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استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: از یک طرف تعداد بنگاه های ورشکسته به طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات  زدایی حکومت 
را ملزم می کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید و به کام فرصت طلبان و رانت جویی می شود.فرشاد 
مومنی در مورد چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: عالوه بر الیحه بودجه، دو فاکتور دیگر معیارهای پیش بینی پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. یکی 
موضوع انتخابات و دیگری فعال شدن دوباره تالش ها برای تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی است. این دو فاکتور می توانند چشم انداز اقتصادی سال 

پیش رو را دستخوش تغییر قرار دهند. چراکه عنصر انتظارات در بین بازیگران اقتصادی ایران در حدی کم سابقه....
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نفت ارزانی در کار نیست
هجوم رســانه ای به تفاهم نامه همکاری های اقتصادی ایران و چین 
توســط جریانهای داخلی و خارجی و خصوصا آنها که در صد سال 
گذشته خون غربی در رگهایشان میجوشد و کشور به این عظمت با 
این همه منطق عقالنی را دستخوش محورهای وارداتی ذهن خود 
کرده اند به انسان تکلیف میکند که جلوی تحریف های شیطنت آمیز 
کــه البالی خبرهایی کــه میدهند را با افشــاگری گرفته و مردم 
عزیز این کشــور انقالبی و مقاوم را نسبت به موذیانه ترین القائات 
هشــیار نماید. اولین القاء شبهه در خصوص این همکاری که هنوز 
در حد و انــدازه یک تفاهم نامه ۱۸ صفحه ای و فقط کلیات در آن 
آمده این اســت که سرمایه گذاری چین در همکاری و مشارکت  با 
شــرکت های ایرانی را به فروش نفت گــره میزنند که این فرضیه 
اساســا غلط و شبهه افکنانه طرح میشــود. موضوع سرمایه گذاری 
بــا فروش نفت دو موضوع کامال متفاوت و از هم جداســت. چین 
امروزه نیــاز به خرید روزانه نفت در حد ۸۰۰ هزار بشــکه دارد و 
با محــور قراردادهای کوتاه مدت بازرگانی خریداری نموده وجه آن 
را هم با مناســباتی پرداخت میکند. اما وقتی بحث سرمایه گذاری 
میشــود موضوع کامال متفاوت است. حقیقت این است که امروزه 
در دنیا بر ســر جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی رقابت 
بسیار شدیدی وجود دارد و کشورهایی موفق تر هستند که بتوانند 
با فراهم آوردن زمینه های داخلی، میزان بیشــتری از سرمایه های 
خارجی را به دســت آورند. تقریبا یکــی از عوامل اصلی در تمامی 
کشورهایی که در چند دهه اخیر توانسته اند اقتصاد و صنعت خود 
را سر و سامان داده و خود را به سطح کشورهای صنعتی برسانند، 
موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است؛ از چین و کره 
جنوبی گرفته تا مالزی و ترکیه و حتی کشــورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فــارس. دولت ایاالت متحده آمریــکا و دولت های اروپایی، 
قوانین و مقررات بســیاری جهت تســهیل و جذب سرمایه گذاری 
خارجی دارند. جالب این جاســت که تمامی تالش دولت حســن 
روحانی که در سند برجام جنجالی واهی و پوچ آفرید، فراهم آوردن 
زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی از غرب با خط و نشان های ضد 
امنیتی و ضد اســالمی بود جالب  تــر اینکه مهمترین هدف ایاالت 
متحده آمریکا در اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران جلوگیری 
از ســرمایه گذاری خارجی در جمهوری اســالمی ایران بوده است. 
در این شرایط، بســیار عجیب است که در داخل ایران نیز عده ای 
با دشــمنان نظام همنوا شده و سرمایه گذاری خارجی را به معنای 
فروش مملکت تفسیر می کنند. در بحث سرمایه گذاری چین اساسا 
موضوعی به نام مبادله با نفت صورت نمیگیرد که بحث نفت ارزان 
در کار بوده باشــد. اشتیاق چین برای ســرمایه گذاری در خارج از 
سرزمین جمهوری خلق چین منوط و محدود به جمهوری اسالمی 
ایران نیســت. جمهوری خلق چین بر اســاس داده های »موسسه 
امریکن اینترپرایز«، فقط ظرف ۱۵ سال گذشته، ۲ تریلیون و ۱۰۰ 
میلیارد دالر در همه کشورها در اقصی نقاط جهان سرمایه گذاری 
کرده اســت؛ از کشورهای ثروتمند مثل سوئیس و آمریکا گرفته تا 
کشــورهای آفریقایی مانند کنگو. بنا بر داده های »مرکز مطالعات 
استراتژیک بین المللی” )CSIS( چین تنها طی شش سال )۲۰۱۳ 
تا ۲۰۱۹( حــدود ۶۲ میلیارد دالر در بخش راه آهن ۳۴ کشــور 
ســرمایه گذاری کرده اســت. حضور فعال اقتصادی چین در واقع 
هرگز به معنای گســترش نفوذ سیاسی این کشور نبوده است اما 
طبیعت این سرمایه گذاری ها محل وقوع امنیت اقتصادی نیز خواهد 
بود. با ســرمایه گذاری های چین در آفریقا تحلیل های بسیاری به 
رسانه ها آمده که حتی کارشناسان می گویند با این سرمایه گذاری ها 
انقالب چهــارم صنعتی در آفریقا رخ خواهد نمــود. این در حالی 
است که زیرســاخت های کافی برای تحقق این تحول هنوز وجود 
ندارد. چین و هند در حال تهیه برنامه های توسعه زیرساخت برای 
افریقا به سیاســت های کالن در تغییر بافت کشــاورزی صنعتی و 
خدمات آموزشــی پرداخته اند. مجله فوربس، در انواع تحلیل های 
خود تشریح میکند که چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا است 
و حجم ســاالنه تبادالت دو طرف به ۲۰۰ میلیارد دالر می رســد. 
بر این اســاس، بیش از ۱۰۰ هزار شرکت چینی در آفریقا فعالند. 
بیشــترین صادارات از آفریقا به چین در ســال ۲۰۱۹ به ترتیب از 
کشورهای آنگوال، آفریقای جنوبی و جمهوری کنگو صورت گرفته 
است. آفریقا ۲۰ درصد کتان مورد نیاز چین را تامین می کند. آفریقا 
نصف ذخایر منیزیم جهان را داراســت که در صنعت فوالد به کار 
مــی رود و جمهوری دموکراتیک کنگو به تنهایی نصف ذخایر تلق 
جهان را در اختیار دارد. چین به همه این منابع نیاز دارد. جزئیات 
توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین منتشر که هنوز نشده است. 
روزنامــه »نیویورک تایمز« پیش از این نوشــته بود که طرح این 
توافقنامه را رئیس جمهور چین پنج ســال پیش )۲۰۱۶( پیشنهاد 
کرده بوده است. پیش نویس این توافقنامه ۴ تیرماه ۱۳۹۹ در پکن 
به امضا رسید. گفته میشود در طول ۲۵ سال چینی ها ۶۰۰ میلیارد 
دالر از ذخایر ارزی خارجی خود را به ایران خواهند آورد و با میزان 
همین قدر ســرمایه گذاری از طرف ســازمان ها و شرکت ها چه در 
بخش خصوصی و چه در بخش های عمومی به مشارکت میپردازند. 
تضمین الزم برای خارج کردن سود سرمایه گذاری آن میتواند نفت 
بوده باشد. حال اگر خواستند وجه نقد میبرند و اگر خواستند با سود 
سرمایه گذاری نفت خریداری کرده و نفت ببرند و اگر نه دست آنها 
باز خواهد بود که همین سود ناشی از سرمایه گذاری ها را به توسعه 
در همان بخش ها اختصاص دهند. اینکه ایران بجز زیرساخت مهیا 
و سرزمین مستقل و نیروی کار ورزیده و تحصیل کرده و تضمینی 
به ارزش و اعتبار نفت در اختیار دارد بوده که سرمایه گذاری را برای 
چینی ها شیرین نموده است. پس القا نفت در مقابل سرمایه گذاری 
آن هم ارزان دروغ بزرگی است که در تخریب این رابطه برای فشار 

بر ذهن مردم صورت می پذیرد. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

وزیر بهداشت با اشــاره به وضعیت خطرناک کرونا در کشور، گفت: منتظر 
خیز ســنگین تر کرونا در هفته آینده هستیم. ســعید نمکی، بعد از ظهر 
دیروز یکشــنبه بیســت و دوم فروردین ۱۴۰۰، در ارتباط زنده خبری، به 
ارائه گزارشــی از وضعیت بیماری کرونا در کشــور پرداخت.وی در ابتدا با 
عنوان ایــن مطلب که به دالیل مختلف توصیه ها و هشــدارهای ما جدی 
گرفته نشــد، افزود: االن دیگر کالبد شکافی این اتفاق فایده ای ندارد.نمکی 
با اشاره به وضعیت خطرناک کرونا در کشور، گفت: هفته آینده منتظر خیز 
ســنگین تر کرونا هستیم و شرایط بدتر خواهد شد.وزیر بهداشت با اشاره به 
اینکه قبل از پایان سال پیش بینی هایی را به زبان های مختلف بیان کردیم 
و گاهی با تهدید، گاهی با التماس و…، گفتم که مردم سفر نروند.وی گفت: 
ما با تالش بی وقفه همکاران توانســتیم موج ســوم کرونــا را مهار کنیم و 
بــا اینکه بیش از یک ماه گرفتار ویروس جهش یافته در خوزســتان بودیم 
توانستیم مرگ ها را حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر نگهداریم و گفته بودیم که اگر بی 
توجهی کنیم فروردین و بهار ســختی را خواهیم داشت و پیش بینی این 
ایام را می کردیم.وزیر بهداشت گفت: برآورد ما این بود که بتوانیم با اجرای 
طرح شهید ســلیمانی ۲۵ اسفند تا ۱۸ فروردین با شناسایی خانه به خانه 
بیماران، شعله های کوچک را خاموش کنیم و کشور را در آتش بیماری دیگر 
گرفتار نکنیم و در این صورت می توانســتیم مطمئن باشیم که بهار آرام تر 
داشته باشیم.نمکی ادامه داد: اما با خریدهای شب عید، برگزاری دورهمی و 
سفرها، بیماری از نقاط گرفتار به غیر گرفتار منتقل و باعث شد بهار سخت 
و تابستان ســخت تری را داشته باشیم.وزیر بهداشــت با اشاره به اینکه به 
دالیل مختلف صحبت های ما مورد توجه قرار نگرفت که البته کالبدشکافی 
آن مشکلی را حل نمی کند گفت: در کل کشور آمار بستری ها رو به فزونی 
اســت و خیلی از شهرهای ما احساس سنگینی و کمبود امکانات می کنند.

وی افزود: در بیماران سرپایی، یک شیب شتابنده عمومی را شاهد هستیم 
و افزایش بیماران بســتری حاصل صف های طوالنی خرید مرغ و مایحتاج 

مردم در شب عید، دورهمی ها و شروع سفرها است و در هفته آینده منتظر 
خیز سنگین تر موارد بستری در کشور هستیم و در استان ها جا دارد شیب 
را تندتر بینیم. همه اســتان ها در یک شیب شتابنده بی وقفه جلو می روند 
و متأســفانه برای همکاران من که ۱۴ ماه مســتمر تالش و خیزها را مهار 
کردند، روزهای سختی است.نمکی تاکید کرد: تاب آوری مردم مهم است اما 
تاب آوری کادر بهداشت و درمان کشور که یک روز خوش نداشته اند بسیار 
مهم تر اســت.وی با اشاره به اینکه خیز چهارم بسیار سنگین تر است گفت: 
برآورد ما این است که هفته آینده نقشه کرونایی کشور به مراتب قرمزتر و به 
سمت سیاهی پیش رود.وزیر بهداشت افزود: در طول کمتر از ۲ الی ۳ هفته 
تعداد فوتی ها به ۵ برابر نزدیک شده است و این خیلی برای ما سنگین است 
و از ۱۴ فروردین تاکنون ۴۷ شــهر قرمز ما به ۲۵۷ شهر افزایش پیدا کرده 
و تعداد شــهرهای نارنجی به ۱۲۹ شهر رسیده است و همچنین شهرهای 
زرد و آبی نیز تعدادشان کم شده است و این نشان می دهد به سمت شرایط 
بدتر می رویم.وی با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های به ۵۸ درصد رسیده 
است خاطرنشــان کرد: تعداد موارد ابتالء، بســتری و مرگ و میر، ارتباط 
مســتقیم با رعایت پروتکل ها دارد و هر چه اجرای پروتکل ها کمتر شــود 
میزان مرگ و میر، بســتری و ابتالء افزایش می یابد.وزیر بهداشــت تصریح 
کرد: به هر تقدیر امروز دچار گرفتاری جدید و موج سهمگینی هستیم که 
از موج های قبل ما را گرفتار می کند و قرار ما بر این نیست که به دلیل عدم 
همراهی عده ای، مردم را در شــرایط سخت تنها بگذاریم. خودمان را مکلف 
می دانیم مشــکالت مردم را در شــرایط سخت حل و فصل کنیم و آرامش 
را به آنها بدهیم.وی از روساهای دانشــگاه های علوم پزشکی، استانداران و 
همه دســت اندرکاران درخواســت کرد که با پروتکل شکنان مبارزه کنند 
و نگذارند شکســت پروتکل ها کار را برایمان سخت تر کند.وزیر بهداشت از 
مردم خواســت در رعایت دستورالعمل ها همکاری بیشتری داشته باشند و 
هر گونه عالئم عطســه و ســرماخوردگی را کرونا در نظر گرفته مگر اینکه 
خالفش ثابت شــود و به مراکز ۱۶ و ۲۴ ساعته ما که در کشور فعال است 
مراجعه کنند.وی تاکید کرد: تخت های بیشــتری آماده شده و مردم نگران 
نباشــند همانطور که در ۳ پیک گذشته نگذاشتیم کسی بدون تخت بماند 
در این پیک هم نمی گذاریم و با پیگیری رئیس جمهور و ســازمان برنامه و 
بودجه در روزهای آینده تعدادی تخت آماده خواهد شد و مردم می توانند از 
امکانات جدید استفاده کنند.نمکی گفت: از نیروهای مسلح، بخش خصوصی 
و هم دستگاه هایی که امکان کمک دارند می خواهیم ما را تنها نگذارند و این 
مرحله را به خوبی سپری کنیم و از همه اهل دل نیز تقاضا داریم برای عبور 

از موج جدید دعا کنند.

وزیر بهداشت:

منتظر خیز سنگین تر کرونا در هفته آینده هستیم

مقصر اصلی رسوب کاال در گمرک کیست؟

جنجال به نام ترخیص کاال های اساسی، به کام اقالم لوکس
 تاوان مدیریت التماسی کرونا را اصناف می پردازند

زیان 2۵0 هزار میلیارد 
تومانی اصناف بر اثر کرونا

رشد 15 درصدی شاخص شدت انرژی در کشور

اگرچه در راستای کنترل بیماری کرونا رعایت دستورالعمل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا، امری ضروری است اما 
اعمال این ممنوعیت ها فقط بر یک قشر خاص مانند اصناف نتیجه الزم را نخواهد داشت.علیرغم ادعای مسئوالن 
در مورد شــیوه های موفق کنترل شــیوع ویروس کرونا، قرار گرفتن در پیک چهارم کرونا و قرمز شدن وضعیت 
اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور جواب 
نمی دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دست دادن جان و مال خود باید بپردازند. در 

حالی که تا اسفند ۹۹ کشور به لحاظ...

 هزینه سرویس پیامکی برخی بانک ها
 30 هزار تومان شد

شورای رقابت فعال از افزایش قیمت 
خودرو منصرف شد

رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، 
از این رو جای نگرانی نیســت.رضا شــیوا افزود: مطمئن باشید قیمت هایی که ما اعالم می کنیم در 
شــرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شــرایط، قیمت خودرو ها نزولی و کاهشی خواهد شد.وی با 
بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبال ساالنه بود گفت: در سال ۹۹ این دستورالعمل سه ماهه 
شــد و اکنون ۶ ماهه شــده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامه دار باشد صدور دستورالعمل قیمتی 
خودرو به بازه زمانی یکساله برمی گردد.شیوا افزود: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعالم تورم بخشی 
۶ ماهه از ســوی بانک مرکزی است که تاکنون اعالم نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای 
هیچ گونه نگرانی نیســت.رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو 
خودروی کوئیک و شــاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعمل های گذشته ما 
نمی شوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت گذاری آن ها متفاوت از 
دستورالعمل های شوراست,، اما خودرو های خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت می کنند 
و قیمت کارخانه این خودرو ها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.وی 
ادامه داد: ســال گذشته به علت تالطم و نوسانات زیاد ارزی و باال بودن تورم، شورای رقابت تصمیم 
گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمت ها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را 
انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال 
را محاسبه نکردیم.رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم 
هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار می آورند 
که تورم بخشی ۶ ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام 
دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی ۶ ماهه را اعالم کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل 
تصمیم می گیریم.شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانه ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران 
اســت نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گرانتر بود که 
خبرنگاران بخشی از صحبت های بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمی کنم کسی خودرو نخرد بلکه 
می گویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند,، اما کسانی که می خواهند سفته بازی کنند نخرند، 
در این بین ما هم تالش می کنیم خودرو با قیمت منصفانه بدســت مردم برسد.وی گفت: برخی ها 
می گویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودرو های قرعه کشی و حاشیه بازار سوء استفاده 
می کنند در حالی که معتقدیم درصد باالی کســانی که در قرعه کشــی شرکت می کنند به خودرو 
نیاز دارند که بعضی از آن ها در قرعه کشــی برنده می شوند و خودرو را به قیمت منصفانه می خرند، 
ضمن اینکه تمام تالش ما این است که شرکت کنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند 
و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.شیوا افزود: بعضی ها که به حواشی این 
موضوع دامن می زنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام 
به روال قبل باشد و دالالن در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایت های زیادی در این باره به دست 
ما رســیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادالنه خودرو در این شرایط می شناسد ارائه 
کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.وی با بیان اینکه ما به هزینه های جانبی خودروسازان 
کاری نداریم گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به 
سال اعمال می کند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمت گذاری لحاظ 
نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودرو ساز در مواردی ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد باالتر 
از قیمت اعالمی شورای رقابت است.رئیس شورای رقابت افزود: افرادی که حواله یکساله و دو ساله 
خریده اند به این دلیل که ســودی دریافت نکرده اند و در چند مورد هم افزایش قیمت ها برای آن ها 
لحاظ شده است شکایت های زیادی را به شورای رقابت ارسال کرده اند که در این باره کمیته ای برای 
رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسه ای برگزار کردیم تا چاره ای برای این افراد بیاندیشیم.

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از نشست وین

راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها ۳ تا ۶ ماه زمان می برد
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اختالل در شبکه برق رسانی سایت هسته ای نطنز مشکوک به 
خرابکاری و نفوذ است

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اختالل در شبکه برق سایت هسته ای نطنز آن را بسیار 
مشــکوک به خرابکاری و نفوذ دانست.، مالک شریعتی سخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی در صفحه 
شخصی خود در توئیتر با اشاره به اختالل در شبکه برق سایت هسته ای نطنز خاطرنشان کرد:»این اتفاق در سالگرد روز 
ملی فناوری هســته ای و در خالل تالش ایران برای و ادار کردن غربی ها به لغو تحریم ها بســیار مشکوک به خرابکاری و 
نفوذ اســت. همین دیروز پس از اطالع در مجلس در حال پیگیری ابعاد و جزئیات موضوع هســتیم و پس از جمع بندی 

اعالم نظر خواهد شد«.

فوتی های کرونا در کشور به ۲۵۸ تن رسید
سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعالم شناسایی ۲۱هزار و ۶۳ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، در عین حال 
از جان باختن ۲۵۸ تن به دلیل این بیماری در شبانه روز گذشته خبر داد.دکتر سیماسادات الری گفت:  تا دیروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ 
و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۲۱ هزار و ۶۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۸۰ 
نفر از آنها بستری شدند.وی ادامه داد: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به دو میلیون و ۷۰ هزار و ۱۴۱ نفر رسید.الری ادامه داد: 
متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۸ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۴ 
هزار و ۴۹۰ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ۷۱۰ هزار و  ۹۷۴ نفر از بیماران، بهبود 

یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 23 فروردین 1400  29 شعبان 1442  12 آوریل 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4607 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

با 190 رای موافق؛گزیده خبر

شکایت نمایندگان از روحانی به قوه قضائیه ارسال شد
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده)۱( قانون مدنی 
از ســوی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه ارسال شد. در 
ادامه جلســه علنی دیروز یکشنبه مجلس شورای اسالمی قرائت گزارش کمیسیون 
قضایی و حقوقی در مورد اســتنکاف از اجرای ماده )۱( قانون مدنی از سوی حسن 
روحانــی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهــم در اجرای ماده )۲۳۴( آئین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.بر 
اساس این گزارش، حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهور از صدور ۱۳ فقره 
مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق ۱۹۰ نماینده مجلس 

به قوه قضائیه ارسال شد.
، بر اســاس ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهور 
ابالغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آن را امضا و به دولت ابالغ نموده و دولت در 

موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابالغ به دولت در مهلت مقرر 
دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 

۴۸ ساعت منتشر نماید.
ماده ۱ - مصوبات مجلس شــورای اسالمی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل 
قانونی به رئیس جمهور ابالغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را 
امضا و به مجریان ابالغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف 

است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابالغ منتشر نماید.
همچنین طبق ماده ۲۳۴ مکرر- هر یک از کمیســیون ها، گزارش موضوع مرتبط با 
مــواد )۲۱۱(، )۲۱۴( و )۲۳۴( این قانــون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً 
از طریق هیأت رئیســه حســب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی ربط ارسال 

می کند. گزارش های ارسالی به قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار 
می گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش 
پرونده ها را هر ســه ماه یک بار به اطالع نمایندگان می رساند.، با توجه به استعالمات 
صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شــورای اسالمی، رئیس جمهور دولت های 
یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسالمی ایران از امضاء 
صدور دستور انتشار و ابالغ سیزده )۱۳( فقره قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 

به شرح جدول ذیل استنکاف نموده است:
۱- قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

۲- قانون پیشگیری از وقوع جرم )مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(
۳- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران 

)مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(
۴- قانون اصالح قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی کشور
۵- قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور

۶- قانون برنامه پنج ساله ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران )۱۳۹۶-۱۴۰۰( )صصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(

۷- قانون الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی
۸- قانون دائمی شدن قانون مجازات اسالمی

۹- قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی 
و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

۱۰- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسالمی

۱۱- قانون موافقتنامه خدمات )سرویس های( هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت کشور کویت

۱۲- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کاالهای اساسی
۱۳- قانون قدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

بخش دوم- اقدامات نمایندگان/ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی

پس از وصول درخواست ۳۲ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون 
آئین نامه داخلی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای ماده )۱( قانون مدنی، 
موضوع جهت بررســی در دستور کار جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ کمیسیون قضایی 
و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات حســینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از 
درخواســت کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور پاسخ هایی را بیان نمود. 
سپس کمیسیون در خصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه 
داخلــی در مورد  رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل 

آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

بخش سوم- جمع بندی نهایی
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود استنکاف رئیس جمهور دولت های 
یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسالمی ایران از اجرای 
ماده )۱( قانون مدنی مبنی بر امضاء، صدور دستور انتشار و ابالغ سیزده )۱۳( فقره 
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی برای کمیسیون قضایی و حقوقی محرز است 
و مطابق ماده )۲۳۴( قانون آئین نامه داخلی گزارش این کمیســیون جهت اجرای 

تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد.

قاضی زاده هاشمی: 
آمریکا زمانی می تواند در کمیسیون برجام 
شرکت کند که تمام تحریم ها را رفع کند

نایب رئیس مجلس شــورای اســالمی عنوان کرد: آمریکا هنگامی می تواند در 
نشست های کمیسیون مشترک برجام شــرکت کند که به تعهدات خود عمل 
کرده و تمام تحریم ها را رفع کرده باشــد. امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب 
رئیس مجلس شورای اسالمی در یادداشتی عنوان کرد:جمهوری اسالمی در مقام 
عمل ضمن مقاومت فعال و عنایت به اهداف عالیه تمدن ســازی نوین اسالمی، 
دیپلماسی توأم با ابتکار و اقتدار، ارتباط گسترده و سازنده، اعمال فشار به طرف 
مقابل از مجرای طرح اقدام راهبردی، عدم تکرار تجربه ی اشــتباه، بی اثرسازی 
اهــرم  تحریم ها با تعامل ســازنده و تقویت دیپلماســی اقتصــادی منطقه ای 
وفرامنطقه ای، احترام و اهتمام به ارکان و ضوابط )همچون رهنمودهای داهیانه 
رهبر معظم انقالب اسالمی و مصوبه راهبردی مجلس( چراکه به عنوان مثال اگر 
به شــروط ۱۲گانه رهبری و یا حتی مصوبه مجلس قبلی یعنی وصول به ۱۹۰ 
هزار ســو ۲ سال پس از نقض برجام عمل مبادرت ورزیده می شد، امروز شرایط 
بسیار متفاوت بود و از طرفی دستگاه دیپلماسی باید درنظر داشته باشد؛ آمریکا 
هنگامی می تواند در نشســت های کمیسیون مشترک برجام شرکت کند که به 
تعهدات خود عمل کرده و تمام تحریم ها را رفع کرده باشــد وعدم توجه به این 
مسئله برخالف منافع ملی جمهوری اسالمی ایران است چرا که غربی ها بدنبال 
حضور مجدد آمریکا بدون پرداخت هزینه های خروج از برجام وایجاد پروسه ای 
راهبردی برای افزایش اهرم های فشار علیه ایران هستند.ما نمیدانیم چرا برخی 
در کشور گوش و چشم شــان را در مقابل مواضع خصمانه آمریکا فرو بسته اند، 
ایاالت متحــده آمریکا به تحریم ها به عنوان یک اهرم فشــار می نگرد بنابراین 
ســعی تمام در حفظ شاکله تحریم ها دارد. آن ها مدعی هستند می خواهند حل 
منازعــه کنند، اما در عمل هیچ گاه در پــی آن نبوده اند و می خواهند با هزینه 
سازی محاسبات مسئوالن کشورمان را تغییر دهند.تحریم های دوره ترامپ همان 
تحریم های دوره اوباماست. تحریم ها دو سال می تواند برای وادار کردن به مذاکره، 
فشار وارد کند، اما با مقاومت فعال جمهوری اسالمی ایران و تاکتیک های ترامپ، 
اثرگذاری تحریم و تهدید نظامی آمریکایی ها بی اعتبار شد.بر فرض محال، اگر 
بایدن تحریم هایی را بردارد به دلیل ثانویه بودن این تحریم ها به عنوان تروریسم، 
حقوق بشــر و غیره؛ لغو تحریم ها در عمل اتفــاق نمی افتد. لذا برخی از آقایون 
ادب دیپلماتیک را رعایت کرده واز موضع ضعف، فشــل و ذلت ســخن نگویند 
و اظهارنظر نکنند چرا که خط درســت دیپلماسی و سیاست خارجی بستگی به 
حفظ جهت گیری اســالمی، شجاعت و مقاومت در مقابل تهدیدات دشمنان و 
قدرت های بزرگ دارد تا بتــوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و منافع ملی 

کشور را حراست کرد. 

