
 فوت ۱۸۴ بیمار کرونایی 
دیگر در کشور

بر اســاس اعالم مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشت، ۱۸۴ بیمار کووید۱۹ طی شبانه روزگذشته جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۹ هزار 
و ۵۶۸ نفر رســید. تا کنون ســه میلیون و ۱۳۸ هزار و ۳۳۳ نفر 
ُدز اول واکســن کرونا و ۴۹۹ هزار و ۴۰ نفر نیز ُدز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به سه 
میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۷۳ ُدز رسید.همچنین تا دیروز ۷ خرداد  
و بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و ۲۵۳ بیمار 
جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۱۵۳۲ نفر 
از آنها بســتری شــدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
دو میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۱۱ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۸۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۷۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون دو میلیــون و ۴۱۰ هــزار و ۲۵۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۴۳۸۳ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.بر اساس اعالم مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت،  تا کنون ۱۹ میلیون و 
۵۵۰ هزار و ۵۵۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است و در حال حاضر ۱۳ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۲۱۴ 

شهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۱ شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سردار شریف از ایام انتخابات به عنوان بهار رسانه ها نام برد و با تاکید بر اینکه رسانه های نظام سلطه و معاند همواره انتخابات را بزنگاهی برای سیاه نمایی، 
شبهه افکنی و القا و طرح ادعاهای دروغین علیه نظام اسالمی و ملت ایران قرار داده اند، گفت: در چنین شرایطی برخورداری از سواد رسانه ای و توانایی تفکیک 
اخبار و محتوای واقعی از غیر واقعی اهمیت زیادی در شکل گیری تحلیل درست دارد.به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و 
مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فعاالن رسانه ای و اقشار مختلف بسیج سپاه عاشورا تبریز با اشاره به جایگاه رسانه ها در دنیای 

کنونی اظهارکرد: ظهور و گسترش رسانه های نو و تنوع رسانه ها مطابق با سلیقه های مختلف که به طور عمده به سهولت...
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سخنگوی سپاه پاسداران:
دشمن برای کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات برنامه دارد
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 مشارکت حداکثری و انتخاب آگاهانه 
و درست را چگونه محقق کنیم؟

حضور کمرنگ در پای صندوق های رای از اهداف شــوم دشمنان 
انقالب را تقویت که تحریم ها و تهدیدها وفشار اقتصادی، مشکالت 
اقتصادی، بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی از مظاهر آن است، 

که دود همه آنها به چشم مردم می رود و به ضرر مردم است.
محمد بنائیان سفید مسئول کمیسیون سبک زندگی ستاد اجرایی 
بیانیه گام دوم انقالب ســازمان بسیج اساتید کشور طی یادداشتی 
نوشــت: چگونه دو راهبرد اساســی مقام عظمای والیت و رهبری 
امــام خامنه ای)مد ظله العالــی( را در انتخابات دوره ســیزدهم 
ریاست جمهوری و شورای های شهر و روستا را با بصیرت و معرفت 

محقق نمائیم؟
۱. مشارکت حداکثری

۲- انتخاب آگاهانه و درست.
مشــارکت حداکثری زمینه اعتبار، اعتماد و امنیت مردم و مصداق 
حضور پررونق مردم در انتخابات اســت،که مــردم مداری، آزادی 
و مســئولیت پذیری عمومی و صیانت از ارزشهای انقالبی، قانون 
اساسی و هویت ملی و اقتدار و ثبات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را به دنبال دارد.راهبرد دوم که مربوط به انتخاب درســت و 
آگاهانه است. یک بخش مربوط به تائید صالحیت های نامزدهای 
ریاســت جمهوری و شــوراها می باشد که شــورای نگهبان باید 
تمامی معیارها، شــاخص ها و سوابق و عملکردهای افراد را، بویژه 
نامزدهای ریاســت جمهور را دقیقاً بررسی و التزام آنان را با توجه 
به عملکرد، سبک زندگی، عدم وابستگی خود، خانواده و وابستگان 
ونیز عدم دو تابعیتی بودن آنان بررسی، به گونه ای که وقتی چند 
نفر تائید شــدند، مردم اطمینان قلبی داشته باشند که هر یک از 
آنان کارآمدی و صالحیت هم جانبه را دارند و اینگونه نباشــد که 
پست های مهمی را اشغال کرده باشند، اما بعد از انتخاب از قدرت 
سوءاســتفاده کنند و با قانون اساســی و قوانین مصوب باالدستی 
تقابل نماید و یا با شــعاری و قول هایی که می دهند موج سواری 
کنند و وقتی به قدرت رسیدند کسی نیست که نظارتی بر مطالبات 
مردم وپیکیری برنامه های شعار قول های آنان داشته باشند.بعضا 
اختیــارات و وظایفی که رئیس جمهور در چارچوب قانون دارد که 
بسیار وسیع است ولی چون بعضاً کارآمدی الزم را نداشتند، بحث 
انحرافی نداشتن اختیار الزم را مطرح می کنند. یعنی رئیس جمهور 
باید باقبول همان اختیارات قانونی شــعار انتخاباتی و برنامه خود 
را تنظیم نماید. یعنی جلوگیری از فرافکنی از اســلوب و چارچوب 
نظام که قواعد کنش سیاســی رعایت، و از ســاختار مستقر نظام 
عدول نکنند، که بعضاً برخالف انتظار نقش اپوزیســیون را ایفا می 
نمایند. حضور حداکثری منوط به سوابق خدمت روسای جمهوری 

