قدرت
تحمل درد را ندارند و ُمسکنها برایشان تاثیرگذار نیست و راه رفتنشان
سخت شده است باید جراحی تعویض مفصل را انجام دهند .این پروتزها
زانو را با برشهای مناسبی جایگزین میکند و طول عمر دوبارهای را به
فرد میدهد ،توانایی مجدد برایش ایجاد میکند .

قهرمانان پنهان نجاتدهنده
طبیعت!
پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتهاند که برخی از
گونههای گیاه یا حشــرات میتوانند نقش مهمــی در مقابله با عواقب
تغییرات اقلیمی داشته باشند و طبیعت را نجات دهند .پژوهشها نشان
میدهد که یک مگس خانگی ،بومادران زردرنگ و سایر گیاهان ،نقش
مهمی در حفظ تنوع زیستی ایفا میکنند و همچنین ممکن است مانعی
در برابر تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی باشند .برای نمونه میتوان به
یک زنبور عســل اشاره کرد که از گونههای متفاوت گل بازدید میکند
یا بالعکس ،گلی که مورد بازدید بســیاری از گونههای زنبور عسل قرار
میگیرد .گیاه بومادران که ساکنان کلرادو ممکن است آنها را بشناسند،
گونههایی هســتند که عالقمندان به گلهای وحشــی ،در تابستان به
دنبال آنها میگردند و شاید زیاد معروف نباشند.