واکنش نیکزاد به احتمال کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری

نایب رئیس مجلس در پاســخ به ســوالی مبنی بر حضور در سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاســت جمهوری، گفت: صبر خوب اســت؛ ثبت نام برای ریاســت 
جمهوری از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشــت ماه خواهد بــود. علی نیک زاد نایب رئیس 
مجلس شــورای اسالمی ظهر دیروز )یکشــنبه ۲۲ فروردین ماه( و در حاشیه 
جلســه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران، گفت: در جلســه چهارشنبه هفته 
گذشته طرح جهش تولید مسکن با ۲۵ ماده و ۳۳ تبصره تصویب و برای بررسی 
به شــورای نگهبان ارسال شد.وی از طرح جهش تولید مسکن به عنوان طرحی 
مفیــد یاد کرد و افزود: از زمان تشــکیل مجلس یازدهم آحــاد مردم و به ویژه 
جوانان از نمایندگان انتظار ورود به موضوع مسکن را با توجه به افزایش سرسام 
آور قیمت ها را داشتند.نماینده اردبیل در مجلس اضافه کرد: در اولویت بندی که 
کمیسیون ها برای فعالیت های خود مدنظر قرار دادند، کمیسیون عمران طرح 
جهش تولید مسکن را به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت ها تعیین کرد.نایب 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در تشریح علت ورود مجلس یازدهم به موضوع 
مســکن توضیح داد: متاسفانه در گذشته ساخت مسکن تعطیل شده بود، حتی 
این موضوع منجر به تذکر مقام معظم رهبری در جلســات مختلف شد بنابراین 
مجلس، کمیســیون عمران و صحن علنی دید مثبتی نســبت به طرح جهش 
تولید مســکن داشت.نیکزاد با اشاره به موارد مصوب شده در طرح جهش تولید 
مســکن، اضافه کرد: در این طرح موضوع تامین مسکن و حذف قیمت زمین از 
قیمت مسکن، تخفیف در خدمات ساختمانی از جمله پروانه ساختمانی، تامین 
تسهیالت بانکی و منابع بانکی مصوب شد.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
با بیان اینکه براســاس این طرح مقرر شده ۴۰ درصد مانده تغییرات تسهیالت 
بانکــی در اختیار این بخش قرار گیرد، افزود: براســاس طرح مذکور دولت باید 
ساالنه یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بسازد.نیکزاد 
یکی دیگر از مصوبات مناســب این طرح را تشکیل شورایعالی مسکن دانست و 
تصویب کرد: متاسفانه رئیس جمهور به تشکیل این شورا اهمیتی نمی دهد این 
در حالی است که در دولت نهم و دهم این شورا هر ۱۵ روز یکبار با حضور اعضا، 
وزرا و رئیس جمهور تشکیل می شد.نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
فرصت ۳ ماهه برای اصالح و به روزرسانی طرح جامع مسکن یکی دیگر از مواد 
مصوب طرح جهش تولید مسکن است.وی ادامه داد: تعیین و تاسیس صندوق 
مالی بخش مســکن را می توان از دیگر نکات مثبت این طرح ارزیابی کرد که 
براساس آن همه منابع در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت و از این اعتبارات 
جهت کمک به تســهیالت مسکن استفاده می شود.نیکزاد تصریح کرد: هرچند 
اکنون نیز در تبصره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ نیز این اعتبارات دیده شده 
اما در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز مقرر است ۴۰ درصد مانده تغییرات 
تسهیالت بانک ها در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.این نماینده مردم در مجلس 
یازدهم با بیان اینکه اکنون بهانه ای برای تامین نشــدن تسهیالت برای بخش 
مسکن وجود ندارد، افزود: در تیرماه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی بخشنامه ای صادر 
کرد که براساس آن باید ۲۰ درصد تسهیالت بانکی در اختیار بانک مسکن قرار 
می گرفت این در حالی اســت که به ۵ درصد آن نیز عمل نشــد.وی ادامه داد: 
براســاس طرح مذکور وزارتخانه های نیرو، نفت )شرکت ملی گاز( و ارتباطات و 
فناوری مکلف شدند صرفا حق انشعاب را داشته باشند.نیکزاد با بیان اینکه برای 
نیروهای مسلح، مددجویان، معلوالن، ایثارگران و رزمندگان معسر نیز تخفیفاتی 
در این طرح پیش بینی شده است، ادامه داد: سازمان امور مالیاتی با اعالم وزارت 
راه برای هر واحد مســکونی قیمتی ثابــت مالیات دریافت می کند.نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عقب ماندگی در ساخت مسکن و باال رفتن 
قیمت مســکن موجب ورود مجلس به این حوزه شد، ادامه داد: تولید مسکن بر 
اشتغال، دور زدن تحریم موثر است چرا که مصالح ساختمانی مورد نیاز، نیروی 
کار و خدمات فنی و مهندسی مورد نظر در کشور وجود دارد.نیکزاد با بیان اینکه 
دولت و سیستم بانکی باید این مصوبه را عملیاتی کنند، اضافه کرد: طرح تولید 
مسکن لوکوموتیو اقتصاد خواهد بود زیرا این حوزه با ۱۳۶ صنعت مرتبط است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در صورتی که بانکی به وظایف 
خود در طرح جهش تولید مسکن عمل نکند بانک مرکزی موظف است از سپرده 

های قانونی بانک مذکور اعتبارات موردنیاز را در اختیار حوزه مسکن قرار دهد.

واعظی:  
 به دنبال آزادی زندانیان ایرانی

 در آمریکا هستیم
رئیس دفتر رئیس جمهــور گفت:  راه مذاکره برای آزادی اتباع زندانی در خارج را 
نبستیم و به دنبال این هستیم که همه زندانیان مان را در آمریکا یا سایر کشورها 
آزاد کنیم.مححمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوردر پاســخ به سوالی درباره 
تبــادل زندانیان بین ایران آمریکا و اینکه آیا مذاکره ای در این زمینه صورت رفته 
است یا خیر، گفت:  این موضوع همیشه مطرح بوده و ما هیچ گاه مخالفت نکرده ایم 
و همیشــه بین ما و دیگران مطرح اســت.وی افزود: سرنوشت اتباع ما در آمریکا 
و یا ســایر کشورها که زندانی هستند مهم اســت و به دنبال آزادی آنها هستیم 
و اگر ببینیم گشایشــی در این زمینه وجود داشــته باشــد حتما در  این جهت 
تالش خواهیم کرد، چراکه در دنیا این مســئله به عنوان یک اقدام بشردوستانه 
مطرح است.واعظی تصریح کرد:  برای این موضوع از طریق واسطه ها گفت و گوهایی 
صورت می گیرد تا بتوانیم همه زندانیان مان را در آمریکا یا سایر کشورها آزاد کنیم.

 راستی آزمایی لغو کلیه تحریم ها 
خط قرمز است

رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس گفت: لغو کلیه تحریم ها و راستی آزمایی 
دقیق آن دســتورکار اصلی مذاکرات اســت، ضمن اینکه این راستی آزمایی خط 
قرمز محسوب می شود و کسی حق عبور از آن را ندارد.محمدصالح جوکار رئیس 
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در جلسه علنی دیروز )یکشنبه 
۲۲ فروردین ۱۴۰۰( مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی با اشاره به در جریان 
بودن مذاکرات ایران با ۴+۱ با موضوع برجام اظهار داشت: این مذاکرات هم اکنون 
در وین در حال جریان اســت و نبایستی اینگونه شود که باز اعتمادی دیگر و باز 
ضربه و خیانتی دیگر صورت گیــرد؛ هم زمان با مذاکره تیم ایرانی با ۴+۱ حادثه 
در بخشی از شبکه توزیع برق تأسیســات نطنز رخ داده است. وی افزود: به نظر 
می رسد که عده ای با لبخند از پشت خنجر زده اند؛ آیا تجربه برجام کافی نیست 
و آیا اتفاقات مربوط به صنعت هســته ای بایستی تکرار شود.وی تصریح کرد: این 
دولت باید سیاســت های کل نظام و سیاست های راهبردی مقام معظم رهبری را 
در دستورکار داشته باشد و از آن کوتاه نیاید. جوکار اظهار داشت: موضوع لغو کلیه 
تحریم ها و راســتی آزمایی دقیق آن موضوع اصلی مذاکرات است؛ راستی آزمایی 
خط قرمز جمهوری اســالمی و هیچ کس حق عبــور از آن را ندارد. وی تصریح 
کرد: در برجام امتیازاتی داده شــد و از خط قرمز عبور کردند، اما امروز با پشتوانه 
قدرت منطقه ای ایران بایســتی سیاست های کلی نظام دنبال شود.وی با اشاره به 
در پیش بودن ماه رمضان و گرانی کاالهای اساسی گفت: چرا این دسته از کاالها 
در بازار کمیاب بوده و گران است؟ چرا شبکه توزیع ضعف دارد و وزرای صمت و 
جهاد بایستی سریع تر این مشکالت را پایان دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
مردم به خاطر نظام و اسالم چیزی نمی گویند و نبایستی دولت و وزرا فکر کنند 
مــردم انتقادی به آنها ندارند. علی نکیزاد نائب رئیس مجلس در پاســخ به تذکر 
تصریح کرد: نمی توان با نگاه به بیرون مشــکالت داخل را حل کرد. باید با اقتدار 

مشکالت را حل کرد.

سخنگوی شورای نگهبان:
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 

مغایر قانون شناخته شد
طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون شناخته شد

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. عباسعلی کدخدایی در توییتی نوشت: 
طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی 
ایرادات مطرح شــده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس  اعالم شد.

کمالوندی خبر داد؛
وقوع حادثه در شبکه برق تاسیسات نطنز

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی از وقوع حادثه در بخشــی از شبکه توزیع برق 
تاسیاست غنی ســازی نطنز خبر داد و گفت: علت حادثه در دست بررسی است 
و اطالعات تکمیلی معتاقبا اعالم خواهد شد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی از وقوع حادثه در بخشــی از شبکه توزیع برق تاسیسات غنی سازی 
نطنز طی بامداد دیروز )یکشنبه( خبر داد.کمالوندی با بیان اینکه خوشبختانه این 
حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است، 

گفت: اطالعات تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعالم خواهد شد.

تفاهــم نامه همکاری نیــروی دریایی 
راهبردی ارتش و ســازمان جغرافیایی 
نیروهای مســلح با هدف ایجاد زمینه 
های همکاری مشترک و تعامل علمی 
بین دو سازمان به امضا رسید.به گزارشز  
وزارت دفاع، سرتیپ دوم مجید فخری 
رئیس ســازمان جغرافیایــی نیروهای 
مســلح ایجــاد زمینه هــای همکاری 
مشــترک و تعامل علمی، پژوهشــی و 
تحقیقاتی بین ســازمان جغرافیایی و 
نیروی دریایی ارتش )نداجا( در جهت 
اســتفاده از امکانات و توانمندی های 
علمی، پژوهشــی، سرمایه های انسانی 
متخصــص، اطالعاتی فنــی و تجربه 
دوجانبه  برای تامیــن اطالعات مورد 
نیاز طرفین را از اهداف این تفاهم نامه 
برشمرد.ســرتیپ دوم فخری همکاری 
علمی، پژوهشــی، آموزشی، ترویجی و 
اجرایی در زمینه های مرتبط با نداجا و 
خدمات سازمان جغرافیایی، بهره برداری 
از امکانات دو طرف از طریق ســامانه، 
آزمایشــگاهی،  تجربی،  فکــری،  توان 
کارگاهــی، کتابخانه ای، ارتباطات بین 
المللــی و داده های قابل اســتفاده در 
پژوهش و تحقیق، برگزاری رویدادهای 
فناورانه، سمینارها، دوره های تخصصی، 
رزمایش، کارگاه ها و دوره های آموزشی 

کوتاه مدت، جشنواره ها و همایش های 
علمی مشترک در سطوح ملی، منطقه 
ای و بیــن المللــی،  بهره بــرداری از 
توان دو طرف در راســتای پاسخگویی 
به نیازهــای نوآورانه کشــور در حوزه 
فناوری های نویــن دریایی و همکاری 
و مشــارکت در چاپ و انتشــار منابع 
مرجع، بروشور و کتابچه های آموزشی 
و ترویجــی را از مهمتریــن موضوعات 
این تفاهم نامه عنوان کرد.امیر سرتیپ 
دوم مجید فخری با بیان آمادگی کامل 
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای 
مشــارکت و همکاری با سایر سازمان 
ها گفت: در آینده نزدیک ســامانه ارائه 
خدمات برخــط چارت هــای دریایی 
رونمایی خواهد شد.دریادار خانزادی نیز 
در این مراسم همکاری در خصوص بهره 
گیری از یگان شناوری و تجهیزات داده 
برداری در شمال اقیانوس هند، دریای 
عمــان، خلیج فــارس و دریــای خزر، 
همکاری و مشــارکت در ایجاد شبکه 
داده برداری نوســانات جــذر و مدی و 
پارامترهای فیزیک، شیمیایی و زیستی 
آب در سواحل شمالی و جنوبی کشور، 
همکاری با ســازمان جغرافیایی جهت 
تست و آزمایش محصوالت و تولیدات 
جدید در دریــا،  همکاری و هماهنگی 

در خصوص اسکان و تردد کارشناسان 
سازمان و پهلوگیری شــناورهای داده 
برداری ســازمان جغرافیایی در اسکله 
ها و بندرگاه هــای مختلف،  همکاری 
جهت ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی 
و کارگاهی در راستای اجرای پروژه های 
تحقیقاتی مورد نیاز سازمان و همکاری 
در خصوص طراحی و ایجاد پایگاه داده 
جهــت بارگذاری داده های مشــترک 
را از مهمتریــن تعهدات نیروی دریایی 
راهبردی ارتــش در ایــن تفاهم نامه 
برشــمرد.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
امیر دریادار حســین خانزادی امضای 
این تفاهم نامه را بسیار ارزشمند خواند 
و گفت: ظرفیت های دانشــی و علمی 
مناسبی در ســازمان جغرافیایی وجود 
دارد که می تواند پاســخگوی مطالبات 
نیروی دریایی در حوزه دریا باشــد.وی 
همکاری با سازمان جغرافیایی نیروهای 
مســلح به منظور رفع نیاز این نیرو در 
زمینه داده های ســطح ، بســتر و زیر 
بســتر دریا و ناوبری  دریایی در مناطق 
مختلف، تهیه نقشه های هواشناسی و 
جوی مختص فصول مختلف ســال و 
تولید چارت هــای دریایی را از اولویت 
های همکاری با این سازمان عنوان کرد.

بر مبنای ایــن مفاد ایــن تفاهم نامه 

سازمان جغرافیایی متعهد شد همکاری 
و مشاوره در تامین تجهیزات و دستگاه 
های مورد نیاز یگان های شــناور و یا 
پروازی جهت انجام گشــت های اندازه 
گیری میدانی در دریا در قالب شــش 
گروه کاری هواشناسی دریایی، اقیانوس 
شناســی فیزیکی، اقیانوس شناســی 
اقیانوس شناسی شیمیایی،  زیســتی، 
زمین شناســی دریایــی و آبنگاری به 
انجام رساند.همکاری در تبادل داده ها و 
محصوالت هوا شناسی و اقلیم شناسی 
در مناطق مورد نیاز نداجا، همکاری در 
شناسایی آلودگی های زیست محیطی 
دریایی و ســایر تحلیل های مورد نیاز 
با اســتفاده از فناوری های ســنجش 
ازدور،همکاری در تهیه و بروز رســانی 
نقشه های زمینی و چارت های دریایی 
موضوعی با موضوعات مختلف و مقیاس 
های مــورد نیاز نداجــا،  همکاری در 
زمینه نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری 
و تصاویر ماهواره ای، تولید نقشه و دیگر 
داده های مکانی، همکاری در استفاده از 
ظرفیت هواپیماهای با سرنشین و بدون 
سرنشین جهت تهیه عکس های هوایی 
و نقشه در مقیاس های مختلف و ... از 
موارد دیگر تعهدات سازمان جفرافیایی 

در این تفاهم نامه است.

با حضور دریادار خانزادی و امیر سرتیپ دوم فخری انجام شد
امضای تفاهمنامه میان نیروی دریایی ارتش و سازمان جغرفیایی نیروهای مسلح

عراقچی:
 بزرگترین مانع احیای برجام 
عدم تمایل آمریکا به توقف 

تحریم های دولت ترامپ است
گفت:  خارجه  وزیر  معاون 
مــا در مســیر درســتی 
حرکت می کنیم و فضای 
و  ســازنده  گفت وگوهــا 
مثبت است. اما باید بدانیم 
نخواهد  کار آسان  این  که 

بود ، بنابراین ما دوبــاره مذاکره خواهیم کرد و 
مذاکرات را از ســر خواهیم گرفت. سید عباس 
در گفت وگو با شــبکه NHK ژاپن تصریح کرد: 
بزرگترین مانع احیای برجام  این است که ایاالت 
متحده تمایلی بــه متوقف کــردن تحریمهای 
اعمال شــده توســط دولت ترامپ ندارد. موضع 
ما این اســت که اگر ایــاالت متحده بخواهد به 
توافق هســته ای برگردد، عالوه بر تحریم های 
مرتبــط با برجام، باید کلیــه تحریم های اعمال 
شــده توســط دولت قبلی را لغو کند.وی افزود: 
ما تصمیم گرفته ایم مســتقیماً به وضعیت نهایی 
برویم. اقدامات متقابل ایران در پاســخ به نقض 
برجام، مانند تولید اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد و 
استفاده از سانتریفیوژهای با عملکرد باال، در این 
مراحل متوقف نمی شــود  و اگر ایاالت متحده 
همــه تحریم ها را لغو کند ، مــا نیز به تعهدات 
خود عمل می کنیم.عراقچی یادآور شــد: دولت 
ژاپن همیشــه از مذاکرات در مورد توافق هسته 
ای حمایت کرده است. ژاپن با ایران آشنا است و 
انتظار داریم دولت آمریکا را تشویق کند تا ایران 

را بفهمد و رفتار خصمانه را متوقف کند.

جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالم شد
بر اســاس جدول زمان بندی برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری، اســامی نهایی داوطلبان انتخابات در 

روزهای ۵ و ۶ خرداد اعالم و تبلیغات هم از روز ۷ خرداد آغاز می شود.
جدول زمان بندی انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ که توســط وزارت کشور اعالم شده است به شرح 

زیر است:
۱. صدور دستور شروع انتخابات توسط وزیر کشور به فرمانداران ۲۱/ ۲ /۱۴۰۰

۲. تشکیل هیات های اجرایی توسط فرمانداری ها از تاریخ ۲۱/ ۲ / ۱۴۰۰ تا ۲۳/ ۲/ ۱۴۰۰
۳. ثبت نام داوطلبان ۲۱/ ۲ تا ۲۵/ ۲

۴. رسیدگی به صالحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان از ۲۶/ ۲تا ۳۰/ ۲
۵. تمدید مهلت رسیدگی به صالح داوطلبان توسط شورای نگهبان ۳۱/ ۲ تا ۴/ ۳

۶. انتشار اسامی داوطلبان توسط وزارت کشور ۵/ ۳ تا ۶/ ۳
۷. تبلیغات انتخابات ۷/ ۳ تا ۲۶/ ۳

۸. ممنوعیت تبلیغات ۲۷/ ۳ اخذ رای ۲۸/ ۳
۹. انجام مرحله دوم )در صورت نیاز( در تاریخ ۴/ ۴

عرف: ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری حضوری است
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ثبت نام حضوری شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، 
تاکیــد کرد بر اســاس قانون تالش می کنیم در وزارت کشــور تمهیــدات الزم از حیث پروتکل های 
بهداشــتی رعایت کنیم. جمال عرف در گفتگو با برنامه »رویداد« با اشــاره به آخرین مهلت ثبت نام 
داوطلبان انتخابات شــهر و روســتا، گفت: روز آخر معموال جمعیت بیشــتری استقبال خواهند کرد و 
کســانی که نسبت به محیط پیرامون خود احساس مســئولیت می کنند، کمک نمایند تا اقدامات در 
شوراها به نحو احسن انجام شود.وی با بیان اینکه ثبت نام برای روستاها در حال حاضر و پیشتر شهرها 
ثبــت نــام کرده بودند، افزود: بیش از ۵۰ هزار نفر اقدام به ثبت نام کردند و اســامی به هیئات نظارت 
ارســال می شود تا آن ها نیز بررســی کنند.عرف با اشاره به بیشتر شدن نسبت ثبت نام کنندگان زن 
نســبت به مردان، گفت: امیدواریم خانم ها با اســتقبال بیشتر در این عرصه نقش آفرینی کنند.معاون 
وزیر کشور با اشاره به آغاز ثبت نام در پایان سال قبل، گفت: نتایج هنوز اعالم نشده ولی هیئات نظارت 
وظایف خود را انجام می دهند.عرف همچنین در خصوص ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار کرد: ۲۱ اردیبهشــت ثبت نام آغاز می شــود و بر اساس قانون تالش می کنیم در وزارت کشور 
تمهیدات الزم از حیث پروتکل های بهداشتی رعایت کنیم.وی در این گفتگوی کوتاه رادیویی با اشاره 
به ثبت نام حضوری شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد از لحاظ رعایت پروتکل 

ها تالش خواهیم کرد مشکلی پیش نیاید.
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گزیده خبر مقصر اصلی رسوب کاال در گمرک کیست؟

جنجال به نام ترخیص کاال های اساسی، به کام اقالم لوکس
رسوب کاال در گمرکات کشور و در پی آن کمبود و افزایش قیمت برخی اجناس یکی از 
معضالتی است که از یکسو به دلیل تحریم ها و کاهش درآمد های ارزی و از سوی دیگر در 
نتیجه ناهماهنگی نهاد های ذیربط و اعمال سیاست های اشتباه به وجود آمده و اگرچه قرار 
بود از پاییز سال۹۹ روند ترخیص این کاال ها تسهیل شود، اما نگاهی به وضعیت نابسامان 
بازار ها خالف این موضوع را اثبات می کند.ساالنه میلیون ها تن کاال به کشور وارد و از آن 
خارج می شــود که رســوب درصد کمی از این کاال ها در گمرک مساله عادی است اما در 
برخی ماه ها به دلیل بروز مشــکالتی در ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و همچنین 
کد رهگیری اقالم بیشــتری در گمرک رسوب می کنند.عالوه بر موانع گفته شده بر سر 
راه خروج کاال از گمرک، در شــرایط تحریمی به دلیل کاهش درآمد های ارزی کاال های 
بیشــتری در گمرک انباشته می شــود و همانطور که شاهد بودیم از نیمه دوم سال۹۷ تا 
کنون که تحریم  های جدید آمریکا اعمال شد، این مساله سر و صدای زیادی به پاکرد.در آن 
زمان مسئوالن گمرک نسبت به افزایش حجم کاال در گمرکات هشدار دادند که بسیاری از 
آن ها به دالیل مختلف یا به گمرک اظهار نمی شود و یا درصورت اظهار، تشریفات گمرکی 

و اخذ مجوزهای ترخیص به بهانه های مختلف انجام نمی شود.

انباشت کاال روی سه ضلعی ناهماهنگ
عالوه بر نقش تحریم  و افت درآمد های ارزی در افزایش رسوب کاال به عنوان عامل خارجی، 
ناهماهنگی بین ســه نهاد ذیربط یعنی وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)گمرک( 
در پروسه ثبت سفارش، تامین و تخصیص ارز و نحوه ترخیص باعث انباشت حجم زیادی از 
کاال ها در گمرک و درنتیجه کمبود  بازار شده و حتی در صورت اجازه ورود، این فرآیند تاثیری 
در کنترل قیمت نداشته است.اما به رغم تاکید برخی مسئوالن بر ضرورت کاهش کاال های 
رسوب شده در گمرک، این موضوع در سال۹۷ به سرانجام نرسید و نهایتا سیاست هایی در 
خصوص کاهش کاال های رسوب شده اتخاذ شد که در همین راستا وزیر اقتصاد در فروردین 
ماه۹۸ با ارائه پیشنهاداتی به رییس جمهور مبنی بر الزامات قبل از اظهار کاال و پس از اظهار 
آن به گمرک و موضوعاتی همچون اصالح ثبت ســفارش، تامین ارز و مجوزهای الزم برای 

انجام تشریفات گمرکی ارائه کرد تا این معضل طی این سال برطرف شود.

ورود کاال بدون ثبت سفارش
همانطور که گفته شــد یکی از دالیل انباشــت کاال در گمرکات مربوط به مشــکل در 
ثبت سفارش آن ها است چراکه به رغم مصوبه صریح هیات وزیران در تاریخ ۲۵ فروردین۹۷ 
که اعالم شــد ورود کاال به تمامی مبادی کشــور اعم از زمینــی، دریایی، مناطق آزاد و 
ویژه و گمرکات باید دارای ثبت ســفارش باشند، اما همچنان برخی کاال ها به دلیل نبود 
ضمانت اجرایی الزم بدون انجام ثبت ســفارش وارد شده اند.اما بخش دیگری از کاال های 
مانده در گمرک باوجود دارابودن ثبت سفارش، با مشکل انقضای زمان ثبت سفارش رو به رو 
هستند؛ این در حالیست که سال۹۸ وزارت صمت برای حل این مانع مهلت ثبت سفارش 

کاالهای اساسی و تولیدی را از سه به شش ماه افزایش داد و حتی قرار شد کاالهایی که 
ثبت سفارش شان منقضی شده نیز امکان ترخیص داشته باشند.

کاال های رسوب شده در انتظار تخصیص ارز
بعد از اعمال تحریم ها و افزایش حساســیت  نسبت به درآمد های ارزی، بانک مرکزی برای 
تامین ارز کاال های وارداتی دچار مشــکل و درنتیجه بازار برخی کاال ها با کمبود و افزایش 
قیمت مواجه شــد؛ اگرچه به اعتقاد رییس بانک مرکزی ارز واردات باید از طریق ارز های 
صادراتی نیما تامین می شد اما در سال۹۹ با گسترش بیماری کرونا و بسته شدن مرز ها این 
امکان وجود نداشت و به همین دلیل اوایل پارسال مشکل کمبود کاال جنجال به پاکرد.در 
نهایت با ادامه این وضعیت ستاد اقتصادی دولت ۲۴تیرماه سال۹۹ ورود کاال با ارز اشخاص 
و بدون انتقال ارز را که تا پیش از آن ممنوع و رییس بانک مرکزی هم با اســتناد به تاثیر 
این اقدام بر جهش قیمت دالر، مخالف این روش بود را تصویب کرد؛ به این ترتیب با تایید 
رییس جمهور ترخیص کاالهایی که تا قبل از ۱۰آبان ماه ۹۹ دارای قبض انبار بودند، بدون 
کد رهگیری یعنی بدون مشخص بودن نحوه تامین ارز میسر شد.البته باوجود تمهیداتی 
که تاکنون برای کاهش کاال های رسوب شده صورت گرفته، اما آمار  ها و همچنین نگاهی 
به وضعیت بازار برخی کاال ها نشان از بی نتیجه بودن اقدامات دارد؛ طبق آخرین آمار ارائه 
شده از سوی گمرک در آذرماه سال۹۹، حجم کاال های مانده در گمرک بالغ بر ۸.۳میلیون 
تن بوده که از این مقدار، سهم کاال های اساسی ۴.۳میلیون تن و سهم مواد اولیه کارخانه ها 

۴میلیون تن اعالم شده است.

خروج کاال از گمرک با جوسازی های رسانه ای
اما عامل همه کاالهای مانده در گمرک موارد گفته شده نیست چراکه برخی واردکنندگان 
با هدف سود بیشتر اقدام به دپوی عمدی کاال  می کنند و زمانی که بازار با کمبود مواجه 
شــد، با ایجاد جوسازی های رسانه ای مبنی بر اینکه کاال های مانده در گمرک در معرض 
فساد قرار دارد و یا اینکه مسئوالن به فکر مقابله با افزایش قیمت ها نیستند، مجوز خروج 
گرفته و درنهایت کاالی خود را با قیمت باالتر در بازار عرضه می کنند.در این میان برخی 
هم از آب گل آلود ماهی می گیرند و در شــرایطی که چنین جوی برای کاال های اساسی 
ایجاد شده، اقدام به خروج اقالم غیرضروری که وارد کرده اند می کنند؛ نمونه چنین اقدامی 
خروج چندین کانتینر از یک برند لوکس لوازم خانگی یا لوازم آرایشــی و پارچه طی سال 
گذشــته بود، با وجود اینکه واردات این اقالم ممنوع اعالم شده بود اما تا کنون مشخص 
نیســت که این کاال ها با داشــتن مجوز از کدام ارگان اجازه خــروج از گمرک گرفته اند.

در همیــن رابطه مجیدرضــا حریری، رییس اتاق ایران و چیــن در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادآنالین اظهار کرده که رسوب ۱۰ تا ۱۵درصد کاال در گمرک مسئله غیرعادی نیست 
اما بعضی مواقع برخی واردکنندگان با فضاسازی مبنی بر اینکه واردات باید تسهیل شود، با 
البی گری کاال هایی که اولویت ترخیص ندارند را آزاد می کنند؛ بنابراین گاهی آمارهایی که 

درمورد کاال های رسوب شده در گمرک رسانه ای می شود درواقع یک بازی تبلیغاتی است 
تا واقعیت منفی.او خاطرنشــان کرد: یکی از دالیل این جوسازی ها تغییر ارز برخی کاال ها 
از ۴۲۰۰ بــه نیمایی بود؛ برخی واردکنندگان با خارج نکردن کاالی خود در مهلت مقرر 
مشمول این مصوبه و متحمل زیان بسیاری شدند بنابراین سعی کردند با فضاسازی اشتباه، 
کاالی خود را با همان ارز دولتی از گمرک ترخیص کرده و صاحب رانت گسترده ای شوند.

ارز چندنرخی منشا اصلی رسوب کاال در گمرک
رییس اتاق ایران و چین منشــا اصلی رســوب کاال ها در گمرک و نهایتا مشکل دولت در 
نحوه ترخیص آن ها را چند نرخی بودن ارز دانســت و گفت: وقتی همه واردکنندگان در 
شرایط یکسانی کاال وارد کنند شاهد چنین مشکلی نخواهیم بود اما با گروه بندی کاال ها 
و اختصاص ارز با نرخ های متفاوت، نه هدف تخصیص ارز دولتی که کنترل قیمت ها بوده 
محقق می شود و نه مشکل کمبود کاال حل خواهد شد.به گفته حریری، نمونه این قضیه را 
می توان در بازارهایی همچون روغن و مرغ مشاهده کرد. اگرچه دانه های روغنی و دان مرغ 
با ارز دولتی وارد شده بودند اما با این وجود دولت نتوانست جلوی افزایش قیمت آن ها را 

بگیرد چراکه نگاه همه بازار ها به قیمت دالر آزاد است.

پاسکاری بی مسئولیتی با هدف فریب افکار عمومی
در نتیجه بر اساس این گزارش، رسوب و یا دپوی کاال در گمرک فارغ از هر یک از موانعی 
که گفته شده، در اصل نتیجه سیاست های اشتباه دولت از جمله چند نرخی بودن ارز 
و همچنین تخصیص ارز ترجیحی یا همان یارانه مستقیم به برخی کاال ها است و اینکه 
مسئوالن چنین قصوری را بین خود پاسکاری می کنند به نوعی فریب افکار عمومی برای 
خالی کردن شانه از انجام مسئولیت است.همچنین در راستای این مشکالت دولت تصور 
کرده با انجام برخی اقدامات از جمله تشکیل قرارگاه ساماندهی بازار مرغ یا توسط ستاد 
تنظیــم بازار می تواند جلوی افزایش قیمت کاال هــا را بگیرد درحالیکه هیچ یک از این 
طرح ها نتیجه بخش نبوده چراکه اوال بازار ها سیگنال خود را از دالر آزاد می گیرند و ثانیا 
سرکوب قیمت ها صرفا یک مسکن موقتی است که در بلند مدت نتیجه عکس می دهد.

از طرفی دیگر تاکنون آمار های متفاوتی توسط مسئوالن از رسوب چندین میلیون تن 
کاال در گمرک منتشر شده و بار ها شاهد صدور مصوبه های مختلف برای ترخیص آن ها 
بوده ایم اما نه آمار های گمرک تغییر کرده و نه شــرایط بازار بهتر شده است.در چنین 
وضعیتی ســه فرضیه مطرح است؛ اوال آمار های ارائه شده صرفا یک فضا سازی رسانه ای 
برای انتفاع عده ای خاص بوده، دوما باتوجه به اینکه همچنان مسئله کمبود بازار و افزایش 
قیمت برخی کاال ها حل نشــده، اگر ادعا می شود که کاال های اساسی از گمرک خارج 
شــده اند پس می توان گفت که ایده  تاثیر مثبت آزادسازی  کاال های مانده در گمرک از 
پایه غلط است؛ در نهایت اینکه احتمال خروج برخی کاال های غیرضروری به نام کاال های 

اساسی هم از گمرک وجود دارد.

در گفت وگوی با هانکه بررسی شد
تورمدرایرانبهکدامسمتمیرود؟

به گفته استیو هانکه، احیای برجام می تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
 صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود از چشــم انداز اقتصادی جهان، 
روی عقیده خود مبنی بر کاهشــی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این 
نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امســال ۳۶.۵ درصد پیش بینی کرده که ۱.۵ 
درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشــتر است. صندوق بین المللی پول هم چنین 
اعالم کرده است که با از سر گیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد 
تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به 

ترتیب تورم های ۲۶ و ۲۵ درصدی را تجربه کرده بود.  
در رابطه با ســناریوهای احتمالی نرخ تورم ایران در کوتاه مدت، استیو هانکه- 
اســتاد اقتصاد کاربردی دانشــگاه جان هاپکینز در بالتیمــور آمریکا و یکی از 
متخصصــان مطرح جهانی در حوزه هیات هــای ارزی )نهادی که وظیفه حفظ 
برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده دارد( در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: دو عامل دارای بیشــترین تاثیر روی نرخ تورم سیاســت های بانک 

مرکزی و اطمینان مردم به ریال در آینده خواهد بود.   

پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ تورم قابل باور است
وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای با تورم باال در جهان است،  گفت: طبق 
محاسبات من، نرخ تورم ایران در حال حاضر ۵۸ درصد است. با توجه به این نرخ 
تــورم، پیش بینی صندوق بین المللی پول از تورم ۳۶.۵ درصدی ایران تا پایان 

سال جاری میالدی باورپذیر است.  

دالیل اصلی باال بودن نرخ تورم در ایران
این استاد اقتصاد در رابطه با علل باال بودن تورم در سال های اخیر خاطرنشان 
کرد: ترکیب دو عامل رشــد بیش از حد پایه پولی و کم بودن اطمینان مردم به 

ریال اصلی ترین دالیل تورم باال در ایران هستند.  

پیامدهای احتمالی احیای برجام بر روی نرخ تورم
با توجه به از سرگیری مذاکرات هسته ای بین ایران و طرف های خارجی برجام، 
برخــی از گمانه زنی ها حاکی از احتمال بازگشــت طرفین به توافقات برجام و 
رفع تحریم های آمریکا دارد. هانکه در این خصوص گفت: سیاســت های بانک 
مرکزی و اطمینان مردم به ریال چیزهایی هســتند که )مســیر آینده( تورم به 
آن ها بستگی دارد. اگر برجام احیا شود و اطمینان عمومی بازگردد، این مساله 
می تواند نقطه آغازی بر اجرای برخی سیاســت ها باشد که در نهایت منجر به 

کاهش نرخ تورم شود.  

وعدهبرندهشدنخودروخارجی،دامیبرای
کالهبردارانسایبری

رئیس پلیس فتا استان قم با اشاره به اینکه اخیرا پیامی مبنی بر برنده شدن در 
قرعه کشــی خودرو خارجی برای برخی از شهروندان ارسال شده است، نسبت 
به پیامدهای کالهبردارانه این موضوع هشــدار داد.  ســرهنگ "علی موالی"در 
گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهارداشت: در چند روز اخیر پیامی 
جعلی از سوی افراد ناشــناس تحت عنوان یک شرکت بازرگانی که در یکی از 
کشورهای همسایه مستقر است برای برخی از شهروندان ارسال شده است که از 
آنها درخواست شده است برای دریافت خودرو خارجی خود که قیمت باالیی را 
دارد مبلغی را به عنوان هزینه ترخیص به حساب فردی ناشناس واریز نمایند.وی 
افزود: این موضوع یک شــگرد کالهبردارانه تحت عنوان کالهبرداری نیجریه ای 
اســت که مجرم با عناوین مختلف نظیر برنده شدن در قرعه کشی خودرو و یا 
معرفــی خود به عنوان فردی ثروتمند که قصــد دارد مبالغی را برای کمک به 
نیازمندان داخل کشــور هزینه کند،با کاربران فضای مجازی ارتباط برقرارکرده 
و باارســال تصاویری ازمدارک جعلی نظیر تصویر گذرنامه، فاکتوررسمی، سند 
گمرک و غیره سعی در جلب اعتماد افراد ساده اندیش دارد.سرهنگ موالی ادامه 
داد: باتوجه به اینکه در تمام این شگردها مجرم سعی دارد به بهانه های مختلف 
نظیر پرداخت هزینه گمرک و انتقال خودرو به داخل کشور از شهروندان پولی را 
دریافت کرده و از این طریق اقدام به کالهبرداری نماید، لذا به کلیه شهروندان 
هشــدارمی دهیم درصورت مواجهه با اینگونه افراد به هیچ عنوان به آنها اعتماد 
نکرده و هیچگونه وجه و یا اطالعات شــخصی خود را برای آنان ارســال نکنند.

رئیس پلیس فتا اســتان قم خاطر نشان کرد: شــهروندان می توانند در صورت 
مواجهه با هرگونه مورد مشــکوک و کالهبردارنه  در فضای مجازی موضوع را از 
طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اطالع رسانی کنند 
و از کارشناسان پلیس راهنمایی های الزم را دریافت کرده و همچنین از آخرین 

مطالب آموزشی و اخبار سایبری مطلع شوند.

با گستره یک و نیم کیلومتری؛
پروژهمهمپلهمسانکابلیتبریز

افتتاحمیشود
آذربایجان شــرقی - شیعه نواز: مدیرعامل سازمان عمران تبریز گفت: پروژه 
مهم پل همسان کابلی با گستره یک و نیم کیلومتری از روبروی هتل شهریار 
تــا درب ورودی اداره کل زندان تبریز، به زودی افتتاح می شــود.به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، بابک شــریفی با اعالم این خبر افزود: مراحل تکمیلی 
پروژه پل همســان کابلی را به صورت شبانه روزی در دستور کار قرار داده ایم 
بطوری که در چندین نقطه از این پروژه کارگاه های عمرانی فعال هســتند. 
وی اضافه کرد: در مســیر انحرافی جاده ائل گلی به مسیر پل کابلی، عملیات 
جدول کاری، تســطیح، رگالژ، آماده ســازی و کاترزنی در حال انجام است. 
مدیرعامل ســازمان عمران تبریز با اشــاره به فعالیت های در حال انجام در 
سمت ورودی هتل شــهریار روبروی واحد دیسپاچینگ اداره برق نیز اعالم 
کرد: در این طــرف پروژه نیز در حال حاضر عملیات تســطیح، کمپکت و 
جدول کاری در حال انجام است. این مقام مسوول همچنین اظهار کرد: روی 
عرشــه پل اکیپ های سازمان عمران در حال نصب پایه و نرده های فلزی پل 
هستند.بابک شریفی ادامه داد: آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی قرنیزهای 
رمپ شــمالی و جنوبی عرشه پل در دست اجرا اســت. مدیرعامل سازمان 
عمران تبریز با اشاره به اقدامات در حال انجام در سمت توانیر به بلوار استاد 
شــهریار نیز ابراز داشــت: عملیات الیه دوم آسفالت ریزی، کارهای تکمیلی 
چراغ برق، نرده و پایه ها در حال انجام اســت. شریفی تأکید کرد: با تکمیل 
اقدامات ذکرشده، در کل شاهد کاهش بار ترافیکی در پل کابلی خواهیم بود. 
مدیرعامل سازمان عمران تبریز پیشتر از آغاز  جدول کاری و پیاده  روسازی در 

عرشه پل همسان کابلی خبر داده بود. 

استانها
وزیر اقتصاد:

تحقق۱۰۷درصدیدرآمدهای
مالیاتیدرسالگذشته

وزیــر امور اقتصادی و دارایی گفت: براســاس آخرین آمار و 
اطالعات موجود، در ســال گذشــته حدود ۸۴ درصد تامین 
مالی توسط این وزارتخانه انجام شده  است.فرهاد دژپسند با 
اشاره به تامین مالی انجام شده در سال گذشته اظهار داشت: 
براســاس آخرین آمار و اطالعات موجود، در ســال گذشته 
حــدود ۸۴ درصد تامین مالی توســط وزارت امور اقتصادی 
و دارایی انجام شــده اســت.وی درباره عملکرد سازمان امور 
مالیاتی در طول یک سال گذشته و میزان تحقق درآمدهای 
مالیاتی گفت: در راستای توسعه و استقرار نظام خوداظهاری 
به جای تشخیص علی الراس از مجموع ۳.۳ میلیون اظهارنامه 
و فرم مالیاتی دریافتی در سال ۹۹ بیش از ۱.۵ میلیون برای 
مودیــان خرد و بیــش از ۱.۴ میلیــون اظهارنامه مالیاتی با 
استفاده از موتور ریسک طرح جامع مالیاتی، با لحاظ مدیریت 
ریسک بدون رسیدگی پذیرفته شد که میزان اظهارنامه های 
مودیان مالیاتی که بدون رســیدگی پذیرفته شده حدود ۸۴ 
درصد بوده  اســت.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 
گذشــته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق برای 
حمایت از بخش تولید و نظام مند کردن بخشــودگی جرائم 
مالیاتی وصول شــد. همچنین تحقق ۱۰۷ درصدی و وصول 
بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شــامل 
منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی 
از عملکرد وزارت اقتصاد و ســازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ 
بوده  است.دژپسند با بیان اینکه برای تامین مالی غیرتورمی 
بودجه دولت و با تاکید بر حفظ پایداری بدهی در ســال ۹۸ 
حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر شد، 
گفت: در سال گذشته این عدد به بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان رسید و با احتســاب اسناد تسویه خزانه به مبلغ ۹.۷ 
میلیارد تومان، جمع تامین مالی با اســتفاده از انواع اوراق به 
بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.وی ادامه داد: در سال 
گذشته ۱۲۶.۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق 
برای تامین مالی دولت به فروش رســید که حدودا نیمی از 
آن در بــازار پول و نیمی دیگر در بازار بدهی )ســرمایه( به 
فروش رفته اســت.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به 
شناسایی امالک مازاد از طریق سامانه »سادا« اظهار داشت: 
با ایجاد سامانه جامع اطالعات دستگاه های اجرایی )سادا( و 
ایجاد حســاب کاربری و ابالغ آن به دســتگاه های اجرایی تا 
دی ماه سال گذشته تعداد ۴۴۸.۸۹۳ ملک دولتی ثبت شد 
که از این تعداد ۲۲.۸۹۳ ملک در یک ســال اخیر شناسایی 
و ثبت شده اســت. همچنین ۲۲۱۱ امالک مازاد و غیرقابل 
استفاده به ارزش برآوردی ۱۴.۴۷۲ میلیارد تومان شناسایی و 
مجوز فروش آن صادر شده است که تا کنون ۱.۴۰۸ میلیارد 
تومان از این محل به حساب خزانه واریز شده است.دژپسند 
با اشــاره به عملکرد ۱۲۷.۴ هزار میلیارد تومانی ســازمان 
خصوصی ســازی در سال گذشــته اظهار داشت: ۴۹.۶ هزار 
میلیارد تومان از این درآمد صرف واگذاری نقدی بابت واریز 
به حساب خزانه و هدفمندی یارانه ها، ۲۹ هزار میلیارد تومان 
واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت جهت تهاتر بدهی 
به بانک ها، ۳۷.۴ هزار میلیــارد تومان تهاتر بدهی دولت به 
تامین اجتماعی و ۱۱.۴ هــزار میلیارد تومان تهاتر بدهی با 

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه سعی دولت بر این 
است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع کند، 
گفت: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت 
دستوری نیست.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، دویســت و شانزدهمین 
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز 
یکشــنبه به ریاســت حجت االسالم حسن 
روحانی رئیس جمهور برگزار شــد و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، گزارشی از پیشرفت و 
تکمیل پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی 
کشور ارایه کرد.رئیس جمهور با اشاره به عزم 
و التزام دولت بــه اتمام پروژه هایی که طبق 
برنامه ریزی می بایســت تا پایــان کار دولت 
دوازدهــم به نتیجــه و بهره برداری برســد، 
گفــت: از مهمترین تصمیمات در دولت های 
یازدهم و دوازدهم اتمــام پروژه ها در موعد 
مقرر بوده و بر این اســاس تمام دســتگاه ها 
و نهادهــای دولتی همواره تــالش کرده اند 
پروژه های کشــور براســاس زمان بندی ها و 
برنامه ریزی ها به نتیجه و اتمام برسد.روحانی 
با اشــاره به اثر منفی و سابقه طوالنی شدن 

دوره ساخت پروژه های ناتمام در روند توسعه 
کشور، گفت: دولت تدبیر و امید تالش دارد 
به پدیده پروژه های ناتمام که خود متأسفانه 
میراث دار آن بوده پایان دهد و دولت آینده را 
با مشکالت ناشــی از آن مواجه نکند، از این 
منظر همانطور که بارها در جلسات گوناگون 
تأکید و تصریح شده همه دستگاه ها موظفند 
پروژه های در دست اجرا را در زمان مقرر تمام 
و بهره برداری کنند.وی با بیان اینکه شــعار 
جهش تولید در ســال گذشته نیز با اهتمام 
بر اتمــام پروژه ها در موعد مقــرر و مطابق 
برنامه ریزی ها تحقق یافت، افزود: در چارچوب 
تأکید و توصیه های مقام معظم رهبری همه 
دستگاه ها باید به وظایف خود در این زمینه 
عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت 

و مسئولیت خود این موضوع را سرلوحه کار 
خود قــرار داده و هیچ دســتگاهی نباید در 
زمینه تکمیل و اتمام پروژه ها تعلل یا اهمال 
کند.در این جلسه همچنین گزارش تحلیلی 
نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهکارهای بهبود 
شــرایط این بازار مورد بررســی قرار گرفت.

روحانی پس از ارائه این گزارش، با بیان اینکه 
سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه 
بوده اســت، گفت: در ســال جاری که سال 
پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده 
است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد 
بازار ســرمایه را مرتفع کند و تالش خواهد 
کــرد همراه با آموزش هــا و ایجاد تمهیدات 
الزم، مــردم را بــرای ورود به بازار ســرمایه 
تشویق کند.رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 

در راستای چابک ســازی و اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساســی به ویــژه هدایت نقدینگی به 
ســوی اشتغال مولد و در مجموع برای مردم  
محور کردن اقتصاد و شفاف سازی اقتصادی، 
از بــازار ســرمایه حمایت می کند و ســهام 
بنگاه ها و مؤسســات دولتی را عرضه کرده و 
ادامه خواهد داد، اظهار داشت: حمایت از بازار 
ســرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و 
دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود 
عمل می کند.وی با تأکید بر اینکه در شرایط 
جنگ اقتصادی می بایست همه با حساسیت 
و مراقبت در زمینه مسایل اقتصادی اظهارنظر 
کنند، گفت: فعاالن سیاسی نباید اظهارنظر 
اقتصادی را با اظهارنظر سیاســی یکســان 
بپندارند.روحانــی تصریح کرد: ایجاد فعالیت 
نهادهــا و ابزارهای مالی در بازار ســرمایه و 
نقش آفرینی کامــل و اثربخش آنها مقوله ای 
است که با آگاهی و ارزیابی ، تنظیم و اجرای 
مؤثر و کامــل قوانین و مقــررات اجرایی و 
نظارتی و همچنین ایجاد ساز و کارهای یک 

بازار کارا می تواند مفید باشد.

روحانی در ستاد اقتصادی دولت:

حمایت از بازار سرمایه دستوری 
نیست

در حالیکه در اواخر ســال گذشــته مســئوالن ســازمان امور مالیاتی از اعالم لینک و آدرس 
ســامانه های مرتبط با قانون الزام مشــاغل به نصب کارتخوان در ابتدای سال جاری خبر داده 
بودند، طبق گفته معاون سازمان امور مالیاتی دو سامانه مربوطه هنوز آماده نشده اند و با آمادگی 
و اعالم آدرس آن ها تا ابتدای اردیبهشت ماه مردم می توانند در این سامانه ها برای ثبت نام اقدام 
کنند.به گزارش، سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعاالن اقتصادی 
که حدود ۵۰ شــغل می شوند را دسته بندی کرد تا برای شفاف  شدن درآمد، جلوگیری از فرار 
مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرســی مالیاتی مکلف به ثبت نام در سامانه پایانه فروشگاهی و 
استفاده از کارتخوان باشند. اما فراهم نشدن مقدمات اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و آماده 
نبودن ســامانه های مرتبط برای ثبت نام فعاالن اقتصادی موجب شد که اجرای این قانون در 
سال گذشته به سرانجام نرسد و در طول پارسال بانک مرکزی در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون 
پایانه های فروشگاهی، اقداماتی چون ارائه اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارتخوان و درگاه 
پرداخت به سازمان امور مالیاتی، ملزم کردن دریافت کارتخوان و درگاه پرداخت جدید به داشتن 
پرونــده مالیاتی و قطع دو میلیون و ۱۰۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا 

کم تراکنش که فاقد پرونده مالیاتی بودند، را انجام داد.
ســرانجام طبق اعالم معاون سازمان مالیاتی در اواخر ســال گذشته، با آماده شدن دو پلتفرم 
ســامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی از ابتدای سال جدید پذیرش فعاالن اقتصادی صورت 
می گیــرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ آغاز می شــود.همچنین براســاس گفته وی، 
لینک ســامانه های مورد نیــاز در این زمینه به زودی از طریق رســانه ها برای ثبت نام فعاالن 
اقتصادی اعالم می شــود تا برای این افراد بر مبنای اطالعات و شــماره منحصر با فرد صورت 
حســاب های الکترونیک صدور شــود.  عالوه براین، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
جرائم درنظرگرفته شده برای فعاالن اقتصادی در این زمینه را عدم پذیرش صورت حساب های 
فعاالن اقتصادی متخلف و عدم صدور صورت حساب برای آن ها و اعمال جریمه بر میزان فروش 

این افراد اعالم کرده بود. 
حال، محمود علیزاده درباره آخرین وضعیت آماده ســازی ســامانه های مرتبط با اجرای قانون 
پایانه های فروشــگاهی گفت: دو سامانه مذکور )سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی( در این 
زمینه از لحاظ کارکردی آماده هستند و در اختیار واحد فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی 

قرار گرفته اند تا تست های امنیتی روی آن ها انجام شود.طبق اعالم این مقام مسئول در سازمان 
امور مالیاتی، هنوز این دو سامانه برای اجرای قانون مورد نظر آماده نشده اند. 

وی افزود: بنابراین، با انجام تست ها تا اول اردبیشهت ماه سالجاری لینک و آدرس این سامانه ها 
برای ورود مردم به آن ها و ثبت نام در جهت انجام فرآیندهای الزم در اختیار افراد قرار می گیرد. 

کدام مشاغل ملزم به نصب کارتخوان هستند؟ 
الزم به ذکر اســت که ۵۰ گروه شــغلی که باید برای اتصال به سامانه فروشگاهی اقدام کنند، 

بدین شرح هستند:
۱. وکال

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
۳. دفاتر اسناد رسمی

۴. مشاورین امالک
۵. تاالر پذیرایی، رســتوران ها، چلوکبابی ها، کبابی ها، اغذیه فروشی ها و فست فودی ها، سفره 
خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و 
باغ تاالرها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها 

و مشاغل مشابه
۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، 

مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه های بین راهی و متل ها
۷. نمایشــگاه ها و فروشگاه های وســایط نقلیه موتوری)به استثنای ماشــین آالت راهسازی، 

ساختمانی و کشاورزی(
۸. آرایشگاه های مردانه و زنانه

۹. آجیل و خشــکبار فروشی ها )به استثنای مشمولین ماده )۸۱( قانون مالیات های مستقیم و 
واردکنندگان(

۱۰. قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
۱۱. میوه و تره بار فروش های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، 

میوه فروشی ها
۱۲. مجموعه های فرهنگی و ورزشی

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشی ها )به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان(
۱۴. بازی های رایانه ای)گیم نت ها( و کافی نت ها

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی )دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی(، دفاتر 
خدمات الکترونیکی )از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شــهر، دفاتر خدمات 

پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی(

تا اردیبهشت 1400؛

 کدام مشاغل ملزم 
به نصب کارتخوان هستند؟
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 ایران به واردکننده انرژی تبدیل می شود؟استانها

رشد 15 درصدی شاخص شدت انرژی در کشور
در شــرایطی که شدت انرژی در 10 سال گذشته با افزایش 15 
درصدی مواجه شــده، هیچ بعید نیست که با ادامه روند کنونی 

کشورمجبور به واردات انرژی از سایر کشورهای دنیا بشود.
، سند ملی آمایش سرزمین پس از مدت ها در اسفند سال 1399 
توسط ســازمان برنامه و بودجه کشــور تصویب و ابالغ شد. بر 
مبنای اطالت مندرج در این ســند، کاهش هدررفت در زنجیره 
تولید، انتقال و توزیع انرژی تا سطح استانداردهای بین المللی و 
بهینه سازی مصرف انرژی باید تا سال 1424 به عنوان سیاست 
راهبردی پیگیری شود.در همین ارتباط، یکی از محورهای مهم 
این سند، مسئله  ارتقاء بهره وری و کاهش شدت انرژی است. به 
منظور بحث پیرامون این بخش از ســند آمایش سرزمینی بهتر 
اســت در ابتدا تعریف مناسبی از شــاخص شدت انرژی داشته 

باشیم.

شاخص شدت انرژی بیانگر چیست؟
در حال حاضر یکی از اساسی ترین شاخص های جهانی موجود 
در حوزه انرژی که بیانگر اوضاع هر کشور در این حوزه است، 
شاخص شــدت انرژی نام دارد.بر اساس تعریف، میزان انرژی 
مورد نیاز بــرای تولید یک واحد از تولیــد ناخالص ملی هر 
کشــور، شــدت انرژی نام دارد، به عبارت دیگر فرض کنید، 
یک کارخانه ســاالنه 100 تومان ســود دارد، از طرفی میزان 
مصرف انرژی این کارخانه 10 کیلوگرم معادل انرژی نفت خام 
اســت، بنابر این شاخص شدت انرژی برای این واحد صنعتی 
برابر 0.1 کیلوگرم معادل انرژی نفت بر تومان محاسبه خواهد 
شد.بسیاری از کارشناسان شاخص شدت انرژی را یک معیار 
به منظور برآورد کارآمدی نظام اقتصادی تلقی می کنند، زیرا 
شدت انرژی باال برای یک اقتصاد بیانگر میزان مصرف انرژی 
زیاد برای تولید است فلذا این مسئله می تواند میزان کارآمدی 
یــک نظام اقتصــادی را تعیین کند.در همین رابطه، ســیما 
غفاری، کارشناس حوزه انرژی ضمن اشاره به یک مثال برای 
فهم ارتباط کارآمدی اقتصاد و شــاخص شدت انرژی گفت:» 
شدت انرژی باال بیانگر قیمت یا هزینه باالی تبدیل انرژی به 
تولید ناخالص داخلی است و به همین صورت شدت کم انرژی 
بیانگر قیمت یا هزینه پایین تر تبدیل انرژی به تولید ناخالص 
داخلی است.«این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد:» مثاًل اگر 
شدت مصرف انرژی در کشور  ایران 2 برابر کشور ترکیه باشد 
یعنی ایران برای تولید میزان مشابهی از کاال و خدمات 2 برابر 

ترکیه انرژی مصرف کرده است.«

وضعیت شاخص شدت انرژی در ایران چگونه است؟
در شــرایطی که سیاســت گذاران کالن کشــور در ســندهای 
باالدستی نظیر سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف بر کاهش 
شاخص شــدت انرژی در کشور به معنای صرفه جویی در انرژی 
مورد نیاز به منظور تولید یک واحد از تولید ناخالص ملی تاکید 
کرده اند اما در عمل شاهد بی توجهی به این شاخص و افزایش آن 
هستیم.در همین راستا و بر مبنای آمار موجود از تولید ناخالص 
داخلی و میزان مصرف کل انرژی کشــور »معادل سازی با نفت 
خام« میزان شــدت انرژی کشــور در طول 10 سال گذشته با 
حفظ روند نوســانی، رشــد 15 درصدی را تجربه کرده اســت. 
این در حالی ست که این شــاخص در سایر کشورهای جهان با 
کاهش 20 درصدی مواجه شــده اســت.برای فهم بهتر از روند 
10 ســاله تغییر شدت انرژی در کشــور، اگر در سال 2010 به 
طور مثال با یک بشکه نفت امکان درامدزایی 100 تومانی برای 
تولید ناخالص کشور مهیا می شد، با همان میزان یک بشکه نفت 
در ســال 2020 تنها امکان درآمدزایی 86 تومانی برای کشــور 
ایجاد می شود.همانطور که اشاره شد، مسیر شاخص شدت انرژی 
در کشور شیب متفاوتی نســبت به مسیر این شاخص در سایر 
کشــورها داشته و در حالیکه کشــورهای دیگر جهان به سوی 
کاهش شاخص شدت انرژی حرکت کرده اند، این مسئله در ایران 

با افزایش قابل توجه مواجه شده است.البته به اذعان کارشناسان 
حوزه انرژی مقایسه شاخص شدت انرژی میان کشورها به تنهایی 
نمی تواند به تحلیل صحیح از مقایســه کارآمدی نظام اقتصادی 
منتج شــود، زیرا عواملی نظیر اقلیم و آب و هوا تاثیر مستقیمی 
در میزان شــدت انرژی دارد.با این وجود و در شرایطی که فرض 
کنیم، آب  و هوا در مدار استقرار ایران در حغرافیای جهانی مشابه 
باشد، لذا بازهم مقایسه شاخص شدت انرژی ایران با کشورهای 
هم مدار در دنیا نشــان دهنده تفاوت معنــادار و میزان مصرف 

انرژی بسیار زیاد در کشور است.

چرا شدت انرژی در ایران روند افزایشی را طی می کند؟
اوضاع نامناســب مصرف انــرژی در ایران تاکنون آثــار زیان بار 
متعددی به جا گذاشــته است، به طوریکه ایران به عنوان دارنده 
دومین مخازن بزرگ گازی در دنیا، کمترین میزان صادرات گاز را 
داشته و در مواقعی از سال نزدیک به 80 درصد از گاز تولیدی نه 
در بخش صنعت بلکه در بخش گرمایش خانگی مورد استفاده قرار 
می گیرد.آگاهی از شرایط نامطلوب شاخص شدت انرژی در کشور، 
این ســوال را به ذهن متبادر می کند که چرا فاصله و روند تغییر 
این شاخص در ایران تا این اندازه با سایر نقاط دنیا متفاوت است.

به عقیده کارشناسان یکی از دالیل اصلی افزایش شاخص شدت 

انرژی در کشور، مســئله تعرفه گذاری نادرست حامل های انرژی 
در کشور است. این یعنی انرژی در کشور بیشتر از آنکه به منزله 
یک کاال تلقی شــده و بهای آن از بازار عرضه و تقاضا مشــخص 
شود، بیشتر به منزله یک یارانه رفاهی تلقی شده و بهایی بسیار 
نازل تر از ارزش واقعی در دســت متقاضی قرار می گیرد.طبیعی 
اســت، این تفاوت قیمت بین ارزش واقعی و بهای اندک فروش 
زمینه نادیده گرفتن موارد مرتبط با بهینه ســازی مصرف انرژی 
را مهیا خواهد کرد.در این خصوص، محمد پورحمید، کارشناس 
حوزه انرژی ضمن اشــاره به این نکته که صنایع و بخش خانگی 
در ایران به دنبال بهینه ســازی مصرف انرژی نیستند، زیرا بهای 
آن به قدری اندک اســت، که انگیزه صرفه جویی از بین می  رود، 
تاکید کرد:» فرض کنید قیمت یک کولر کم مصرف 1 میلیون و 
قیمت یک کولر پر مصرف 500 هزار تومان باشد، با قیمت اندک 
انــرژی برق در حال حاضر، میزان مصرف بیشــتر انرژی کولر پر 
مصرف در سالیان دراز از هزینه سرمایه ای کولر کم مصرف پیشی 
گرفته فلذا همه مردم به ســراغ کولــر ارزان قیمت اما پرمصرف 
می روند.«پورحمید در بیان این نکته که افزایش شــاخص شدت 
انرژی حرکت بر خالف همه اسناد باالدستی است، گفت:»زمانی 
که میزان تولید انرژِی تجدیدناپذیر در کشــور محدود شــود، با 

شرایط فعلی وارد یک بحران گسترده انرژی خواهیم شد.«

ایجاد بحران در صورت بی توجهی به شاخص شدت انرژی
افزایش شاخص شدت انرژی بیانگر آن است که بهروری استفاده 
از هر واحد انرژی در ایران نه تنها بســیار فراتر از کشــورهایی با 
شرایط مشابه ایران است، بلکه در مسیر سیاست های انرژی کشور 
هیچ انگیزه ای به منظور کاهش این شاخص نیز دیده نمی شود.در 
حالی که براساس سیاست های کلی نظام در مسئله انرژی، هدف 
ایران در سال های آینده، تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است، 
مسئله بی توجهی به شاخص شدت انرژی می تواند در سال های نه 
چندان دور خودکفایی راهبردی ایران در مســئله انرژی را هدف 
گرفته و زمینه وقوع بحران گسترده را فراهم کند.به عبارت دیگر 
در شــرایطی که منابع پایان پذیر انرژی کشور به بهای اندک و با 
بهره وری نامناسب در اختیار گرمایش خانگی قرار می گیرد، هیچ 
بعید نیست که با ادامه روند کنونی مجبور به واردات انرژی از سایر 
کشورهای دنیا بشویم.اهمیت صیانت از منابع انرژی »پایان پذیر« 
درحالی بیشتر احساس می شود که دسترسی ایران به سایر منابع 
انرژی از جمله انرژی هســته ای به دلیل محدودیت های سیاسی 

اقتصادی متعدد، مسیر همواری را در پیش رو ندارد.

در قالب نخستین پویش #هرهفته_الف_ب_ایران سال 1400 صورت گرفت؛
گشایش 1322 پروژه با اعتباری بالغ بر 

1000 میلیارد ریال در برق تبریز
آذربایجان شــرقی - شــیعه نواز: در آیین گشــایش 
پروژه های ســاخت و ســاز بخش توزیع برق سراســر 
کشور، 1322 پروژه ی شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
با اعتباری بالغ بــر 1000 میلیارد ریال به بهره  برداری 
رســید.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در نخســتین 
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ســال 1400 پروژه  هــای توزیع نیروی برق 
سراسر کشور با دستور وزیر نیرو در 5 منطقه ی کشور افتتاح شد. در این آیین، 
8142 پروژه ی ساخت و ساز در بخش توزیع برق، با اعتباری بالغ بر 29 هزار و 
135 میلیارد ریال با سخنرانی وزیر نیرو و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
به صورت ویدئو کنفرانس در سراســر کشور افتتاح شــد. در این راستا، 1322 
پروژه ی شــرکت توزیع نیروی برق تبریز با اعتباری بالغ بر 1000 میلیارد ریال 
در قالب پروژه های منطقه 2 توزیع کشور به بهره  برداری رسید. پروژه های مذکور 
شــامل تامین برق، ایجاد قدرت مانور، توسعه ی فیدر جدید، سرمایه گذاری در 
GIS و ICT، توسعه و بهبود سیستم های روشنایی معابر، تعویض کنتور، اصالح 
و بهینه ســازی شبکه های شــهری، اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی و 
طرح های کاهش تلفات می باشد. الزم به ذکر است، طی بازه ی شهریور تا اسفند 
99، تعداد مشترکان جدید برق تبریز، بیش از 13 هزار مورد افزایش یافته است 
و در بخش توسعه ی خطوط، 67 کیلومتر در بخش فشار متوسط و 89 کیلومتر 

در بخش فشار ضعیف بر خطوط شبکه ی توزیع برق تبریز افزوده شده است. 

معاون عملیاتی شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خبر داد؛
افزایش 20 درصدی مصرف فرآورده نفتی 

در منطقه شمال
مصرف فرآورده های نفتی در منطقه شــمال طی نوروز 1400 نسبت به نوروز 
سال گذشــته 20درصد افزایش یافت.شیرافکن قربانی، معاون عملیاتی شرکت 
خطوط لوله و مخابرات منطقه شمال با اشاره به افزایش پیش بینی نشده ورود 
مسافران نوروزی به منطقه شمال به ویژه استان مازندران، از افزایش 20 درصدی 
حجم انتقال فرآورده های نفتی، نوروز 1400 نسبت به مدت مشابه پارسال خبر 
داد.وی با تاکید بر آمادگی کامل مراکز انتقال نفت، فشارشــکن ها و تاسیسات 
تابعه منطقه برای تامین و انتقال فرآورده های نفتی و تالش شبانه روزی پرسنل 
بهره بردار در روزهای تعطیل به ویژه تعطیالت نوروز 1400، افزود: این آمادگی 
موجب شد به محض اعالم نیاز انبارهای پخش مناطق ساری و گلستان، اقدامات 
الزم برای تامین و انتقال سوخت مورد نیاز مردم از طریق خطوط لوله به انبارهای 
پخش در دستور کار قرار بگیرد.قربانی بیشترین میزان افزایش تقاضای فرآورده 
های نفتی را مربوط به مرکز ســاری و عمده ســوخت مصرفی را بنزین اعالم و 
خاطرنشــان کرد: همکاران ما در مراکز و فشارشکن ها آمادگی الزم برای تامین 

سوخت مورد نیاز مردم در شرایط مختلف دارند.

توزیع برق غرب مازندران شرکت برتر 
اجرای طرح های ساز وکاری تحول دیجیتال و 

هوشمند سازی صنعت برق شد
شــرکت توزیع برق غرب مازندران بــه عنوان یکی از 
شــرکت های برتر در اجرای طرح های ســاز وکاری 
تحول دیجیتال و هوشمند سازی صنعت برق معرفی 
شــد.مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق غرب مازندران بــا اعالم این مطلب گفت: 
تمامی مشترکین دیماندی فعال  ) تعداد 4452 مشترک( دارای کنتور هوشمند 
با قابلیت قرائت از راه دور بوده و برای 2424 مشترک سه فاز مکانیکی پرمصرف، 
کنتور هوشمند نصب شده است.وی افزود: در مناطق آلوده به انشعابات غیر مجاز 
برای 1952 مشترک تکفاز، کنتور هوشمند در خارج از دسترس مشترک نصب 
شــده وتمامی کنتورهای فوق در تعرفه های مختلف از طریق مرکز پایش مورد 
رصد قرار می گیرند.فرح زاد در تکمیل صحبت های خود گفت: در ایام پیک در 
فصــل گرما و همچنین در ایام بحرانی صنعت برق، به منظور تامین برق پایدار 
تمامی مشترکین ضمن هماهنگی با مشترکین دیماندی و با توجه به هوشمند 
بودن کنتور این مشترکین، بار مصرفی آنها به همراه تغییرات بار شبکه در مرکز 
پایش به صورت ســاعت به ســاعت مورد پایش قرارگرفته و از ظرفیت موجود 
صنایع، چاه های کشــاورزی، ادارات و مجتمع های تجاری در راستای مدیریت 
در مصرف برق و جلوگیری از بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف مشترکین 

استفاده می شود. .

آیا شیل آمریکا باعث یک دور دیگر ریزش قیمت نفت می شود؟
با گذشــت یک ســال از پاندمی ویورس کرونا و اختالفات درون گروه اوپک پالس که باعث ریزش قیمت نفت شد، صنعت نفت دوباره در وضعیت مشابهی قرار گرفته 
است.، آیا این پیش بینی اوپک که تهدید صنعت حفاری نفت شیل آمریکا برای همیشه خاموش شده است، پیش بینی درستی است؟ تحلیلگران می گویند این پیش 
بینی دستکم برای امسال صدق می کند زیرا صنعت نفت شیل به تعهد خود برای حفظ دیسیپلین مالی ادامه خواهد داد. تولیدکنندگان بزرگ اکنون می گویند دوران 
هزینه فراتر از نقدینگی به گذشــته پیوســته و رشد تولید محض خاطر رشد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود. در عوض این تولیدکنندگان وعده داده اند سود بیشتری را 
نصیب سهامداران کنند.تولید نفت آمریکا ممکن است هرگز به رکورد هفتگی 13 میلیون بشکه در روز که پیش از ریزش قیمت نفت در سال 2020 داشت، بازنگردد 
اما در حدود 11 میلیون بشکه در روز ثابت مانده که یک میلیون بشکه در روز باالتر از رکورد پایین ماه مه سال 2020 است که تولیدکنندگان در واکنش به قیمتهای 
پایین و حتی منفی نفت، تولیدشان را کاهش دادند.فعالیت حفاری از پاییز سال 2020 رو به افزایش بوده و با توجه به فاصله زمانی که میان افزایش قیمتها و اضافه 
شدن دکلهای حفاری نفت و تولید واقعی نفت وجود دارد، انتظارات بر این است که تولید نفت آمریکا تا پایان سال 2021 به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.همان طور 
که اداره اطالعات انرژی آمریکا برآورد کرده اســت، پیش بینی می شــود میانگین تولید آمریکا در سال 2021 به میزان 300 هزار بشکه در روز پایینتر از سال 2020 
خواهد بود. با این حال با توجه به این که انتظار می رود میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت امسال باالی 55 دالر در هر بشکه خواهد بود، میانگین تولید آمریکا 
از 10.9 میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم به حدود 11.4 میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم رشد می کند. انتظار می رود در سه ماهه چهارم سال 2022 
میانگین تولید نفت آمریکا به 12.18 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.حتی اگر تولید آمریکا به 13 میلیون بشکه در روز برنگردد، تولیدکنندگان آمریکایی ممکن 
است یک بار دیگر طرحهای مدیریت بازار گروه اوپک پالس را تضعیف کنند.تولیدکنندگان بزرگ آمریکایی قول داده اند تولیدشان را محدود نگه دارند و بازار و حتی 
اوپک پالس بر این باور است که محدودیت تولید، وضعیت امسال صنعت نفت آمریکا خواهد بود. با این حال نفت 60 دالری افزایش تولید را برای شرکتهای کوچکتر 
وسوسه انگیز می کند زیرا تولید باالتر و نقدینگی به آنها کمک می کند رشد کرده و بدهی شان را بپردازند.دیسیپلین مالی یا مدت زمانی که تولیدکنندگان آمریکایی 
می توانند در برابر وسوسه نفت 60 دالری مقاومت کنند، معلوم خواهد کرد که آیا تولید نفت آمریکا از پیش بینیها برای تولید امسال فراتر خواهد رفت یا خیر.اندرو 
فولس، تحلیلگر نفت و گاز در شرکت تحلیلی گلوبال دیتا در این باره گفت: اگر قیمتها تا پایان سال 2021 در حدود 60 دالر در هر بشکه ثابت بماند، اپراتورها شانس 
این را خواهند داشت که جریان نقدینگی آزاد تولید کنند و به سرمایه گذاران ثابت کنند که می توانند برخالف نتایج مالی ضعیف سال 2020، سوددهی نقدی داشته 
باشند. با این حال از زمانی که قیمتها رشد کرده، شمار دکلها در 48 ایالت آمریکا هم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و همسو با آن، تولید نفت آمریکا رشد 
کرده است.دیسیپلین مالی از ابتدای سال میالدی جاری تاکنون حفظ شده و اپراتورهای آمریکایی بیش از سایر شرکتهای نفتی دیگر جهان از خود دیسیپلین نشان 

داده اند. به نظر می رسد اوپک پالس هم انتظار دارد رشد تولید آمریکا محض خاطر رشد دیگر به پایان رسیده باشد.

۴ روش تامین برق پیش روی استخراج کنندگان رمز 
ارز

سخنگوی صنعت برق گفت: در دستورالعمل جدید که با اصالحاتی ابالغ شده ، اوقات سال به 
سه دسته نوع یک )اوج بحرانی(، نوع دو )محدودیت بار( و نوع 3 )عادی( تقسیم بندی شده 
اســت که هر کدام تعرفه خاص خود را دارد.  وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق 
مراکز استخراج رمز ارز را ابالغ کرد. براساس این ابالغیه، تامین برق مرکز استخراج رمزارزها 

به 4 روش امکان پذیر است  که انتخاب آن به عهده متقاضی است.

چهار روش تامین برق  برای مراکز استخراج رمز  ارز
براســاس این ابالغیه، تامین برق از طریق الف( ســرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی 
مصــرف برق، ب( تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر )اعم از موجود و جدید(، ج( 
اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق و یا د( با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، 
چهار روش تعریف شده ای است که متقاضیان می توانند برای تامین برق مراکز خود یکی 

از آنها را انتخاب نمایند.

اوقات سال به سه بخش تقسیم بندی شد
در همین خصوص، مصطفی رجی مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز گفت: در دستورالعمل 
جدید که با اصالحاتی ابالغ شــده ، اوقات سال به سه دسته نوع یک )اوج بحرانی(، نوع دو 
)محدودیت بار( و نوع 3 )عادی( تقسیم بندی شده است که هر کدام نیز تعرفه خاص خود را 
دارد.رجبی مشهدی در خصوص اوقات نوع یک یا اوج بحرانی اظهار داشت: این دوره به زمان 
هایی اطالق می شود که به دلیل عدم کفایت ظرفیت تولید در مقایسه با اوج بار درخواستی، 
احتمال بروز خاموشــی وجود دارد. حداقل میزان اوقات بحرانی برابر با 300 ساعت است و 
مطابق با نبصره »2« ماده »4« مصوبه شــماره 58144 مورخ 1398/05/13 هیات محترم 
وزیران فروش برق از طریق شبکه در این ایام به مشترکین استخراج رمزارزها ممنوع می باشد. 
وی در خصوص شرایط نوع دو یا محدودیت بار نیز گفت: این اوقات خارج از اوقات نوع یک 
)اوج بحرانی( بوده و حداکثر 2700 ساعت است که توسط شرکت توانیر و براساس محدودیت 
های تامین سوخت نیروگاه ها،عرضه برق و سایر قوانین و مقررات در کشور تعیین و اعالم می 
شود.رجبی مشهدی درباره زمان های نوع 3 یا عادی نیز گفت: این زمان ها، شامل کلیه اوقات 

سال به جزء اوقات نوع یک )اوج بحرانی( و دو )محدودیت دار( است.

تعرفه های برق رمزارزها 
سخنگوی صنعت برق در زمینه تعرفه برق مراکز استخراج رمز ارز نیز اظهارداشت: براساس 
ابالغیه جدید،  بهای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مراکز استخراج رمزارزها برابر با 16574 
ریال تعیین شده است که این میزان در زمان های نوع 3 )عادی( با ضریب نیم و در زمان های 
نوع 2 )محدودیت دار ( با ضریب 2  محاسبه خواهد شد.وی همچنین افزود: تعرفه تعیین شده 
براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک بار توسط شرکت 

توانیر اصالح وبه روزرسانی شده و گزارش آن برای وزارت نیرو ارسال می شود.

مشوق های وزارت نیرو برای مراکز استخراج رمزارز
ســخنگوی صنعت برق درباره برخی از تخفیفات در نظر گرفته شده برای این مراکز گفت: 
بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ 400 و 230 کیلوولت با تخفیف 20 درصدی و از سطوح 
ولتاژی 132، 66 و 63با تخفیف 12 درصدی محاســبه خواهد شد. همچنین برق مصرفی 
مراکز اســتخراج رمزارزها که بر اساس تائید مراجع ذیصالح به استخرهای استخراج داخل 
کشور متصل می شوند عالوه بر تخفیف های ولتاژ اتصال مذکور، مشمول 15 درصد تخفیف 
دیگر نیز خواهند شد.رجبی مشهدی افزود کلیه واحدهای استخراج رمزارزها که دوره ساخت 
آنها به پایان رسیده است و اقدام به راه اندازی واحد خود نموده و فعالیتشان را آغاز کرده اند 
موظف به تبدیل جواز تاسیس به پروانه بهره برداری با درخواست از وزارت صمت می باشند 
در غیراینصورت قدرت مجاز آنها برابر با توان مصرفی دوره ساخت )کارگاهی( در نظر گرفته 

شده و هزینه تجاوز از قدرت برق دوره احداث از مشترک اخذ خواهد شد.

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
 )یك مرحله اي(

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

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

نوبت اول

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

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

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

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

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

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

تغيير تاريخ وجود خواهد داشت.
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گزیده خبر  تاوان مدیریت التماسی کرونا را اصناف می پردازند

زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا
اگرچه در راستای کنترل بیماری کرونا رعایت دستورالعمل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا، 
امری ضروری است اما اعمال این ممنوعیت ها فقط بر یک قشر خاص مانند اصناف نتیجه 
الزم را نخواهد داشــت.علیرغم ادعای مسئوالن در مورد شیوه های موفق کنترل شیوع 
ویروس کرونا، قرار گرفتن در پیک چهارم کرونا و قرمز شــدن وضعیت اغلب شــهرهای 
ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور 
جواب نمی دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دســت دادن 
جان و مال خود باید بپردازند. در حالی که تا اسفند 99 کشور به لحاظ وضعیت کرونایی 
سه پیک را پشت سر گذاشته بود و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال مسلم بود که در 
صورت عدم کنترل، تردد مردم در اماکن عمومی نظیر بازار، مراکز خرید و فروشــگاه ها 
برای خریدهای نوروزی افزایش می یابد؛  اما  کنترل و دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه 
ای برای آن  روزها در نظر گرفته نشــده  و در ایام پایانی ســال 1399 بسیاری از  مردم 
و کسبه بی توجه به شــرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند.مسئوالن نیز در 
راستای کنترل ویروس کرونا در آن ایام با بیان اینکه ما نمی توانیم از مردم بخواهیم که 
برای نوروز خرید نکنند،  با بســنده کردن به شیوه »خواهش و تمنا« از مردم خواستند 
که  درصورت امکان  ترددهای شــهری را کاهش دهند و به جای خریدهای حضوری از 
روش های اینترنتی اقدام به خرید کنند. ناگفته نماند که در سایه بی تدبیری وزرای جهاد 
کشــاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صف های پرجمعیت و طوالنی خرید مرغ نیز 
در کنار شلوغی های بازار شب عید  به وسیله ای برای توزیع کرونا تبدیل  شد که واقعا 
معلوم نیست چه تعداد از قربانیان روزهای اخیر ویروس کرونا نتیجه آن صف های خرید 

شلوغ خرید  مرغ بوده است؟

در مورد محدودیت های ســفرهای نوروزی  با توجه به انتشار چندین اطالعیه مختلف، 
هیچ برنامه دقیق و منسجمی اعالم نشد و لذا در نهایت  برخی از مردم نیز بی توجه به 
شرایط کرونایی و همچنین بی توجه به خواهش و التماس  وزیر بهداشت مبنی بر اینکه 
از رفتن به ســفر در نوروز 1400 صرف نظر کنند به گشــت و گذار پرداختند و اکنون 
شــاهد قرمز شدن اغلب شهرهای ایران هستیم و روز به روز هم آمار مبتالیان و مرگ و 
میر ناشی از کرونا افزایش می یابد. در نتیجه پس از گذشت یک ماه رها کردن وضعیت 
شــهرهای مختلف یعنی دو هفته پایان سال و دو هفته تعطیالت نوروزی اکنون آن قدر 
کرونا گســترش یافته است که مسئوالن ستاد مبارزه با کرونا چاره ای جز اعمال برخی 
از محدودیت ها و تعطیل کردن برخی از مشاغل ندارند و لذا پیرو این وضعیت، تعطیلی 
10 روزه مشــاغل گروه دو، سه و چهار را اعالم کرده اند و از شنبه 21 فروردین به مدت 
10 روز گروه های شغلی دو، سه و چهار اجازه هیچ گونه فعالیت صنفی را ندارند. اگرچه 
عمل کردن به دســتورات بهداشتی ســتاد ملی مبارزه با کرونا یک امر مسلم است و در 
هیچ شرایطی تخطی از آن جایز نیست اما بخشی از  این تصمیمات  منجر به آسیب های 
مالی به بخش خصوصی و بخصوص اصناف می شــود که الزم است در چنین شرایطی 
دولت تمهیدات و تسهیالتی را برای این اقشار در نظر بگیرد و با اعمال برخی تخفیفات 
دراخذ مالیات، حق بیمه کارگری، پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بانکی و سایر حمایت 
ها، تعطیالت اجباری اصناف در راستای مبارزه با شیوع کرونا را جبران کند. اگرچه که با 

مدیریت صحیح  و اعمال برخی از محدودیت ها در ایام پایانی سال و اعمال محدودیت 
شدید برای سفرهای نوروزی، امروز نیازمند اعمال این محدودیت ها و تعطیالت نبودیم. 
ذکر این نکته نیز الزم اســت که مشــاغلی که در گروه یک قرار دارند و مجاز به فعالیت 
حتی در شرایط قرمز کرونایی هستند  مانند مراکز فروش عینک های طبی، فروش گل و 
گیاه تزئینی و طبیعی، سینما خودرو، تئاتر خودرو، خشکشویی ها، کارگاه های صنعتی و 
ساختمانی و .... تقریبا بخش زیادی از اصناف را تشکیل می دهند لذا  این سوال در ذهن 
ایجاد می شــود که تعطیلی گروه های دو، سه و چهار در حالی که بعضی از مشاغل این 
گروه نیز از جمله برخی از آرایشگاه های زنانه و مردانه، برخی از باشگاه های ورزشی و ...  
کــه مخفیانه به فعالیت های خود در ایام تعطیالت کرونایی می پردازند چند درصد می 

تواند به جلوگیری از شیوع کرونا کمک کند. 

  تاوان اشتباهات  مسئوالن را اصناف می پردازند
قاســم نوده فراهانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضمن گالیه از 
مسئوالن و تصمیم گیران در بحث مبارزه و کنترل ویروس کرونا گفت: متاسفانه در یک 
ماه اخیر و در تعطیالت نوروز نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجهی شد و 
با عادی جلوه دادن شــرایط مردم احساس امنیت کردند و در نتیجه در تعدادی از مردم 
در ایام پایانی سال به ترددهای غیر ضرور شهری اقدام کردند و عده ای نیز به سفر رفتند 
بطــوری که اکنون وضعیت کرونایی  به حالت قرمز درآمده اســت. وی با تاکید بر لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم و اصناف بیان داشت: وضعیت فعلی کشور در 
حالی است که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت های نوروزی امکان پیشگیری از 
آن وجود داشت. رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه اتحادیه های صنفی همکاری 
الزم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام تالش اتاق اصناف در راستای 
جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، بیان داشت: تعطیلی 
چند باره اصناف از سال گذشته تا کنون آسیب های مالی فراوانی را به دنبال داشته است 
و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت ها و تعطیالت هیچ تضمینی برای 
پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی ها حاصل نمی شود. 
وی بیان داشت: متاسفانه تاوان اشتباهات مسئوالن را اصناف می پردازند چرا که تا پیش 
از عید مردم و اصناف با رعایت پروتکل های بهداشــتی تا حدودی موجب کنترل شیوع 

کرونا شده بودند اما تصمیم گیری های مسئوالن همه چیز را برای اصناف دشوار کرد. 

 ابالغ دستورالعمل تعطیلی اصناف بدون در نظر گرفتن عواقب
ابراهیمی درســتی نماینده وزیر صمت در اصناف نیــز در مورد تاثیر تعطیلی اصناف بر 
کسب و کارها گفت: اگرچه اصناف خود را ملزم به مصوبه ستاد ملی کرونا می داند و در 
راستای اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی 10 روزه اصناف تمام تالش 
خود را می کنیم اما با تعطیلی اصناف موافق نیستیم زیرا این تصمیمات غیرکارشناسی 

منجر به بروز مشکالت فراوانی در بعد مالی برای اصناف می شود. 
وی با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف بانک ها فعال و اصناف تعطیل هستند، 
گفت: وقتی چک به بانک مرکزی رود در صورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می 

رود این در حالی که به نظر می رسد در ایام تعطیالت کرونایی باید فکری برای چک های 
کسبه صورت بپذیرد. نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی 
از واحدهای صنفی اجاره  ای هستند بیان داشت: کاسبان با مغازه های بسته چگونه توان 
اجاره بها را خواهند داشت بنابراین تعطیالت کرونایی واقعا مشکالت زیادی را برای اصناف 
بوجود می آورد. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دیرکرد مالیات خود را مطالبه می 
کند و تامین اجتماعی نیز خواهان وصول طلب های خود است، گفت: این در حالی است 
که بدون در نظر گرفتن عواقب، دســتورالعمل تعطیلی اصناف صادر می شود. ، اگرچه 
حفظ سالمتی بر هر چیزی مقدم است و قطعا دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی کرونا 
مبنی بر  محدودیــت در فعالیت کارگران و کارمندان در بخش های دولتی و خصوصی 
و تعطیلی اصناف برای کنترل شــیوع ویروس کرونا الزم االجراست، اما ستاد ملی کرونا 
نباید از این موضوع غافل باشد که بخشی از این محدودیت ها و ممنوعیت حتی در ارگان 
های دولتی اعمال نمی شد و به راحتی مورد بی توجهی قرار می گیرد.  حتی در مواردی 
ارگان های دولتی با برگزاری همایش ها  هر چند با تعداد به اصطالح مدعوین کم مثال 
40 تا 50 نفر و برگزاری نشست های خبری و تخصصی  از این دستورالعمل ها تخطی 
مــی کنند و کارگــران و کارمندان این ارگان ها چاره ای جز حضور در محل کار خود را 
ندارند. بنابراین اگر قرار است محدودیت ها یا تعطیالت از اثربخشی کافی برخوردار باشد 
باید اجرای آن با نظارت کافی انجام پذیرد و فقط  فشار به یک قشر خاص مانند اصناف 

در دستورکار نباشد زیرا قطعا  نتیجه الزم از اعمال آن محدودیت ها حاصل نمی شود.

زیان 250 هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا
محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در مورد اثرات کرونا بر اصناف گفت: کرونا 

زیان 250 هزار تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است.
بنابراین با توجه به اینکه خسارت ناشی از کرونا بر وضعیت کسب و کار اصناف کم نبوده 
اســت الزم و ضروری است که در صورت اعمال تعطیالت حمایت هایی نیز از این قشر 
صــورت گیرد و با اعمال نظارت دقیق  بــر اجرای محدودیت ها در بخش های دولتی و 
خصوصی از اثربخشی این محدودیت ها اطمینان حاصل شود و بعد از ایام تعطیالت نیز 
همه چیز به حال خود رها نشود . در 14 ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا علیرغم 
اینکه چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی 
خود شده اند اما هیچ تحولی در سیستم حمل و نقل شهری و  عمومی بوجود نیامده  و 
معلوم نیســت  چند هزار نفر از مبتالیان به کرونا در ازدحام جمعیت اتوبوس ها و مترو 
دچار بیماری کرونا شــده اند. طرح ترافیک نیز مطابق گذشته اعمال می شود و حتی در 
این مورد نیز تصمیم گیری متفاوتی نشــده است.ویروس منحوس کرونا باید از بین برود 
و برای ریشه کردن کردن آن قطعا اعمال برخی محدودیت ها و تعطیالت الزم است اما 
بدون اثربخشی این محدودیت ها و ممنوعیت ها نیازمند اتحاد و یکپارچگی است و بخش 
دولتی و خصوصی هر دو موظفند دستورات و مصوبات ستاد ملی کرونا را دقیق و بدون 
هیچ گونه انحرافی رعایت کنند اما نباید از این موضوع  غافل شد که بخش خصوصی از 
جمله اصناف به دلیل اعمال برخی ممنوعیت های فعالیت صنفی در ایام کرونا  نیازمند 

حمایت دولتی در بخش هایی مانند بیمه، مالیات و ... هستند.

جعفری با اشاره به عملکرد سال قبل خبر داد:
پرداخت 11هزار میلیارد تومان از دیون 

دولتی توسط ایمیدرو
رئیس هیات عامل ایمیدرو از پرداخت 11هزار میلیارد 
تومان از دیون دولتی، طی ســال 99 خبر داد. به گفته 
جعفری، این دیون شــامل سود سهام دولت، مالیات و 
حقوق دولتی اســت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 
وجیه اله جعفری تاکید کرد: این سازمان به رغم کلیات 

مطالباتی که از دولت بابت واگذاری ســهام شــرکت های ذیل اصل 44 قانون 
اساســی داشته، اقدام به پرداخت بدهی مربوط به سال 1398 و همچنین علی 
الحســاب یک دوازدهم ســال 1399 کرد.وی ادامه داد: عالوه بر این، ایمیدرو 
مالیات عملکرد و ارزش افزوده که »تعیین تکلیف و قطعی« شده اند را به همراه 
مالیات علی الحســاب ســال 99 نیز پرداخت کرده است.جعفری اظهار داشت: 
مبلغ دیون دولتی پرداخت شــده در سال 99 نسبت به سال پیش از آن، رشد 

116درصدی داشت.

ریل ذوب آهن اصفهان به عنوان یک محصول 
ایرانی ، غرور آفرین است

منصور یــزدی زاده مدیرعامــل و معاونین 
ذوب آهن اصفهان با آیت ا... ســید یوســف 
طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه اصفهــان 16 فروردین ماه 
دیدار و گفتگــو کردند.آیــت ا... طباطبایی 

نــژاد در این  دیدار گفت: انتظار اســت در ســال جدید که با اعیاد شــعبانیه 
آغاز شــد و از ســوی مقام معظم رهبری تحت عنوان ســال تولید، پشتیبانی 
هــا، مانــع زدایی ها نامگــذاری گردیــد، تدابیــر الزم از ســوی دولت برای 
 اســتفاده کامل از ظرفیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان اندیشــیده شــود . 
مجتمــع  ایــن  توســط  ریــل  تولیــد  افــزود:  اصفهــان  جمعــه  امــام 
عظیــم صنعتــی اقــدام بســیار خــوب و ارزنــده ای بــود و درج عنــوان 
 ســاخت ایــران بــر روی ایــن محصــوالت بســیار غــرور آفرین اســت .. 
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: اســالم، مبادلــه و ارتبــاط با کســانی که 
بــر ســر دیانت بــا ما ســرجنگ دارنــد و یــا قصد ســلطه گــری دارند را 
 حــرام دانســته اما ســایر ارتباطــات و مبــادالت را تشــویق کرده اســت . 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان، مانع تراشی بر سر صادرات را از جمله موانع 
پیش روی تولیدکنندگان دانست و گفت: نباید گرانی کاالها را حاصل صادرات 
آن ها دانست چرا که دستیابی به بازارهای صادراتی به سختی انجام می شود و 
مانع تراشــی در برابر صادرات باعث از دست رفتن این بازارها می گردد. در این 
 خصوص سیاســت های بازاریابی ما نیز در حوزه صادرات نیاز به بازنگری دارد. 
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان نیز در ایــن دیدار، گزارشــی از عملکرد این 
شــرکت در ســال 99 ارائه نمود و گفت: در ســال گذشــته با وجود مشکالت 
مختلــف از جمله عدم دسترســی به مواد اولیه وشــیوع کرونا، این شــرکت 
به لحــاظ کیفی موفق به تحقق رونق تولید شــد و محصوالت جدید و مهمی 
به ســبد محصوالت این شــرکت اضافه گردید که ســرآمد آن، تولید 50 هزار 
 تــن ریل بود کــه 300 کیلومتر خط آهن تمــام ایرانی را به دنبال داشــت . 
وی با اشاره به اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای کاهش مصرف آب، گفت: 
امیدوارم در ســال جاری با همت پوالد مــردان ذوب آهن اصفهان و همچنین 

پشتیبانی الزم از تولید، شاهد رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت باشیم. 

افزایش تولید سایپا در سال تحریم و کرونا 
تولید بیش از 420 هزار دســتگاه خودرو در ســال 99 در گروه خودروســازی 
ســایپا/ سایپا کمبود تولید سال هاي گذشــته را جبران کرد.گروه خودروسازي 
ســایپا توانست در سال گذشته، 420420 دســتگاه خودرو تولید کند که این 
عدد نســبت به سال قبل از آن )سال 98( رشد 1.5 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش ســایپانیوز، گروه خودروسازي ســایپا با وجود تحریم هاي ظالمانه و 
محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا که همه بخش هاي اقتصادي را 
متاثر کرده، موفق شد 92.8 درصد از برنامه پیش بیني شده تولید تجمعي خود 
را محقق کند.آمار تولید محصوالت گروه خودروســازي سایپا برگرفته از تولید 
یکســاله شرکت های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، بن رو، زامیاد و سایپا 
دیزل است.ســال 98، مجموع تولید گروه خودروسازي سایپا 414 هزار و 288 
دســتگاه بود که این میزان تولید هم با وجود چالش هاي بود که از سال 9۷ بر 
صنعت خودرو تحمیل شد.از سال 98 افزایش تولید گروه خودروسازي سایپا آغاز 
شده است و این امر در سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا و در شرایطي 
که شرکت هاي خودروساز خارجي به سمت کاهش تولید رفتند، ادامه پیدا کرده 
اســت.بر این اساس گروه خودروسازي سایپا در شرایطي موفق شده رشد تولید 
در ســال 99 نسبت به ســال 98 را عملیاتي کند که بیش از سال هاي قبل با 
محدودیت منابع مالي، رشد بي سابقه مواد اولیه، افزایش قیمت ارز، چالش هاي 
متعدد در تامین قطعات و موانع بي شمار در نقل و انتقال پول روبرو بوده است.

یک نکته مهم این است که افزایش تولید سایپا در سال تحریم و کرونا در حالی 
به ثبت رســیده است که این گروه خودروســازی، »پراید« پرتیراژترین خودرو 
داخلــی خود را از خطوط تولید خــارج و آن را با خودروهایی به روز و باکیفیت 

تر جایگزین کرد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر عالمه مجلسی: 

اراده فوالد مبارکه بر حمایت و 
محرومیت زدایی از منطقه است 

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جلســه ای با 
حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر عالمه 
مجلســی گفت: مبنای فوالد مبارکــه حمایت و 
محرومیت زدایی در این شرایط اقتصادی و کرونایی 
است و این نگاه مجموعه مدیریتی شرکت نیز است. 

هادی نباتی نژاد  افزود: افراد مؤثر تأکیدشــان بر شــهر عالمه مجلسی است و 
دغدغه جمعی در این زمینه ایجاد شــده است.در جریان  جلسات برگزارشده با 
مسئولین شهرســتان مبارکه ، توجه بیشتر به افراد نیازمند منطقه و همچنین 
نیازمندان ساکن شهر مجلسی در اولویت قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با فاصله زیاد نســبت به شــرکت های خصوصی دیگر فعالیت های 
زیادی را در حوزه مســئولیت های اجتماعی انجام داده و در ســال گذشته نیز 
حمایت های گســترده ای در این زمینه صورت گرفته اســت.نباتی نژاد در ادامه 
خواســتار ارائه طرح و برنامه و نگاه برنامه ای از ســوی مجموعه هایی شد که به 

حمایت ها و کمک های فوالد مبارکه نیاز دارند.

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار داشت: از یک طرف 
تعداد بنگاه های ورشکســته به طرز وحشتناکی درحال افزایش 
اســت، همزمان با مقررات  زدایی حکومت را ملزم می کنند که 
چشم بسته به هرکسی که مجوز خواست مجوز دهد. از آنجا که 
نظارتی وجــود ندارد به نــام تولید و بــه کام فرصت طلبان و 
رانت جویی می شود.فرشــاد مومنی در مورد چشم انداز اقتصاد 
ایران در سال 1400 اظهار کرد: عالوه بر الیحه بودجه، دو فاکتور 
دیگر معیارهای پیش بینی پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. 
یکی موضوع انتخابات و دیگری فعال شدن دوباره تالش ها برای 
تنش زدایی با حداقل اطمینان در مناسبات خارجی است. این دو 
فاکتور می توانند چشم انداز اقتصادی سال پیش رو را دستخوش 
تغییر قــرار دهند. چراکه عنصــر انتظارات در بیــن بازیگران 
اقتصادی ایران در حدی کم سابقه از نقش آفرینی بیشتری نسبت 
به گذشته برخوردار شده است. وی اضافه کرد: یکی از وجوهی 
که دهه 90 را از دســت رفته می کند این است که برآیند رشد 
اقتصــادی کل ایــن دهــه نزدیک به صفر اســت. بــه اعتبار 
کژکارکردی های سیستمی و ساختار نهادی ما شاهد جهش های 
بزرگ در تقاضا بوده ایم؛ اما در عرضه دچار افول شده ایم. بخش 
بزرگــی از آنچه انتظار می رود که به اعتبار این شــکاف و رکود 
بی ســابقه  گریبانگیر اقتصاد ایران شود جنبه بالقوه دارد که این 
موضوع وضعیت بســیار خطیر و حادی را فراروی اقتصاد ایران 
گذاشته است.این استاد دانشــگاه عالمه طباطبایی با اشاره به 
تجربه تاریخی ایران گفت: در صد سال گذشته ایران، دور باطل 
اصلی از یک طرف معطوف به برخوردهای سهل انگارانه به توسعه 
و از طرف دیگر آثار و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی کشــور 
بوده اســت. رفتارهای مالی حکومت یک متغیر ابرتعیین کننده 
است که می تواند سرنوشت توسعه کشور را تحت تاثیر قرار دهد. 
وی خاطرنشــان کرد: وقتــی به روندهای افــول بنیه تولیدی 
بی اعتنایی می شود، از یک طرف کشور دچار بحران مالیات ستانی 
شده و دولت دچار کسری فزاینده و مزمن می شود که بزرگترین 
قربانی آن هم تولیدکنندگان و حقوق بگیران ثابت هســتند. در 
شــرایطی که تولید در آستانه سقوط قرار دارد دولت به واسطه 
تنگناهای مالی خود با دستکاری قیمت های کلیدی زندگی را بر 
تولیدکنندگان ســخت تر می کند. بعد از حقوق بگیران ثابت که 
بی پناه ترین گروه های اجتماعی هســتند، مالیات ستانی بیشتر 
اشــاره  بــا  را می گیــرد. مومنــی  تولیدکننــدگان  دامــن 
مســئولیت گریزی های اتفاق افتاده گفت: با سقوط بنیه تولید، 
دولت در انجام وظایف حاکمیتی خود مسئولیت گریزی می کند، 
در دهه 90 مسئولیت گریزی حکومت در حیطه های مربوط به 
آموزش رایگان، مسکن، سالمت، تغذیه و زیرساخت های فیزیکی 
مورد نیاز برای تسهیل گرایش های تولیدی ابعاد بی سابقه ای پیدا 
کــرد. ایــن اقتصاددان افــزود: وقتــی دولت ناتــوان از انجام 
مسئولیت های حاکمیتی خود است، نیروهای گریز از مرکز فعال 
شــده و این مســئله افزایش هزینه های نظامــی و انتظامی را 
اجتناب ناپذیر می کند. مومنی در ادامه توضیح داد: ترکیب این 
اتفاقات یعنی سیاســت های ثبات زدای اقتصادی، سقوط بنیه 
تولیدی، بحران مالیات ستانی و بحران انجام وظایف حاکمیتی، 
حکومت را به ســمت رویه های کوته نگرانه که اولین پیامد آن 
افزایــش بدهی های ریالی دولت بوده ســوق داده اســت. ما با 
پدیده ای به نام دیالکتیک وام، فساد و وام بیشتر روبرو هستیم. 

وقتی دولت به جای مراجعه همدالنه به مردم به رویه های دیگر 
مانند سیاست های تورم زای رو می آورد و از فرودستان مالیات های 
ظالمانه می گیرد و ســهل انگاری نســبت به غیرمولدها اعمال 
می کند، رابطه بین حکومت و مردم به شدت متزلزل می شود.وی 
با اشــاره به بودجه ســال 1400 تصریح کرد: در بودجه 1400 
عالئم بســیار نگران کننده ای به ویژه در اثر خطاهای راهبردی 
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس پدیدار شد. سهولت هایی که 
صرفا با هدف کســب درآمد در حوزه واردات خودروهای لوکس 
پدیدار شد پدیده خطرناکی است، هم دستی بین وزارت صمت و 
کمیسیون تلفیق بودجه در این مورد هم روبرو بودیم. تا زمانی 
که کشور در جایگاه خود یعنی تقویت بنیه تولیدی و رفع واقعی 
موانع تولید قرار نگیرد، به بدهی های ســنگین خارجی متوصل 
خواهد شد. بدهی خارجی هم همیشه در ایران پیوندی خطرناک 
با امتیازدهی به خارجی ها و وابستگی های تا مرز تحت الحمایگی 
برای کشــور به ارمغان می آورد. همه اینها حکومت را ناتوان تر و 
این دور باطل ادامه پیدا می کند، همین موضوع در گذشته منجر 
به قرارداد 1919 شد.استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در 
ادامه بیان کرد: در چنین شــرایطی در سند الیحه بودجه هیچ 
عالمتی از تمایل ساختار دولت برای به هنجار کردن رفتارهای 
هزینه ای مشاهده نمی کنیم. مسئوالن اقتصادی هم این موضوع 
را در ذهن سیاســت گذاران جا انداخته اند که راه حل منتقدان 
میان مدت اســت، درحالی که ما در مورد حقوق سر ماه مشکل 
داریم. از این طریق با ولنگای هزینه ای، هم پیش ساختار قدرت 
دلبری می کنند و هم باب هرگونه اصالح نجات دهنده را ســلب 
می کنند. وی افزود: فشــار بر تولیدکنندگان و رواج سوداگری و 
واسطه گری وضعیت به شکلی است که طبق آمارها به ازای هر 
واحــد تولید صنعتی بین 5 تا 6 واحد توزیعی داریم. از آنجا که 
تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده، با یک بحران حاد 
ناهماهنگی هم روبرو هستیم. برای مثال گفته می شود با تسهیل 
واردات می خواهیــم تــوان رقابت را باالتر ببریــم، این یکی از 
شــوم ترین و خطرناک ترین مسائلی اســت که مطرح می شود. 
بنابراین ما هم بحران اندیشــه ای و هم بحران شیوه حکمرانی 
داریم. دست کم 50 دستگاه حکومتی و اجرایی در کشور درگیر 
اجرای وجوهی از سیاست صنعتی در کشور هستند که این شبیه 
به شیوه های تیول دارانه است. این اقتصاددان با اشاره به موضوع 
پاداش دهــی گفت: ما با بحران در نظــام پاداش دهی هم روبرو 
هستیم برای مثال بازدهی عمده فروشی و خرده فروشی حدود 5 
برابر سرمایه گذاری صنعتی و 8 برابر سرمایه گذاری در کشاورزی 
است. سقوط بنیه تولید ملی از دل این ساختار نهادینه کژکارکرد 
به روش های مختلف انجام شده است. در طی سال های ۷0 تا 95 
سهم صنایع رانتی معدنی از کل بخش ارزش افزوده صنعت در 
ایــران از 30 درصد به ۷0 درصد رســیده اســت. این یکی از 
نشانه های خطرناک تبدیل شــدن تولید به محملی برای رانت 
است. ارزش افزوده برخی از این فعالیت های رانتی معدنی در این 
فاصله بیش از 6 برابر شده است. اما در همین دوره ارزش افزوده 

تولید ماشین آالت از 6.۷ درصد به 3.4 درصد رسیده است. این 
چرخه شــوم را دامن می زد. مومنــی اضافه کرد: مطالعه ای در 
وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که حساب های ملی ایران از 
1338 تا امروز اندازه گیری شده، سهم صنایع کارخانه ای از کل 
سرمایه گذاری های انجام شده حدود 20 درصد و سهم کشاورزی 
کمتر از 5 درصد بوده است. از طرفی با میدان دادن به مافیای 
واردات، درحالی که تا سال 48 ایران با سالی یک میلیارد دالر 
بدون بحران اداره می شد شاهد هستیم که حتی با واردات بیش 
از ۷0 میلیــارد دالر بازهــم بحــران وجــود دارد. یعنی یک 
مصرف گرایی واردات محور افراطی از ســال 84 در ایران اتفاق 
افتاده است. رییس موسسه دین و اقتصاد همچنین بیان کرد: 
بخش مالی و پولی هم روند ضدتوسعه و رانت محور داشته است. 
طبق مطالعات از سال 1385 که تحریم ها جدی می شود، سهم 
کشــاورزی، صنعت و صادرات از کل تسهیالت اعتباری تقریبا 
نصف شده است. درحالی که در بخش مالیات ستانی سهم صنایع 
کارخانه ای تقریبا چهار برابر سهم آنها از تولید ناخالص داخلی 
کشــور است. وی تصریح کرد: بعد از سال 96، در هر سالی که 
رشد اقتصادی ایران منفی بوده، رشد منفی در صنایع کارخانه ای 
تقریبا نزدیک به دوبرابر نرخ کل منفی بوده است. این موضوع 
بسیار تکان دهنده است.  مومنی با اشاره به تقاضای موثر گفت: 
در این شرایط به تبع سیاست های فقرزا و فالکت زای تورمی، با 
یک بحران حاد تقاضای موثر هم روبرو هستیم که آثار خود را 
در ظرفیت های تولیدی بالاستفاده خود را نشان می دهد که در 
حال افزایش اســت. برای مثــال در ســال 96، پنجاه درصد 
ظرفیت های تولیدی ایران بالاســتفاده مانده بودند که این رقم 
مثال در کارخانه های خوراک دام و طیور و همینطور پالستیک 
حــدود 60 درصد بــود. وی افزود: گزارش های رســمی بانک 
مرکزی می گوید درحالی که نرخ رشــد اقتصادی در سال 9۷ 
حدود منفی 4.9 درصد بوده، در بخش صنعت معادل منفی 9.6 
درصد بوده است. در سال 98 هم که نرخ رشد اقتصادی منفی 
۷.6 درصد بوده این نسبت برای بخش صنعت و معدن به حدود 
منفی 16.6 درصد رسیده است. این اقتصاددان در ادامه اظهار 
داشت: به طور طبیعی در چنین مواقعی، بحث توجه به تولید 
جایگاه مهم و استثنایی پیدا می کند. وقتی چنین عنوانی برای 
ســال گفته می شود دستگاه های مسئول موظف نمی شوند که 
یک تصویر واقع بینانه از بحران بنیه تولیدی کشــور بدهند. در 
نتیجــه خطر واژگونه خوانی وجــود دارد برای مثال طرحی در 
مجلس وجود داد که مانع زدایی را مقررات  زدایی تعبیر می کند. 
این طرح در راســتای اشتباه استراتژیک تصویب ماده ۷ قانون 
اجرای سیاست های کلی است و می تواند میخی بر تابوت تولید 
ایران شود. وی افزود: از یک طرف تعداد بنگاه های ورشکسته به 
طرز وحشتناکی درحال افزایش است، همزمان با مقررات  زدایی 
حکومت را ملزم می کنند که چشم بسته به هرکسی که مجوز 
خواست مجوز دهد. از آنجا که نظارتی وجود ندارد به نام تولید 
و به کام فرصت طلبان و رانت جویی می شود.رییس موسسه دین 

و اقتصاد با اشــاره به کم شدن تعداد بنگاه ها گفت: گزارش های 
رسمی می گوید تعداد بنگاه های کشور از 16800 عدد در سال 
84 به 14452 عدد در سال 93 رسیده است. درحالی که بیش 
از 2500 واحد ورشکسته داشتیم، در سال 93 و 94 بیش از 10 
هزار مجوز بهره برداری جدید صادر شــده، یعنی اینها محملی 
برای تخصیص ارز و ریال به قیمت های رانتی هستند.وی افزود: 
در شرایط تحریم که شدیدترین حساسیت ها در تخصیص ارز 
داشته باشیم، با تقویت مافیای واردات ارز تخصیص یافته قابل 
دفاع نیســت. چندین بار از بانک مرکزی خواستیم که ارزهای 
تخصیص یافته شــفاف شــوند اما این کار را نمی کنند چراکه 
می دانند قابل دفاع نیســت. مومنی همچنین تاکید کرد: برای 
رونق تولید باید اندازه بازار، کیفیت بازار کار، ثبات اقتصاد کالن، 
کیفیت محصول، پویایی کســب وکار، کیفیت  نهادها و کیفیت 
نظام مالی در مرکز توجه قرار گیرد. بر اســاس شــاخص های 
رقابت پذیری بهترین رتبه ایران رتبه 21 در اندازه بازار اســت، 
یعنی برای بازار 80 میلیون نفری تولیدکنندگان خود را تحت 
فشــارهای غیرعادی قرار می دهیم و طمع دیگر کشــورها را 
برمی انگیزیم که از این بازار با کمترین هزینه سهم ببرند. بدترین 
رتبــه ایران هم مربوط کیفیت بازار کار اســت، اگر مانع زدایی 
می خواهد کنید کیفیت بازار کار را ارتقا دهید. این استاد دانشگاه 
با اشــاره به شرایط کار و اشتغال گفت: طبق گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس در سال 92، 60 درصد اشتغال کشور را اشتغال 
غیررســمی تشــکیل می دهد که ظالمانه ترین مناسبات علیه 
نیروی کار را دارد. بعد از کیفیت بازار کار بدترین شرایط مربوط 
به ثبات اقتصاد کالن است. سومین مقیاس نامطلوب هم کیفیت 
بازار محصول است که تنها 8 کشور وضعیت بدتری دارند. وی 
افزود: طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس با کاهش قدرت 
چانــه زنی نیروی کار در ایران، این افراد به حقوق های بســیار 
پایین تن می دهند. در 30 سال گذشته سیاست تضعیف ارزش 
پــول ملی و شــوک های پیاپی به نرخ ارز، ایــران را به فالکت 
کشانده است و دستکاری نرخ ارز یک فشار ظالمانه به نیروی کار 
کشــور تحمیل می کند.مومنی با بیان اینکه حداقل دستمزد 
نیروی کار برحسب دالر در سال های 1393، 1398 و 1399 به 
ترتیب ۷6،195 و زیر ۷0 دالر بوده اســت، تاکید کرد: اگر در 
ســال 1400 مانع از دستکاری نرخ ارز و مصوبات مجلس برای 
افزایش نرخ ارز شــویم و ثبات اقتصاد کالن، کیفیت بازار کار و 
محصــول را در اولویــت قرار دهیم، اقتصاد ایــران نجات پیدا 
می کند.وی در پایان افزود: از آغاز دهه 90 تا پایان آن با سنجش 
بر مبنــای معادل دالری، حدود ۷5 درصــد از درآمد حقیقی  
نیروی کار ایران با جیب بری روبرو شــده است. از یک طرف به 
کارگران اینطور آســیب می زنید و از طرف دیگر به غیرمولدها 
کمک می شود، مشــخص است که بحران مشروعیت به وجود 
می آید. ســرانه هزینه های مصرفی مردم با 65 درصد کاهش از 
200 دالر به حدود 50 دالر رســیده اســت. وقتی نیروی کار 
اینطور تحت فشــار است، کشور دچار وابستگی های ذلت آور و 
غیرمولدها حمایت می شــوند، طبیعی اســت کــه در عرصه 
اجتماعی نیز آشفتگی باشد. طبق گزارشات رسمی فقط از سال 
84 تا 98، نسبت ازدواج به طالق در ایران از بیش از 9 به حدود 
3 ســقوط کرده است. به جای حل مشکالت فقط وام ازدواج را 

افزایش می دهند.

فرشاد مومنی:

سرانه هزینه های مصرفی، 65 درصد کاهش یافت
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حذف ۴صفر از پول ملی در ایستگاه آخرگزیده خبر
حــذف ۴ صفر از پول ملی که از ســوی بانک مرکزی بــا کم رنگ کردن صفرهای 
اسکناس در ســال گذشته وارد فاز جدیدی شــده بود، به زودی عملیاتی خواهد 
شــد.تورم های بی ســابقه در اقتصاد ایران به خصوص در سال ۹۹ سبب شده که 
صفرهای قرار گرفته پشــت عدد و رقم های اســکناس دیگر معنایی جز بی ارزش 
شدن پول ملی نداشته باشد. حال دیگر تنها شاید حسابداران باشند که به صفرهای 
پولی ملی دل بســته اند و برای اینکه اســناد حسابداری و روش های سنتی خود را 
دچار تغییر نکنند؛ خیلی دل خوشــی از حذف صفر از پول ملی نداشته باشند؛ به 
خصوص اینکه سیاســتگذار پولی از سال گذشته کم کم تالش کرده تا مردم را به 
شــکل و شمایل دیگری از اســکناس آن هم با صفرهای کمرنگ شده و به نوعی 
بی ارزش شــده، آشنا کند تا بلکه در صورت تصویب و تائید نهایی حذف صفرها از 
پول ملی، دیگر هزینه امحای اســکناس های کهنه و انتشار اسکناس جدید نداشته 
باشد.خردادماه سال گذشته بود که شورای نگهبان برخی ایرادات را به الیحه حذف 

۴ صفر از پول ملی وارد دانســت و به همین دلیل مجدد الیحه به دولت بازگشت 
تا بتواند مراحل حک و اصالح را مجدد سپری کند و کار برای تبدیل شدن تومان 
به عنوان واحد پول ملی، یکسره شود.در واقع آن روزها شورای نگهبان از بندی در 
الیحــه حذف چهار صفر از پول ملی صحبت به میان آورده بود که بر اســاس آن، 
تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شــده بود که شورای نگهبان اعالم 
کرد این تعهدات به روشنی مطرح نشده و دارای ابهام است. اینجا بود که جلساتی 
با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون الیحه حذف ۴ صفر از پول ملی برگزار و اعالم 
شــد تا زمانی که ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشده، 
شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر قطعی نخواهد کرد.حاال اما مقامات مسئول در 
بانک مرکزی اعالم می کنند که تمامی ایرادات شورای نگهبان برای عملیاتی کردن 
حذف ۴ صفر از پول ملی برطرف شــده و کار از نظر بانک مرکزی تمام شده است.

پیگیری های حکایت از آن دارد که هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل 

بانک مرکزی با رئیس مجلس برگزار شده و در آن، عالوه بر ارائه توضیحاتی در این 
خصــوص، رئیس مجلس وعده داده تا این الیحه را مجدد در اولویت قرار داده و به 
صحن علنی مجلس بیاورد.در واقع، اکنون حذف ۴ صفر از پول ملی به ایستگاه آخر 
رسیده و منتظر تائید نهایی در صحن علنی مجلس است.یک مقام مسئول در نظام 
بانکی در این رابطه می گوید: هزینه انهدام پول در این حوزه وجود ندارد و فقط در 
سیستم های حسابداری باید موضوع مورد اصالح قرار گیرد که ممکن است مساله 
ســاز شود؛ اما پیش بینی نظام بانکی آن اســت که عملیاتی شدن کامل این کار، 
یکسال زمان ببرد تا بتوان سیستم ها را اصالح کرد و با واحد پولی جدید تطبیق داد.

بر این اســاس این امیدواری وجود دارد که تا قبل از اتمام دولت یازدهم، حذف ۴ 
صفر از پول ملی که تا کنون حداقل سه رئیس کل )محمود بهمنی- ولی اهلل سیف 
و عبدالناصر همتی( را درگیر امور مربوط به خود کرده است، صورت گیرد و واحد 

پول ملی ایران رسماً به تومان تبدیل شود.

مدیر عامل بانک تجارت اعالم کرد:
حمایت عملیاتی بانک تجارت در تحقق شعار 

تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت اعالم کرد،این بانک همگام با سیاست های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام توان خود را در عملیاتی کردن وتحقق شعار 
تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بکار می گیرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، رضا دولت آبادی مدیرعامل این بانک در گفت و گویی با تاکید بر حمایت 
بانک تجارت در عملیاتی شــدن شعار »تولید،پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها« که 
به عنوان شــعار محوری سال 1۴00 توسط مقام معظم رهبری اعالم شد،گفت: 
بانک تجارت همواره در ارائه تســهیالت به صنایع و حمایت از تولید درراستای 
رونق اقتصادی کشــور پیشگام بوده و در ســال جاری نیز برای عملیاتی شدن 
منویات رهبر معظم انقالب و تحقق این شــعار راهبردی، از مجموعه هایی که 
درپروژه های ملی و برنامه های توســعه محور دولت فعالیت می کنند، با تمام 
توان حمایت کرده و از هیچ تالشــی فرو گذار نیســت.مدیرعامل بانک تجارت 
با اشــاره به ســخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حمایت نظام 
بانکی کشــور در اجرای سیاست های اقتصادی و تحقق شعار سال1۴00،افزود: 
بانک تجارت با برخورداری ازسیســتمی هوشمند وتیم کارشناسی حرفه ای در 
حوزه مالی و اعتباری، باشناسایی واحد های تولیدی و مجموعه هایی که نیاز به 
حمایت و همراهی بیشــتری دارند بااولویت قرار دادن واحد های تولیدی که در 
اشــتغال زایی نقش آفرینی بیشتری می کنند، وارد عمل شده و از ابتدای سال 
جدید نیز سازو کارهای الزم را برای عملیاتی کردن آن پیش بینی و فراهم آورده 
اســت.دولت آبادی با تاکید بر اینکه واحد های ذیربط در بانک، بستر های الزم 
را برای ارائه تســهیالت به واحد های تولیدی مورد نظر فراهم آورده اند ،یادآور 
شد: بانک تجارت همگام با سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراه 
با نظام بانکی کشــور برای تامین مالی و اعطاء تسهیالت به واحد های تولیدی 
مغفول مانده که با تزریق منابع بانکی به بهره برداری می رسند،از آمادگی الزم 

برخوردار است.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
بانک توسعه تعاون نمونه موفق یک بانک 

توسعه ای است 
بانک توســعه تعاون با کارنامه موفقی که طی ســال های فعالیت از خود به جا 
گذاشــته، می تواند به نمونه قابل اتکایی از نســل بانک های توسعه ای در ایران 
تبدیل شــود.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی گفت: عملکرد موفق و دستاوردهای بانک توسعه تعاون 
در اشــتغال زایی و حمایت از تعاونی ها، افزایش ســرمایه این بانک را به یکی از 
اولویت های مجلس تبدیل کرده اســت و نمایندگان بر ضرورت تحقق این مهم 
در قالب تصویب اختصاص 1000 میلیارد تومان برای افزایش ســرمایه تصریح 
کردند.علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگوی 
اختصاصی با پایگاه خبری توســعه تعاون با تأکید بر ضــرورت اجرای افزایش 
ســرمایه بانک توســعه تعاون افزود: ازآنجایی که نماینــدگان مجلس برای این 
افزایش ســرمایه دســت دولت را ازنظر زمانی طبق یک برنامه زمانی مشخص 
باز گذاشــته اند، قاعدتاً نباید مشکلی در مســیر اجرای آن باشد و مجلس قطعاً 
بر حســن اجرای مصوبه افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نظارت خواهد کرد.

نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به این 
ســؤال که این افزایش سرمایه به چه شــکلی می تواند بانک توسعه تعاون را در 
ایفای مسئولیت هایش یاری کند، گفت: عملکرد مثبت بانک توسعه تعاون طی 
ســال های فعالیت با در نظر گرفتن سرمایه و تأکیدی که بر رعایت نسبت های 
مقرراتی بانک مرکزی وجود دارد، مثبت و مؤثر بوده است. این موفقیت، انتظارات 
را از بانک باال برده اســت تا با انجام سلســله اقداماتی مانند حضور پررنگ تر در 
حوزه سرمایه گذاری توسعه ای البته با پرهیز از بنگاه داری، اولویت بندی حوزه های 
نیازمند تأمین مالی مانند معادن، تســریع بیشتر در بانکداری نوین نقش بسیار 
مفیدتری در کمک به بخش های مولد اقتصاد کشور ایفا کند و به نمونه ای موفق 

از نسل بانک های توسعه ای تبدیل شود.

 هزینه سرویس پیامکی برخی بانک ها
 ۳۰ هزار تومان شد

درحالی هزینه سرویس پیامک ها بانک ها سال قبل به 1۵ هزار تومان افزایش یافته 
بود که به تازگی برخی بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود از افزایش این رقم 
به ۳0 هزار تومان خبر می دهند.هزینه سرویس پیامکی بانک ها سال قبل از 12-10 
هزار تومان به 1۵ هزار تومان افزایش یافته بود و این اقدام با واکنش های متعددی 
همراه شد.هزینه سرویس پیامکی بانک ها امسال اما افزایش حداقل دو برابری داشته 
و از 1۵ هزار تومان به ۳0 هزار تومان رسیده است. این موضوع البته از سوی برخی 
بانک ها بعد از کسر از حساب مشتری، در قالب پیامک اعالم شده است.بانک شهر و 
تعداد دیگری از بانک های خصوصی با ارسال پیامکی به مشتریان خود اعالم کرده 
اند که مبلغ ۳0 هزار تومان از حساب شما بعنوان ابونمان یکساله سرویس پیامک 
کســر شده است. این موضوع البته بعد از کسر از حساب مشتری در قالب پیامک 
اعالم شده است!ظاهراً پیامک اول برای اعالم رضایت مشتریان،  در تعطیالت نوروز 
ارســال شده ولی احتماالً  به دلیل اختالل در خطوط مخابراتی به دست مشتریان 
نرســیده است؛ برخی از مشــتریان بانکی نیز این پیامک را از تعدادی از بانک ها 
دریافت کرده اند: در صورتی که مشــتری موجودی کافی نداشته باشد، به معنی 
انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی اســت.پیش از این بانک ها علت افزایش 
هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات اعالم کرده بودند 
و احتماال امســال هم به همین بهانه هزینه پیامک را دو برابر کرده اند.سال قبل و 
همزمان با افزایش ۵0 درصدی هزینه سرویس پیامکی، بانک ها مجاز به کسر هزینه 
در دو مرحلــه بودند که این موضوع البته به صورت ســلیقه ای در برخی بانک ها 
اجرایی شد. گزارش های میدانی برای این موضوع در سال جاری نشان میدهد که 
اکثر بانک ها هزینه سرویس را به صورت یکجا از حساب مشتریان کسر می کنند.

تجمع سهامداران مقابل بورس تهران
تعدادی از ســهامداران حقیقی در اعتراض به ریزش بازار و زیان های وارده 
بــه آنها مقابل بــورس اوراق بهادار تهران تجمع کردنــد. دیروز تعدادی از 
ســهامداران حقیقی به خاطر ریزش مداوم شاخص های بورس و زیان هایی 
که از این ناحیه متوجه سرمایه آنها شده است، در مقابل ساختمان شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران در ســعادت آ باد تجمع کردند. شعاری که در فیلم 
منتشرشده از آنها به گوش می رسد، »عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز«.

اولتیماتوم دژپسند به بانک ها در مورد 
رعایت نرخ سود بانکی

وزیر اقتصاد با ارسال نامه ای به بانک های دولتی، بار دیگر بر ضرورت رعایت 
نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بر سپرده های بانکی تاکید و پرداخت 
هرگونه ســود نامتعارف را مشمول مالیات اعالم کرد.، فرهاد دژپسند، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی بار 
دیگر تاکید کرد که همه بانک ها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخ های 
ســود مصوب شــورای پول و اعتبار )1۶ درصد( را رعایت کنند.وی در این 
نامه که به مدیران عامل بانک های ملی، ســپه، مســکن، کشاورزی، ملت، 
تجارت، صادرات، رفاه، توســعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک 
توســعه صادرات ایران ابالغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخ های باالتر از 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه های مالیاتی قابل قبول نبوده و 
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی 

در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.

معاون اقتصادی رییس جمهور؛
مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به 

مدت شش ماه تمدید شد
معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: از تمدید مهلت های تعیین شده در قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی به مدت شش ماه خبر داد.، محمد نهاوندیان معاون 
اقتصادی رییس جمهور اعالم کرد: بر اساس مصوبه سال قبل ستاد ملی کرونا، مهلت های 
تعیین شــده در قانون تسهیل تسویه بدهی، تا آخر ســال 1۳۹۹ پایان می پذیرفت.وی 
تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، 
موضوع در دســتور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته 
قبل کارگروه، بعد از بررسی و با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد 
این تمدید در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال صورت پذیرد. لذا 
موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ های تعیین 
شــده در مصوبه قبلی ستاد به مدت شش ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با شرایط 
مطلوب تری نســبت به تسویه بدهی اقدام کنند.معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: بر 
اســاس قانون مذکور اشخاص حقیقی با تســهیالت زیر ۵00 میلیون تومان و بنگاه های 
اقتصادی حقوقی با تســهیالت زیر 2 میلیارد تومان، در رشته فعالیت های تولیدی شامل 
کشــاورزی، شیالت، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول 
این قانون هستند. جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده می شود و بدهی آنان بر اساس 
نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده )و نه مرّکب( محاسبه می شود. تولید کنندگانی مشمول 
تسهیالت این قانون می باشــند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند. 
دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت در جهت پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، 
نســبت به تمدید مهلت های تعیین شده در این قانون اقدام نماید.وی در خاتمه گفت بر 

اساس مصوبات ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه ها ابالغ شده است.

مدیر طرح و توسعه عنوان کرد؛
تحول و نوگرایی در بانک 

کارآفرین
مدیر طرح و توسعه بانک کارآفرین گفت: در بانک کارآفرین 
در نظر داریم چابکی و یکپارچگی را در عین حفظ دقت و 
سالمت در تمامی فعالیت ها و اقدامات خود به ذینفعان برقرار 
کنیم و در این مسیر، تالش داریم حس نوگرایی و تحول را 
به آنان القا کنیم. چشم انداز بانک بر مبنای پویایی و رشد قرار 
دارد و این امر در لوگوی جدید بانک کارآفرین مشهود است. 
بانک کارآفرین همواره به عنوان بانکی خوشنام و پویا مطرح 
بوده و با تکیه بر اصــول و ارزش های کلیدی خود درصدد 
بوده است از پتانسیل های خود در راستای اعتالی بانک بهره 
برد و در دوره جدید این مهم با تغییر لوگوی بانک و تمرکز 
بر برنامه های متحوالنــه در اولویت تفکر و عمل بانک قرار 
دارد.به گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ، دکتر زهرا 
اسالمی مدیر طرح و توسعه بانک کارآفرین با اشاره به اجرای 
ری برندینگ در بانک کارآفرین به تدوین برنامه توسعه دو 
ساله بانک برای سال 1۳۹۹-1۴00 اشاره کرد و گفت: ورود 
به حوزه های جدید بانکداری، توسعه گروه مالی و گسترش 
مشارکت ها میان شــرکت های زیرمجموعه، بهره مندی از 
رویکردهای نوین ارزیابی و... در راستای دستیابی به اهداف 

کالن خود را هموارتر ساخته است.

طراحی بازی »تبسم« برای 
مشتریان بانک مسکن

ساســان شیردل عضو هیات عامل و معاون مدیر عامل 
در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مســکن از 
طراحی بازی »تبسم« برای مشتریان بانک مسکن خبر 
داد.ساســان شــیردل عضو هیات عامل و معاون مدیر 
عامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن 
در گفــت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن 
– هیبنــا اعالم کرد: از طریق این بازی طراحی شــده 
مختص مشتریان بانک مســکن، امکان دریافت جوایز 
نقدی برای مشتریان بانک همراه با بازی و گذران اوقات 
فراغت در فضای مجازی فراهم شده است.وی در تشریح 
جزییات این بازی در قالب نصب اپلیکیشــن تبسم بر 
روی دســتگاه های تلفن همراه مشتریان بانک مسکن 
توضیح داد:بازی تبســم برنامه ای است که به کاربر آن 
امکان می دهد تادر ابتدا نسبت به معرفی چند بازیکن 
به برنامه و تخصیص مبلغ به عنوان جایزه به هر یک از 
بازیکنان )بدون اطالع بازیکن( تا سقف200 هزار تومان 
اقدام کند. سپس کاربر بازی می تواند با ایجادهیجان و 
پرسش از هریک از بازیکنان نسبت به تغییر، افزایش و 
یاکاهش آن جایزه در برنامه اقدام کرده مبلغ جایزه را 

به بازیکن تخصیص دهد. 

تقدیر رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور از مدیرعامل بانک 

مهر ایران
اسماعیل نجار رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از 
دکتر مرتضــي اکبري مدیرعامل بانک مهــر ایران براي 
کمک هاي این بانک به مردم سي ســخت در زلزله اخیر، 
تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، این بانک بیش از ۵۵ میلیارد ریال، براي کمک 
به مردم سي ســخت که از زلزله اخیر آسیب دیده اند، در 
نظر گرفت. این کمک ها در قالب پرداخت وام، ســاخت 
و بازســازي مراکز بهداشت روســتایي و پرداخت کمک 
بالعوض، انجام شده اســت.همین موضوع موجب تقدیر 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور از مدیرعامل این 
بانک شده اســت. در متن این تقدیرنامه آمده است:»در 
خصوص اختصاص بخشــی از هزینه هــای تبلیغاتي آن 
بانک براي کمک به آســیب دیدگان زلزله اخیر اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد، بدین وسیله از زحمات جناب عالي 
و همکاران که با اقدامات خداپســندانه در راستاي بهبود 
معیشــت زلزله زدگان شهر سي سخت همکاري نمودید و 
مهم تر اینکه الگوي رفتاري ارزشمندي را نهادینه کرده اید، 

صمیمانه قدرداني مي نمایم.

امکان ثبت، تأیید و انتقال چک 
در نت دی و جت دی فراهم شد

در راســتای اجرای قانون جدید چک، امکان ثبت، تأیید 
و انتقــال چک های صیادی از طریق نــت دی )اینترنت 
بانک( و جــت دی )همراه بانک( فراهم شــد.به گزارش 
روابط عمومی بانک دی، بر اساس مفاد قانون جدید، صدور 
و انتقال هر برگه چک مســتلزم ثبت در »سامانه صیاد« 
اســت و تمام دارندگان دســته چک از این پس موظف  
هستند بعد از صدور چک، اطالعات چک صادرشده را به 
همراه اطالعات دریافت کننده آن شامل کد ملی یا شناسه 
ملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در »سامانه صیاد« ثبت 
کنند.همچنین نقد کردن چک تنها توســط شخصی که 
به عنوان دریافت کننده، نامش در سامانه ثبت شده است، 
امکان پذیر خواهد بود. در این راستا دریافت کننده چک نیز 
قادر خواهد بود نســبت به احراز هویت صادرکننده چک 
اقدام کند.مشتریان بانک دی می توانند برای ثبت، تأیید 
و انتقال چک در ســامانه صیــاد از طریق نت دی و جت 
دی اقدام کنند.گفتنی است، بانک دی به منظور آشنایی 
هر چه بیشتر مخاطبان و مشتریان خود با »قانون جدید 
چــک«، صفحه ویژه ای را طراحــی و با ابزارهای مختلف 
رســانه ای، اطالعات مربوط به این قانون را اطالع رسانی 

کرده است.

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تراز آب آسیا 
شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 51655 و شناسه ملی 10320882190
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : علیرضا شــریفانی به شماره ملی 1287047491 به سمت 
مدیر عامــل و عضو هیئت مدیره و نرگس نصوحیان فرزند رســول به 
شماره ملی 1292477741 به سمت رئیس هیئت مدیره و مجیدرضا 
صانعی فرزند محمدعلی به شماره ملی 1287055958 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اســامی با امضاء مدیر عامل و به همراه با مهر شــرکت معتبر 

می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1066397(

آگهی تغییرات شرکت تجارت گستران ماکان شرکت 
سهامی خاص

 به شماره ثبت 41000 و شناسه ملی 10260586967 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/08/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : طاهره ابراهیمی به شماره ملی 1284874151 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و امینه ابراهیمی به شماره ملی 5499878277 به 
سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و سعید ابراهیمی به شماره ملی 
1280403519 به نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا 
تاریخ 1400/10/02 انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء 
امینه ابراهیمی و سعید ابراهیمی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان  )1051655(

آگهی تغییرات شرکت نیک اندیش سپاهان سهامی خاص
 به شماره ثبت 22722 و شناسه ملی 10260435422

 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مــورخ 1399/05/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نرگس رفیعی فروشانی1141243148 
بــه عنوان رئیــس هییت مدیــره و علیرضا قندهــاری علویجه 
کدملــی1285819675 به عنــوان مدیرعامــل و مریم رفیعی 
فروشــانی کدملی1141318717 به عنوان نایب رییس هییت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداســامی با امضاء علیرضا قندهاری علویجه و نرگس رفیعی 

فروشانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1051836(

 آگهی تغییرات شرکت تداوم نیرو سرزمین 
پارس سهامی خاص 

به شماره ثبت 48265 و شناسه ملی 10260664470
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/15 آقای احسان 
بطانی یادگار به کدملی 1288284519 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره ، آقای ایمان بطانی یادگار به کدملی 1270242611 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشــته رحمانی به کدملی 
0059589361 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو 
ســال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقوداسامی با امضاء مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. 

ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1064661(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور تراز آب آسیا شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 51655 و شناسه ملی 10320882190

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا شریفانی به شماره ملی 1287047491 و مجیدرضا صانعی به شماره ملی 1287055958 
و نرگس نصوحیان به شماره ملی 1292477741 بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند محسن توسلی به شماره ملی 1290550425 به سمت بازرس اصلی و مرتضی 
توکلی نائینی به شــماره ملی 1290888035 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب شدند.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری اصفهان  )1066396(

آگهی تغییرات شرکت تداوم نیرو سرزمین پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 48265 و شناسه ملی 10260664470 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/09/15 
احســان بطانی یادگار به شــماره ملی 1288284519 ، ایمان بطانی یادگار 
شماره ملی 1270242611 و فرشته رحمانی شماره ملی 0059589361 بسمت 

اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1064662(

آگهی تغییرات شرکت منحله بازرگانی بین المللی آرین خودرو سپاهان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 28352 و شناسه ملی 10260490518 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/14 آقای اصغر 
بوســعیدی کدملی 1111351112 به ســمت مدیر تصفیه و آقای کامبیز بیاتی به سمت ناظر 
تصفیه کدملی 0053602714 برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند . نشانی شرکت منحله در 
حال تصفیه : اصفهان خیابان توحید میانی روبروی بانک سامان ساختمان نگار 2 طبقه چهارم 

واحد 11 کدپستی 8173783597 اعام گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1081748(

آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی مبتکران بدیع گلپا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 1132 و شناسه ملی 10861836584 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در شهرستان گلپایگان ، بخش مرکزی ، شهر گلشهر، محله 
ولی عصر ، کوچه دوســتان ، بلوار ولی عصر ، پاک 69- ، طبقه همکف کدپســتی 

8784134991 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصاح گردید. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری گلپایگان )1101488(

آگهی تغییرات شرکت شقایق سپید کاسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 5701 و شناسه ملی 14004385569

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/01 مرکز اصلی شرکت به 
اســتان اصفهان ، شهرستان کاشان ، بخش مرکزی ، شهر کاشان، محله دشت چال ، کوچه 
شهید احسان رزاقی ، کوچه شهید وطن خواه]نیلوفر چهارم4[ ، پالک 13 ، طبقه همکف - 
کدپستی 8718676116 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری کاشان )1052224(
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یادداشت

گزیده خبر

اردوغان: 
همکاری راهبردی مان با اوکراین را تقویت خواهیم کرد

رئیس جمهور ترکیه گفت: همکاری های راهبردی مان با اوکراین را بیش از پیش تقویت خواهیم کرد و هدف 
اصلی ما این اســت که دریای سیاه همچنان یک دریای صلح، آرامش و همکاری باشد.به گزارش آناتولی، 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشست خبری مشترک با والدیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی 
خود گفت: همکاری های راهبردیمان را بیش از پیش تقویت خواهیم کرد و هدف اصلی ما این اســت که 
دریای سیاه همچنان یک دریای صلح، آرامش و همکاری باشد.وی با اشاره به اینکه در دیدار با زلنسکی 
موضع اصلی خود در به رسمیت نشناختن الحاق کریمه )به روسیه( را تکرار کردیم، افزود: بار دیگر اعالم 
کردیم که از »پلتفرم کریمه« اوکراین که با هدف گرد هم آوردن جامعه بین المللی در خصوص شبه جزیره 
کریمه ایجاد شده، حمایت می کنیم.رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ارتقاء سطح زندگی برادران اهل کریمه   
که مجبور به ترک وطن خود شده اند، مسئولیت تاریخی و بشردوستانه ماست.اردوغان تصریح کرد: نسبت 
به پایان تنش نگران کننده، ادامه آتش بس و حل اختالفات از طریق گفت وگو بر مبنای توافق مینســک 
امیدواریم. بحران موجود باید از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز مبتنی بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین 
و حقوق بین الملل حل شود.وی گفت: مأموریت ویژه نظارت بر اوکراین سازمان امنیت و همکاری اروپا به 
مسئولیتهای خود در راستای ایجاد ثبات و تداوم آتش بس در منطقه دونباس ادامه می دهد. تداوم بدون 
محدودیت فعالیتهای ماموریت ویژه نظارت بر اوکراین برای ما بسیار مهم است.اردوغان همچنین با بیان 
اینکه صنعت دفاعی، بُعد مهم دیگری در روابطمان با اوکراین اســت، اظهار داشت: همکاری ما با اوکراین 
به هیچ عنوان به معنای تالش علیه کشــورهای ثالث نیســت.وی افزود: در سایه تجربیات سال گذشته و 
همچنین واکسیناســیون گسترده، امســال نیز در یک محیط امن میزبان دوستان اوکراینی خواهیم بود. 
معتقدم با امضای هرچه زودتر توافقنامه تجارت آزاد، به هدف حجم تجارت 10 میلیارد دالری به ســرعت 
دست خواهیم یافت.اردوغان ادامه داد: اینکه حجم تجارت ما با اوکراین از اپیدمی در سطح محدود متاثر 
شده است، نشان می دهد که اقتصادهای دو کشور یکدیگر را تکمیل می کنند.زلنسکی: کی یف و آنکارا در 
قبال تهدیدات امنیتی و پاسخ الزم به این تهدیدات دیدگاه یکسانی دارندوالدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین نیز در این نشست خبری در استانبول اعالم کرد: صنایع دفاعی نیروی پیشران شراکت راهبردی 
ما است.وی به اهمیت آزادسازی تجارت میان ترکیه و اوکراین اشاره کرده و گفت: افزایش چشمگیر حجم 
تجارت دوجانبه با امضای توافق تجارت آزاد امکان پذیر خواهد بود.رئیس جمهور اوکراین با بیان اینکه در 
دیدار با اردوغان اقدامات مشترک در برابر مشکالت در دریای سیاه را به طور دقیق بررسی کرده اند، اظهار 
داشــت: کی یف و آنکارا در قبال تهدیدات امنیتی و پاســخ الزم به این تهدیدات دیدگاه یکســانی دارند.

زلنسکی گفت: برای حمایت ترکیه از برقراری مجدد حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین اهمیت زیادی قائل 
هستیم. از اینکه رئیس جمهور اردوغان گفت، این حمایت ادامه دارد و نگرش ترکیه در قبال این موضوع 
تغییر نخواهد یافت، خوشحال شدم.وی همچنین تصریح کرد: با رئیس جمهور اردوغان همکاری ها در زمینه 
هواپیما سازی را نیز بررسی کردیم. هدف ما در این زمینه راه اندازی پروژه های ملموس، تشکیل شرکت  های 

مشترک و تبادل تجربیات و فن آوری ها است.

هشدار سودان درباره آغاز جنگ آب؛ 
مصر پیشنهاد اتیوپی را رد کرد

یک مقام ســودانی گفت که جامعه جهانی باید در موضوع ســد 
النهضه ورود پیدا کند، قبل از این که بر ســر آب جنگی شــدید 
در گیرد.، »الطاهر ابوهاجه« مشاور رسانه ای »عبدالفتاح البرهان« 
رئیس شورای حاکمیتی سودان درباره وقوع جنگ بر سر آب میان 
اتیوپی، مصر و سودان هشدار داد.به نوشته وبگاه عربی۲1، او گفت 
که جنگ آب با اتیوپی می تواند فاجعه آمیزتر از آن باشد که تصور 
می شود.هشــدار این مقام سودانی در شــرایطی است که اتیوپی 
اصرار دارد آبگیری مرحله دوم ســد النهضــه را آغاز کند. اقدامی 
که مورد اعتراض مصر و سودان است.در همین حال مصر پیشنهاد 
اتیوپی درباره صدور بیانیه مشــترک در خصــوص اجرای مرحله 
دوم آبگیری ســد را رد کرد. آدیس آبابا گفته اســت که در فصل 
تابســتان و همراه با باران های موسمی آبگیری سد را آغاز خواهد 
کرد.»محمد غانم« ســخنگوی وزارت منابع آبی مصر گفته است 
که پیشــنهاد اتیوپی حاوی ادعاها و مغالطه ای بسیاری است که با 
روند مذاکرات در سال های اخیر همخوانی ندارد. به گفته وی مصر 
دیگر مذاکره مســتقیم با اتیوپی را نمی پذیرد و خواستار تشکیل 
یک کمیته چهارگانه میانجی اســت.اخیرا مذاکرات سه کشور در 
کنگو با شکســت مواجه شده است. السیسی شامگاه چهارشنبه با 
هشدار درباره درگیری احتمالی با اتیوپی بعد از بی نتیجه تمام شدن 
مذاکــرات، گفت قاهره و خارطوم در حال انجام هماهنگی هایی بر 
سر این موضوع هستند و همه گزینه ها روی میز قرار دارد.ساخت و 
آبگیری سد النهضه توسط اتیوپی، به یکی از بزرگترین چالش های 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مصر تبدیل شده و آن طور 
که دولتمردان این کشــور می گویند، در صورت نهایی شــدن آن 
می توانــد به یک بحران فراگیر برای مصر و نســل های آینده این 
کشور تبدیل شود؛ به طوریکه »عبدالفتاح السیسی« در سال ۲01۵ 
به هنگام امضای توافق )البته ناکام( با اتیوپی درباره ســد النهضه 
ضمن استقبال از رشد و توسعه این کشور گفته بود: »مردم اتیوپی 
به خاطر داشــته باشند که حیات و زندگی مردم مصر به رود نیل 

وابسته است.«

 تداوم اختالفات میان حزب حریری
  و باسیل بر سر تشکیل 

دولت جدید لبنان
دو جریــان »المســتقبل« و »جریان آزاد ملــی« لبنان با طرح 
اتهاماتی، طرف مقابل را مســئول بحران تشــکیل نشدن دولت 
جدید کشورشان خواندند.به گزارش البلد، به دنبال تشدید بحران 
تشــکیل دولت جدید لبنان، اختالفات میان جریان آزاد ملی به 
ریاست جبران باسیل و جریان المستقبل به ریاست سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف لبنان نیز تشــدید شده است.در همین حال، 
هیات سیاســی جریان آزاد ملی با صدور بیانیه ای پس از نشست 
دوره ای خود تأکید کرد: شکی وجود ندارد که سعد حریری برای 
تأخیر در تشــکیل دولت تالش می کند.این جریان در ادامه سعد 
حریری را به تالش برای دستیابی به »نصف بعالوه یک« اعضای 
دولت متهــم کرد.در مقابل، جریان المســتقبل نیز در بیانیه ای 
در پاســخ به این اتهام زنی تأکید کرد: از بیانیه جریان آزاد ملی 
اینگونه برمی آید که رهبری این جریان در بدترین مراحل خود از 
سردرگمی و انکار سیاســی قرار دارد.در این بیانیه آمده است: از 
جمله نشــانه های جدید انکار در میان رهبران این جریان، گفته 
آنها است که نخست وزیر مکلف مسئول شکست ابتکارعمل فرانسه 
است و این اظهارات بر خالف همه اظهارات، گزارش ها و مواضع 
صادر شده توســط پاریس و بیروت در این زمینه است.در بیانیه 
جریان المستقبل آمده است: اظهارات مقامات این جریان درباره 
قصد ســعد حریری برای تالش با هدف به دست آوردن نصف به 
عــالوه یک اعضای دولت، یک تالش تکــراری برای فرار به جلو 
و توجیه تأکید آنها بر به دســت آوردن یک ســوم تعیین کننده 
است.حریری ماه اکتبر پس از اســتعفای دولت حسان دیاب در 
پی انفجار بندر بیروت که ۲00 کشته و خسارات مالی گسترده ای 
در این شهر بر جای گذاشــت، مامور تشکیل کابینه شد.آخرین 
نشســت حریری و عون هیچ نتیجه چشمگیری در پی نداشت. 
اختالف نظرها میان دو طرف بر سر تشکیل کابینه ماه هاست ادامه 
دارند و همین امر امیدها را نسبت به تغییر روند فروپاشی مالی و 

بحران وخیم اقتصادی این کشور نابود می کند.

 تاثیرپذیری سئول از متغیر »آمریکا« 
در روابط با تهران

نخست وزیر کره جنوبی در حالی به ایران سفر می کند که سواالت زیادی درباره 
ابعاد روابط تهران و سئول مطرح است.

 دفتر نخســت وزیر کره جنوبی جمعه اعالم کرد، »چونگ ســیه کیون« برای 
گفت وگو با مقامات ایرانی درباره روابط دو جانبه و سایر موضوعات  دیروز یکشنبه 
به تهران سفر می کند. دفتر »چونگ سیه کیون« در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: 
»نخســت وزیر چونگ از طریق این دیدار فرصتی برای تقویت روابط دوســتانه 
سنتی بین کره جنوبی و ایران و توسعه آنها به روشی آینده محور ایجاد خواهد 

کرد.«
درباره اهداف سفر نخست وزیر کره جنوبی  میتوان به چند نکته اشاره کرد:

نکته اول اینکه ، ســفر »چونگ ســیه کیون« به ایران بالفاصله پس از انتخاب 
مجدد وی به عنوان نخست وزیر کره جنوبی صورت می گیرد. در واقع این اولین 
سفر خارجی »چونگ سیه کیون« پس از انتخاب دوباره وی به عنوان نخست وزیر 
کره جنوبی محسوب می شود. چانگ 69 ساله دومین نخست وزیر در دولت مون 
است که جایگزین »لی ناک یون« شده بود که طوالنی ترین دوره نخست وزیری 

در کره جنوبی را در کارنامه خود داشته است.
نکته بعدی اینکه، خبرگزاری رســمی کره جنوبی »یونهاپ« از »چانگ ســیه 
کیون« نخست وزیر این کشور که قرار است در چارچوب دیدارش از منطقه به 
جمهوری اسالمی ایران هم سفر کند، به عنوان گزینه برجسته و احتمالی ریاست 
جمهوری کره جنوبی یاد کرد. در واقع »چانگ سیه کیون« یکی از امیدهای مهم 

ریاست جمهوری از حزب لیبرال حاکم محسوب می شود.
نکته سوم اینکه، براساس اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، »چونگ 
سیه کیون« در سفر دو روزه خود به تهران، عالوه بر مذاکره با معاون اول رئیس 
جمهور کشــورمان، با رئیس مجلس شورای اسالمی نیز دیدار و گفتگو خواهد 
کرد. دیدار دوســتانه با علی الریجانی مشاور مقام معظم رهبری نیز با توجه به 

پیشینه روابط دو مقام ایرانی و کره ای در برنامه این سفر قرار دارد.
نکته بعدی اینکه، میزبانی کشورمان از نخست وزیر کره جنوبی در شرایطی است 
که برخی رسانه های کره جنوبی گمانه زنی هایی را درباره احتمال توافق اولیه 
تهران و ســئول برای آزادســازی پول های بلوکه شده ایران در این کشور مطرح 
کرده اند. در این میان روزنامه کره جنوبی »کوریا هرالد« ضمن اشــاره به سفر 
نخست وزیر کره جنوبی به تهران نوشته، این سفر ممکن است نشان دهنده توافق 
اولیه دو دولت بر سر آزادسازی پول های بلوکه شده ایران باشد. هر چند تا کنون 

هیچ نشانه  واقعی درباره چنین امری مشاهده نشده است.
نکته آخر اینکه، واقعیت این است که روابط ایران و کره جنوبی صرفنظر از منافع 
و تضادهــای دوجانبه یک متغیر مهم و سرنوشت ســاز دیگر هم دارد و آن هم 
کیفیت رابطه این دو کشور با ایاالت متحده آمریکاست. از منظر ناظران سیاسی، 
واشنگتن برای سئول نه فقط یک متحد جدی بلکه شاید یک »قیم غیررسمی« 
در روابط بین المللی است. اساساً دولت فعلی کره جنوبی که در ادبیات سیاسی 
این کشــور به آن جمهوری سوم کره گفته می شود ماحصل آن چیزی است که 
در سال های 194۵ تا 1948 میالدی با نام دولت نظامی آمریکا در کره جنوبی 
شــناخته می شود. در کنار این موضوع روابط اقتصادی آمریکا و کره جنوبی نیز 
فوق العاده عمیق و دیرینه اســت. در واقع همه این متغیرها باعث می شــود تا 
دولتمردان سئول نتوانند به صورت مستقل درباره مناسبات خود با دیگر کشورها 

از جمله تهران تصمیم بگیرند.
در مجموع باید گفت، در آســتانه سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران، برخی 
از تحلیلگران ســعی می کنند روابط ایران و کره جنوبی را در بســتر تنش های 
دو کره و نزدیکی ایران به کره شــمالی یا در قالب همکاری مستمر و بلندمدت 
ایــران و چین به عنوان یکی از رقبای اصلی ســئول نشــان دهند، این درحالی 
اســت که ایران روابط خود با کشــوری مانند کره جنوبی را در بستر معادالت و 
واقعیت های تاریخی و سیاســی به شکلی مستقل نگاه می کند. متقابال چنین 
انتظاری نیز از کره جنوبی جنوبی متصور است که روابط خود با تهران را مستقل 
از پایتخت های دیگر تنظیم کند. مقامات ســئول نیک می دانند ایران بازیگری 
اثرگذار بر مناسبات سیاسی- امنیتی خاورمیانه است. افزون براین حجم بازارهای 
بکر و دست نخورده اقتصادی 8۵ میلیونی ایران برای صادرات و سرمایه گذاری از 
میانگین کل منطقه خاورمیانه باالتر است. درواقع مجموع این شرایط می تواند 
ظرفیتی بالقوه برای ســئول برای  بازگشــت به همکاری قبلی و حتی افزایش 
بهره برداری مشترک از ظرفیت های دو کشور باشد.به بیان دیگر اگر مقامات کره 
جنوبی سفر نخست وزیر این کشور به تهران را به عنوان یک فرصت برای عادی 
سازی مناسبات دو کشور ببیند، سفر »چونگ سیه کیون« که نیم نگاهی هم به 
پست ریاست جمهوری کره جنوبی دارد، می تواند عالوه بر پایان دادن به سردی 
روابط دوکشور، نقطه عطفی در گسترش همکای های دوجانبه دو کشور باشد. 
این امر مســتلزم نگاه ایرانی-کره ای به روابط و ابعاد آن و پرهیز از دخالت دادن 
اراده ثالث بر روابط است، در غیر این صورت در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

نویسنده: فرهاد همتی – کارشناس مسائل شرق آسیا

وعده ترامپ برای کمک به پیروزی 
جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۲۲ کنگره

رئیس جمهور پیشین آمریکا وعده داده است تا به جمهوریخواهان برای پیروزی 
در انتخابات کنگره در سال ۲0۲۲ کمک کند.به گزارش گ رویترز، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در اظهاراتی در روز شــنبه وعده داده است تا به 
جمهوریخواهان برای پیروزی در انتخابات کنگره در ســال ۲0۲۲ کمک کند.

بر اســاس این گزارش، ترامپ در عین حال به شــدت از دو مقام ارشــد حزب 
جمهوریخواه یعنی میچ مک کانل رهبر اقلیت ســنا و مایک پنس معاون رئیس 
جمهور پیشــین ایاالت متحده انتقاد کرده است.ترامپ این اظهارات را در یک 
ضیافت شــام در در باشــگاه گلف خود در ماراالگو در جمع کمک کنندگان به 
کمیته ملی حزب جمهوریخواه بیان کرده است.اختالفات ترامپ و مک کانل پس 
از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری نوامبر به اوج خود رسیده است. مک کانل 
رســما پیروزی جو بایدن در انتخابات را به رسمیت شناخته و از اقدامات ترامپ 
که منجر به حمله خشونت آمیز و مرگبار طرفدارانش به ساختمان کنگره شد، به 
شدت انتقاد کرده است.ترامپ پیش از ترک قدرت نیز به شدت از مایک پنس به 
خاطر عدم دخالت در توقف روند تایید نتایج انتخابات در کنگره انتقاد کرده بود.

ترامــپ افزود: من اخیرا با مایک پنس صحبت کردم و به او گفتم که هنوز از او 
ناامید و مایوس هســتم.وی درباره انتخابات آینده کنگره آمریکا در سال ۲0۲۲ 
نیز گفت: می خواهــم درباره آینده حزب جمهوریخواه صحبت کنم و اقداماتی 
کــه باید برای پیروزی نامزدهای مان در انتخابات انجام دهیم. می خواهم برای 
پیروزی در انتخابات مجلس نمایندگان و کسب مجدد اکثریت کرسی های آن از 

نامزدهای جمهوریخواه حمایت کنم.

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از نشست وین

راستیآزماییواقعیرفعتحریمها۳تا۶ماهزمانمیبرد
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی تاکید کرد: ارزیابی 
نشست وین نشــان می  دهد آمریکا و اروپا درحال طراحی و 
پیاده سازی روندی اندکه علی رغم تأکید رهبری مبنی بر عدم 
تخطی از سیاست حرف قطعی، تیم مذاکره کننده ایران را وادار 

به عقب نشینی از مواضع اصولی خود کند.
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی با اشاره به مذاکرات 
ایران و دیگر کشورهای عضو برجام برای بررسی راه های لغو 
تحریم ها از سوی آمریکا و متعاقب آن بازگشت این کشور به 
برجام و همچنین بازگشــت ایران به تعهدات خود در برجام 
نوشت: دور اول نشست حضوری کمیسیون مشترک برجام با 
موضوع چگونگی پایبندی واشنگتن و تهران به توافق هسته ای 
پایان یافت و طرفین بــرای ارزیابی مذاکرات صورت گرفته و 
نتایج اولیه مباحث مطرح شده در دو کارگروه »رفع تحریم  ها 
و اقدامات هسته ای« به پایتخت  های خود بازگشته اند تا برای 
آغاز دور دوم این نشست   در روز چهارشنبه )۲۵ فروردین ماه( 
آماده شوند.مهمترین مساله دور اول نشست وین اختالف نظر 
دربــاره »رفع تحریم  ها و راســتی آزمایی« بــود. ایران آماده 
پایبندی کامل به برجام اســت و فهرست اقدامات هسته  ای 
آن مشــخص و شفاف است ولی در طرف مقابل، آمریکا اراده 
سیاسی برای رفع کامل تحریم  ها را نداشته و اتفاق نظر درباره 
فهرســت اقداماتی که این کشور برای بازگشت به برجام باید 

انجام بدهد، وجود ندارد.

شکل  گیری کمپین سیاسی و رســانه  ای برای تعدیل 
سیاست حرف قطعی ایران

سیاســت حرف قطعی جمهوری اسالمی ایران درباره پرونده 
هسته  ای به چگونگی بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی ایران 
به توافق هسته  ای اشاره دارد.پس از خروج آمریکا از برجام در 
سال ۲018 ایران با استناد به ماده )36( توافق هسته  ای ضمن 
حفظ شــاکله توافق، در دو مرحله برخی از تعهدات هسته  ای 
خــود را کاهش داد.حال در وضعیتی کــه هر دو طرف برای 
پایبندی به برجام ابراز تمایل کرده  اند جمهوری اسالمی ایران 
در یک تصمیم قاطــع و مورد اجماع داخلی اقدام به طراحی 
فرآیند منطقی و مشــروع بازگشــت آمریکا و سپس ایران به 
برجام کرده است.طبق این سیاســت، به دلیل آنکه خروج از 
برجام توســط آمریکا صورت گرفته است، نخست این کشور 

باید به تعهدات خود )رفع تحریم  ها( عمل نماید.
ازسوی دیگر، با توجه به اینکه در دوره اجرای برجام در فاصله 
زمانی ســال  های ۲016 تا ۲018 آمریکا عماًل از اجرای تعهد 
خود برای رفع عملی و مؤثر تحریم  ها خودداری کرد و از سال 
۲018 تاکنون ضمن اعمال مجدد تحریم  های هسته  ای، اقدام 
به وضع تحریم  های جدید متعددی کرده اســت، بازگشــت 
آمریکا به برجام زمانی امکان پذیر اســت که این کشور همه 
تحریم  ها را لغو کرده باشد و ایران با راستی آزمایی آن نسبت 

به انتفاع اقتصادی از برجام اطمینان حاصل کند.
بر این اساس، سیاست »حرف قطعی« جمهوری اسالمی ایران 
در مرحله پیش از بازگشــت به برجام دارای ســه رکن اصلی 
است. طبق این سیاست، به لحاظ زمانی، ابتدا آمریکا باید اقدام 
به رفع تحریم  هــا نماید.به لحاظ محتوایی، رفع تحریم  ها باید 
شــامل همه تحریم  ها و به ویژه سایر تحریم هایی باشد که از 
ابتدای دولت ترامپ به هر نحو علیه ایران وضع شــده است. 
به لحاظ فرآیندی، ایران بــرای اطمینان از رفع عملی و مؤثر 

تحریم  ها باید اقدام به راستی آزمایی اقدامات آمریکا کند.
ارزیابی نشســت وین نشــان می  دهد آمریــکا و اروپا درحال 
طراحی و پیاده سازی روندی هستند که علی رغم تأکید مقام 
معظم رهبری مبنی بر عدم تخطی از سیاســت حرف قطعی، 

تیــم مذاکره کننده ایران را وادار به عقب نشــینی از هر ســه 
رکن اصلی این سیاست کنند.بر اساس این طراحی، بازگشت 
همزمان و موازی دو طرف جایگزین بازگشــت اول آمریکا به 
برجام می  شود؛ ایران به جای رفع همه تحریم  ها به رفع بخشی 
از تحریم  ها رضایت بدهد و در نهایت،  راســتی آزمایی واقعی 
تبدیل به مجموعه اقدامات نمادین و صوری در یک بازه زمانی 
کوتاه مدت شود.ســخنان رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون 
مشــترک برجام پس از نشســت وین درباره ضرورت »رفع 
همه تحریم  ها« پســندیده بود ولی اظهارات ایشــان مبنی بر 
»بازگشــت تک مرحله  ای« به برجام و »راستی آزمایی سریع و 
راحت«ابهاماتی را در این خصوص ایجاد کرده است.بررســی 
واکنش آمریکا و اروپا به دور اول نشست وین نیز نشان می  دهد. 
برآوردی در میان کشــورهای غربی درحال شکل گیری است 
که ایران به نوعی بازگشــت همزمان به برجام و راستی آزمایی 
صــوری را پذیرفته و اکنون باید ایــران را برای پذیرش رفع 
بخشی از تحریم  ها تحت فشار سیاســی و رسانه  ای قرار داد.

به عنوان نمونه، وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نتایج دور 
اول گفتگوها اعالم کرد که »اگرچه نشانه  هایی از جدیت ایران 
برای بازگشت به برجام وجود دارد ولی قطعاً کافی نیست. اگر 
ایران بر موضع رفع همه تحریم  ها پافشاری کند، مذاکرات به 
بن بســت کشیده خواهد شــد.« برخی نیز در داخل کشور با 
تأکید بر دو کلیدواژه اصلی »عدم فرصت سوزی« و »جلوگیری 
از مقصرســازی ایران« درحال کمک به این کارزار هســتند.

آمریکا پیش از برگزاری دور دوم نشست درحال شکل  دهی به 
چنین ذهنیتی است که اصرار ایران برای رفع همه تحریم  ها 
غیرمنطقی بوده و مانع از به ثمر رسیدن مذاکرات می  شود.در 
این راســتا، وزارت خارجه این کشور پس از دور اول نشست 
ویــن اعالم کرد کــه »موضع قاطع آمریکا این اســت که در 
صورت بازگشــت ایران به برجام ما تنهــا تحریم  هایی را رفع 
خواهیم کرد که ناسازگار با توافق هسته  ای است. این موضوع 
به معنای لغو تمام تحریم  ها نیست زیرا برخی از آنها تحریم  های 
مشروعی هستند. براساس توافق هسته  ای سال ۲01۵ آمریکا 
این حق را داشته و }در صورت بازگشت به آن{ خواهد داشت 
که در موضوعات غیرهسته  ای نظیر تروریسم، برنامه موشکی، 
حقوق بشــر و... ایران را تحریم کند.«در برابر عملیات روانی 

آمریکا برای تعدیل رویکرد ایران در فرآیند بازگشت به برجام 
توجه به سه نکته زیر ضروری است:

1. پافشــاری ایران بر رویکرد »رفع همه تحریم  ها«  برخالف 
دیدگاه آمریکا ناشی از یک »رویکرد تمامیت  خواهانه« نیست، 
بلکه حاصل تجربه اجرای برجام در طول پنج ســال گذشته 
و تغییر ماهیت تحریم  های آمریکاســت. از نگاه آمریکا، ایران 
بایــد به تمام اقدامات خود عمل نماید و در ازای آن به اجرای 
حداقلی تعهدات آمریکا راضی شود.با این حال، در شرایط کنونی 
پذیرش پیشــنهاد آمریکا مبنی بر لغو تحریم  های ناسازگار با 
برجام و تخطی از سیاست لغو همه تحریم  ها دو پیامد زیان  بار 
دارد.نخست، بعد از خروج آمریکا از برجام تحریم  های هسته  ای 
و غیرهسته  ای با یکدیگر ترکیب شده  اند و به راحتی نمی  توان 
تحریم هسته  ای را از تحریم  های غیرهسته  ای تفکیک کرد. از 
این جهت همانگونه که وزیر خارجه ایران در توئیت خود تأکید 

کرده است تمام تحریم  های دوره ترامپ مغایر با برجام است.
 دوم، پذیرش تمایز میان تحریم  های هسته  ای و غیرهسته  ای 
ازســوی ایران به معنــای حفظ بخشــی از تحریم  ها و ایجاد 
بستری برای استمرار اعمال تحریم علیه ایران پس از بازگشت 
احتمالی دو طرف به برجــام خواهد بود.آمریکا تالش دارد تا 
در بازگشــت به برجام زیرساخت  های اعمال فشار علیه ایران 
را با هدف مهار برنامه منطقه  ای و موشکی حفظ کرده و کاخ 
سفید و کنگره قابلیت وضع تحریم  های جدید پس از بازگشت 
به برجام را داشته باشد.عدم مخالفت با این رویکرد آمریکا در 
مرحلــه کنونی حتی در صورت بازگشــت دو طرف به برجام 
نه تنها مانع از انتفاع اقتصادی ایران از توافق هسته  ای خواهد 
شد بلکه به زیان ایران نیز خواهد بود. در طول سال  های اخیر، 
آمریکا بخش  های حیاتی اقتصاد ایران را با عناوین غیرهسته  ای 
تحت تحریم قرار داده است.به صورت مشخص، درحال حاضر 
بیش از 300 فرد و نهاد ایرانی ازجمله بانک مرکزی، شرکت 
ملی نفت، کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، بانک  های خصوصی و... ذیل تحریم  های به 

اصطالح تروریستی قرار دارد.
۲. انتخابات ریاست جمهوری ایران و ضرب االجل توافق موقت 
میان ایران و آژانس بین المللی انرژی هســته  ای در خرداد ماه 

سال جاری، توجیه درستی برای تعجیل در مذاکرات نیست.

گذشــت زمان نباید عاملی برای تحت فشار قرار دادن ایران 
برای تخطی از سیاســت حرف قطعی باشد، بلکه این موضوع 

چالشی است که آمریکا باید برای حل آن چاره اندیشی کند.
اتمام بازه زمانی توافق موقت با آژانس مســاله ایران نیســت. 
ایران افزون بر بازه زمانی دوماهه قانون »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم  ها« یک فرصت ســه ماهه دیگر به طرف  های غربی 
داد تا با رفع تحریم  ها از توقف نظارت  های پروتکلی و داوطلبانه 
جلوگیری کند. اکنون توپ در زمین آمریکاست و این کشور 
باید برای ازسرگیری بخشی از نظارت  های متوقف شده اقدام 

به رفع تحریم نماید.
3. معاون وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران هدف از نشست 
ویــن را »نزدیک  کردن مواضع طرفیــن از طریق مذاکره« و 
خواسته اصلی ایران را »رفع همه تحریم  ها« اعالم کرده است. 
نکته قابل توجه آن است که آمریکا از طریق مذاکره غیررسمی 
و فضاســازی تالش دارد تا ایران را به رفع بخشی از تحریم  ها 
راضی کند. از این رو، نزدیک ساختن مواضع به یکدیگر نباید 
به معنای عقب نشــینی ایران از سیاســت حرف قطعی درباره 
تحریم  ها یا پذیرش یک راه حل بینابین باشد. به عنوان نمونه، 
ایران نباید با حفظ بخشــی از تحریم با توجیه غیرهسته  ای 
بودن آن موافقت کند. همچنین رفع دومرحله  ای تحریم  های 
آمریکا )رفع تحریم  هــای مغایر با برجام در گام اول و مذاکره 
درباره رفع دیگر تحریم  ها در گام دوم( نیز مغایر با سیاســت 

حرف قطعی است.

جمع بندی
سیاســت حرف قطعی جمهوری اسالمی ایران قابل چانه زنی 
نیســت و هیچ توجیهی نمی  تواند باعث تعدیل در ارکان این 
سیاست شــود. مهمترین آســیب در مرحله کنونی، تعجیل 
در به سرانجام رســیدن مذاکرات و تأثیرپذیری از فضاسازی 
آمریکاست.نکته اساسی آن است که برای جمهوری اسالمی 
ایــران »نتیجه« مهمتر از »زمان« اســت. از این رو، تا پیش از 
اطمینان از رفع عملی و مؤثر همه تحریم  ها و انجام یک فرآیند 
راســتی آزمایی واقعی، بازگشت آمریکا به برجام به ضرر ایران 
بوده و جز ایجاد یک شــوک روانی مثبت در یک دوره زمانی 

کوتاه مدت تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران نخواهد داشت.
صبر ایران و تحمل فشــارهای خارجی در طول ســه ســال 
گذشته به دلیل منتظر ماندن برای تغییر رببس جمهور آمریکا 
نبود بلکه ایران به دنبال تغییر رویکرد آمریکا و درک راهبردی 

آن از اثربخشی تحریم  ها بود.
دولت بایدن اگرچه فشــار حداکثری را یک شکست می داند، 
این شکست را ناشی از عدم هوشمندی در رفتار دولت ترامپ 
و عدم بهره گیری از ظرفیت مذاکره و ایجاد اجماع با کشورهای 
اروپایی می  داند.درواقع، آمریکا همچنان به اثربخشی فشار بر 
ایران امیدوار است و تا زمانی که در این درک راهبردی آمریکا 
تغییری ایجاد نشــود نه تنها مذاکره با آمریکا سودی نخواهد 

داشت، بلکه هیچ توافقی با این کشور پایدار نخواهد بود.
بنابراین، باید نســبت به چشم انداز گفتگوهای جاری در وین 
حساســیت بیشــتری وجود داشته باشــد و مجلس شورای 
اســالمی با دقت افزون  تــری بر این فرآیند نظــارت کرده و 
از انطبــاق آن با قانــون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم  ها 
)به ویــژه مواد 6 و 7 قانون( اطمینان حاصل کند. دولت و تیم 
مذاکره کننده نیز باید نسبت به محتوا و طرح های مذاکراتی در 
وین، شــفاف تر عمل کند و همانند تجربه برجام، جامعه را با 
یک متن از پیش توافق شده مواجه نسازد و لذا باید اجازه دهد 
که نخبگان کشور از این مسیر مطلع باشند و درباره ابعاد آن 

توان اظهارنظر داشته باشند.
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نوشــیدن یک قاشق غذاخوری سرکه ســیب عالئم گوارش کند یا 
سنگین، گرفتگی و اختالل شکمی را تسکین می دهد. این ماده در 
به حداقل رساندن حس اسید معده و سوزش سر دل کمک می کند.  
بررســی ها نشان می دهد مصرف دو قاشق از این مایع ترش در کنار 
یک وعده تنقالت در مقایسه با مصرف تنقالت همراه با آب می تواند 
به کاهش سطح قند خون منجر شود. همچنین، این محصول میزان 
مخاط را کاهش داده و ســینوس ها را پاکسازی می کند و از این رو، 
گرفتگی کمتری در آن ها دیده می شود. یکی از فواید اصلی مصرف 
مداوم سرکه سیب تقویت سیستم ایمنی است. به همراه یک رژیم 
غذایی سالم و ورزش، نوشیدن دو قاشق غذاخوری سرکه سیب در 

روز آهنگ سوخت و ساز را تسریع می کند. 

محققان دریافتند ســطح دی اکســید کربن موجــود در محیط تاثیر 
مســتقیمی با احتمال ابتال به ویروس کرونا دارد. پیگیری ســطح دی 
اکســیدکربن در داخل خانه یک روش ارزان و قدرتمند برای نظارت بر 
 CO۲ خطر ابتال به کووید-۱۹ اســت. در هر محیط داخلی وقتی سطح
بیش از حد افزایش یابد، خطر انتقال نیز تقریبا دو برابر می شــود. افراد 
عفونی همزمان با بازدم دی اکســید کربن، ویرو س های موجود در هوا 
را نیــز بازدم می کنند. این بدان معناســت که CO۲ می تواند به عنوان 
»پروکسی« برای تعداد ویروس های موجود در هوا عمل کند. شما هرگز 
در خانه با هوای مشترک با دیگران ایمن نیستید، اما می توانید خطر را 
کاهــش دهید و نظارت بر CO۲ در واقع تنها گزینه کم هزینه و عملی 

است که برای نظارت داریم و هیچ چیز دیگری وجود ندارد.

افراد مبتال به زوال عقل نسبت به ترک عادت های قدیمی و سازگار 
شدن با روال  جدید مشکالت بیشــتری دارند. زوال عقل یک سفر 
کاماًل فردی است که می تواند منجر به انبوهی از اثرات شناختی شده 
و به همین ترتیب، تجربیات بین افراد متفاوت خواهد بود. اغلب افراد 
مبتال به بیماری آلزایمر یا سایر بیماری های زوال عقل وسایل را در 
جایــی غیر محل اصلی آن قرار می دهند؛ اگرچه این معضل ممکن 
اســت در موارد خفیف گیج کننده باشد، اما در موارد حاد می تواند 
خطرناک باشد. این موارد به طور ذاتی برای برخی از افراد مبتال به 
زوال عقل که هنگام پیاده روی به محیط اطراف خود توجه کمتری 
دارند، می تواند خطرناک تر باشــد که ایــن امر خطر لغزش، زمین 

خوردن و یا صدمه زدن به خود با اشیای تیز را افزایش می دهد.

اگر هر روز سرکه سیب بخورید 
چه اتفاقی در بدنتان رخ می دهد؟

ارتباط سطح دی اکسید کربن 
محیط با احتمال ابتال به کرونا

دنیا برای فرد مبتال به زوال عقل 
چگونه به نظر می رسد؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرگ تدریجی در تاالب انزلی

عبور فروش تسال مدل 3 و مدل Y از مرز 1 میلیون دستگاه
پس از انتشار گزارش فروش سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ فهمیدیم که تسال توانسته از مرز فروش ۱ میلیون دستگاه مدل ۳ و مدل Y عبور 
کند. تا پایان ماه مارس ۲۰۲۱ تعداد ۱,۰۷۴,۰۴۶ دستگاه تسال مدل ۳ و مدل Y به فروش رفته است. ما حدس می زنیم آمار فروش خود 
تســال مدل ۳ به زودی به ۱ میلیون دســتگاه برسد چراکه آمار فروش دو محصول پرطرفدار تسال به شرح زیر بوده است: تسال مدل ۳: 
فروش احتمالی باالی ۹۵۰ هزار دستگاه )از اواسط سال ۲۰۱۷ تاکنون(  تسال مدل Y: فروش احتمالی باالی ۱۰۰ هزار دستگاه )از اوایل 
سال ۲۰۲۰ تاکنون( فروش ترکیبی تسال مدل S و مدل X نیز بیش از ۵۱۰ هزار دستگاه بوده که برای این خودروساز رقم باالیی می باشد. 
جمع فروش محصوالت الکتریکی تسال باالی ۱.۵ میلیون دستگاه بوده و با توجه به روند فعلی فروش این خودروساز انتظار می رود تسال 
بتواند از مرز فروش ۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۱ عبور کند. دستاورد قبلی تسال یعنی فروش ۱ میلیون دستگاه خودروی الکتریکی 
در آوریل ۲۰۲۰ به دست آمده است. در واقع یک میلیونمین تسالی الکتریکی در دهم مارس ۲۰۲۰ تولید شد. هیچ خودروساز دیگری 
نتوانسته به چنین آمار فروش خودروهای الکتریکی در دنیا دست یابد. تسال مدل ۳ پرفروش ترین خودروی الکتریکی دنیا می باشد. البته 

دیگر گروه های خودرویی به ویژه گروه فولکس واگن در آینده نزدیک تسال را به چالش خواهند کشید.

فوتبال زنان مهم  است یا باشگاه بادران؟
شــهره موســوی که به عنوان نایب رئیس زنان فدراسیون فوتبال انتخاب شــده، به نظر بیش از اینکه به فوتبال و فوتسال زنان توجه 
کند، درگیر امور جاری و مشــغله های کاری شــخصی خود است. ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون فوتبال برگزار و 
شــهاب الدین عزیزی خادم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. در همین مجمع بود که شهره موسوی با 
کسب ۷۰ رای در جایگاه نایب رئیس سوم و نایب رئیس زنان فدراسیون قرار گرفت تا هدایت فوتبال و فوتسال زنان را برعهده بگیرد و به 
وضعیت نابسامان آنها رسیدگی کند. از این انتخاب بیش از ۴۰ روز گذشته و در این مدت موسوی به جای آنکه مدیریت فوتبال زنان را 
برعهده بگیرد به نظر به  فکر مشغله های شخصی خود است و کمتر به وظایفش در قبال فوتبال و فوتسال زنان توجه کرده است. او که در 
ابتدای قرار گرفتن در این سمت یکی از دالیل عدم سرمایه گذاری در فوتبال زنان را شناخت کم و رسانه ها را نیز به اطالع رسانی ضعیف 
در این باره متهم کرد، اکنون به نظر خودش دغدغه ی تمام وقتی برای فوتبال زنان ندارد. موســوی عضو هیات رئییســه و نایب رئیسی 
زنان فدراسیون فوتبال است. او هم چنین مدیرعامل باشگاه ورزشی بادران در لیگ دسته یک است. موسوی هم چنین مدیرعامل شرکت 

بازاریابی شبکه بادران گستران است که در زمینه های مختلفی چون کاالهای آرایشی، بهداشتی و غیره فعالیت دارد. 

خون یتیم رد کشی و خواهی
باغ بهشت و ساهیٔ طوبی را نیکی هچ کرده ایم هک ات روزی
نیکو دهند مزد عمل ما را

رپوردگار صانع یکتا راانباز ساختیم و شریکی چند شتیم لؤلؤ الال راربداشتیم مهرهٔ رنگین را بگذا
نشناختیم خود الف و با راآموزگار خلق شدیم اما

بت ساختیم رد دل و خندیدیم
رب کیش بد، ربهمن و بودا را

پیشنهاد

چهره روز

کتاب هیاهوی زمان
 The Noise of کتــاب هیاهوی زمان با عنوان اصلــی
Time اثری درخشــان از جولین بارنز است که در آن 

به زندگی سخت و پر فراز و نشیب یکی از بزرگ ترین 
آهنگســازان روس، دمیتری شاستاکویچ، می پردازد. 
جولین بارنز در این رمان به جایگاه هنرمند در عصر 
وحشت و استبداد می پردازد و تصویری از شوروی در 
دوره استالین و رهبران بعد از او ارائه می دهد. دمیتری 
شاستاکویچ در سال ۱۹۰۶ در پترزبورگ به دنیا آمد 
و چــه در زمان حیات خود و چه بعد از آن، به عنوان 
یکی از بزرگ ترین آهنگســازان قرن بیستم شناخته 
می شد. پیشنهاد می کنم حتما قبل از خواندن کتاب 
)و یا بعد از خواندن کتاب( با جســتجو در اینترنت به 
ســمفونی های این آهنگساز بزرگ گوش کنید.شاســتاکویچ از معدود هنرمندان شوروی بود که 
شــخص استالین بر آثارش نقد نوشت. موسیقی او به طور رسمی دو بار در سال ۱۹۳۶ و ۱۹۴۸ و 
به صورت دوره ای ممنوع اعالم شــد اما نبوغ او در موسیقی برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد 
بود. جولین بارنز در کتاب هیاهوی زمان توانســته به زیبایی بخش هایی از زندگی این هنرمند را 
روایت کند.کتاب در سه بخش نوشته شده و عنوان بخش اول آن »در پاگرد« نام دارد. شاستاکویچ 
در پاگرد جلوی آسانسور نشسته است و با خود فکر می کند که احتماالً دیگر زندگی اش به پایان 
رسیده و راه فراری نخواهد داشت. در برابر سرنوشت سر خم کرده و پذیرفته بود که زندگی به او 
بگوید وضعیتش چنین است. منتظر بود هر لحظه درِ آسانسور باز شود و ماموران دستگیرش کنند. 
نشســتن جلوی آسانسور این مزیت را داشت که عزیزانش – همسر و دخترش – شاهد صحنه ی 

دستگیری او نبودند.

حسین زمرشیدی
حســین ُزمرشیدی )زادهٔ ۵ فروردین ۱۳۱۸ مشهد - 
درگذشــتهٔ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ تهران( معمار سنتی کار 
برتــر ایرانی بود. وی در نوجوانی زیر دســت پدرش 
»حاج محمد معمار« که از معماران زبردست و به نام 
مشــهد بود کار می کرد. همچنین بنایی نیز می کرد 
و تا پایان دبیرســتان در همان جــا درس می خواند. 
زمرشــیدی در معماری و کاشی کاری آرامگاه خواجه 
ربیع، گنبد ســبز مشــهد، آرامگاه امامزاده محروق 
نیشــابور و آرامگاه شیخ احمد جامی تربت جام نقش 
داشت. وی در تهران در آزمون استادکاری هنرستان 
صنعتی تهران )ایران و آلمان( پذیرفته شد و همزمان 
در رشتهٔ ساختمان درس خواند. سال ۱۳۵۰ به آلمان 
رفت و در رشتهٔ ساختمان و تربیت دبیر فنی دانش آموخته شد. او عضو فرهنگستان هنر و هیئت 
علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. حسین زمرشیدی به عنوان عضو ثابت گروه معماری 
فرهنگستان هنر، در سال ۱۳۸۱ از سوی ستاد بنیاد چهره های ماندگار، به عنوان »چهره ماندگار 
در عرصه معماری سنتی کشور« برگزیده شد. وی در مهرماه ۱۳۸۳، از رئیس جمهور، نشان درجه 
ســه دانش دریافت کرد و در ســال ۱۳۸۷ به عنوان پدیدآورنده هنرهای قدسی و الهی معماری 
اسالمی برای قرآن، از طرف رئیس جمهوری ایران به عنوان خادم برگزیده قرآن کریم مورد تجلیل 
و تقدیر قرار گرفت. وی دارای ســه فرزند بنام های: زهرا زمرشیدی )پژوهشگر، نویسنده، عکاس 
و معمار(، کوروش زمرشــیدی )پژوهشگر و نویســنده( و داریوش زمرشیدی )کارشناس عمران( 
می باشد. حسین زمرشیدی ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در سن ۷۹ سالگی در تهران درگذشت. پیکر او روز 

۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تشییع و در قطعه هنرمندان )چهره های ماندگار( به خاک سپرده شد.

فرهنگ

هــر بار تیتری میلیاردی با گزارشــی از صعود درصدها 
پرونده طرح های فصلی کتاب را می بندند، اما اگر تقدیرها 
و افتخارات برگزارکنندگان را کنار بزنیم و به کتاب های 
فروخته شــده نگاهی کنیم، جز سقوط کتاب خبری در 
کار نیســت؛ کتاب ها گرچه گران تر می شــوند اما خاک 
می خورند و سقوط می کنند. دفتر طرح های فصلی کتاب 
در ســالی که با شــیوع ویروس کرونا به پایان رسید، از 
اردیبهشت ماه باز شد؛ ماهی که تا پیش از شیوع ویروسی 
که ابتدا چین و بعد دنیا را به هم ریخت بنا بود برگزاری 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را به خود 
ببیند، با تخفیف طرح »بهارانه« )به عنوان سیزدهمین 
دوره طرح توزیع یارانه کتاب( در کتابفروشــی ها میزبان 
عالقه مندان و خریداران شــد. این البته درحالی بود که موسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی وزارت 
ارشاد هنوز دچار ادغام نشده بودند و از این رو طرح »بهارانه« بنا به روال گذشته طرح های فصلی، توسط 
خانه کتاب برگزار می شــد. بر اساس اعالم نیکنام حسینی پور )مدیر خانه کتاب در آن زمان( در طرح 
»بهارانه کتاب ۹۹« ۲۰ میلیارد ریال یارانه به کتابفروشــی ها و ۲۰درصد تخفیف تا سقف ۱۵۰۰۰۰۰ 
ریال نیز به خریداران اختصاص پیدا کرد. پس از آن که چند روزی از اجرای طرح می گذشــت، اعتبار 
کتابفروشی های عضو طرح ۲۰درصد افزایش یافت و سر آخر، آمار فروش طرح تخفیفی کتاب در بهار 
۹۹، با مشارکت ۶۸۵ کتاب فروشی چنین اعالم شد: ۳۰۴هزار و ۲۵۵ نسخه کتاب به مبلغ ۱۱۷ میلیارد 
و ۴۸۸ میلیون و ۷۱۰هزار و ۵۷۴ ریال توسط ۱۰۸هزار و ۲۵۸ نفر خریداری شد؛ هرچند این عدد به 
عنوان تعداد خریداران صحیح نیســت چون عده قابل توجهی از خریداران با دو یا چند کد ملی برای 

یک نفر خرید می کنند.

تیترهای میلیاردی برای موجودی بی رمق
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