درخدمت حداکثری به مردم و تعامل الزم با قوای سه گانه است.
انتخاب درســت و آگاهانه منوط اســت به اینکه که اوال شــورای 
محتــرم نگهبان افراد صالح و اصلــح را تائید و مردم فهیم ایران با 
بصیرت، بامعرفت و شــناخت دقیق اصلــح را انتخاب نمایند و نیز 
در فرهنگ سازی انتخاب اصلح باید در فضای مجازی، رسانه های 
ملی و مطبوعاتی و سخنرانی ها و تبلیغات حرمت افراد رعایت شود 
وقتی نامزدی تائید شــد نباید طرفداران و نامزدهای رقیب، آنها را 
توهین و با دعواهای حزبی و سیاســی در مردم ایجاد بی اعتمادی 
کنیم، زیرا مردم باید حضور گرم و پر رونق در پای صندوقهای رای 
داشــته باشند. ایجاد فضای دوقطبی و یاس و ناامیدی در مردم، نه 
تنها به نفع هیچ یک از احزاب و رقبا نیســت، بلکه حضور کمرنگ 
در پای صندوق های رای از اهداف شوم دشمنان انقالب را تقویت 
که تحریم ها و تهدیدها و فشــار اقتصادی، مشــکالت اقتصادی ، 
بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی از مظاهر آن اســت، که دود 
همه آنها به چشــم مردم می رود و به ضرر مردم است.امید است با 
اتکال به خداوند ســبحان مردم بصیر، فهیم و آگاه ایران اسالمی با 
حضور گســترده و پررونق در صندوق های رای و با انتخاب اصلح 
یک رئیس جمهــور انقالبی، جهادی، مردمی،کارآمد، مدیر و مدبر 
زمینه حل مشکالت و معضالت جامعه را فراهم کنند.و آخر دعوانا 

آن الحمدهلل رب العالمین.

یادداشت

رهبر معظم انقالب با بیان اینکه کســانی که نرفتن پای صندوق را ترویج می کنند دلسوز 
مردم نیســتند، فرمودند: کسی که دلسوز مردم اســت مردم را از رفتن پای صندوق منع 
نمی کند.، رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز )پنج شنبه( در دیدار تصویری با رئیس و 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات، بیان 
راه حل های عینی و واقعی درباره مشــکالت اقتصادی و معیشــتی مــردم در برنامه های 
انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین 
بایدها و نبایدهای رقابت های انتخاباتی تأکید کردند: اثر نتیجه انتخابات سال ها بر زندگی 
مردم و کشــور ســایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات ۲۸ خرداد بر خالف خواسته 
دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود.ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال 
فعالیت مجلس یازدهم صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه هایی به نمایندگان ملت در 
مجلس شورای اســالمی برای استمرار ویژگی هایی نظیر »حرکت انقالبی و خردمندانه«، 
»تــالش بی وقفه« و »کارآمدی و مردمی بودن« افزودند: همه مجالس همان گونه که امام 
بزرگوار فرمودند باید خود را عصاره فضائل درخشان و متعدد ملت قرار دهند.رهبر انقالب 
عملکرد مجلس در یک ســال اخیر را نشان دهنده تالش، همت بلند و کارآمدی خواندند و 
حضور نیروهای جوان و پُرتوان در کنار نیروهای دارای سوابق تقنینی و اجرایی را، موجب 
توفیق مجلس در تصویب لوایح و طرح های مهم و متعدد دانستند و با تشکر از حضور رئیس 
و نمایندگان مجلس در میان مردم و ســفرهای استانی گفتند: این حرکت بسیار خوب را 
ادامه دهید و همیشــه در کنار مردم بمانید.ایشان تصویرسازی منفی از مجلس یازدهم را 
حرکتی بدون انگیزه های دلســوزانه و اصالحی خواندند و افزودند: برخی انتقادات به قصد 
اصــالح و تکمیل صورت می گیرد اما در تصویرســازی منفی، ایــن انگیزه ها وجود ندارد، 
نمایندگان مجلس باید با بی اعتنایی به این کارها، به اجرای وظایف خود ادامه دهند و در 
رفتار و گفتار بهانه ای به دست دشمنان و اینگونه مخالفان ندهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بیان چند توصیه به نمایندگان منتخب ملت در مجلس افزودند: توصیه اصلی، انقالبی 
ماندن و حفظ ویژگی هایی نظیر »تحرک و تالش بی وقفه« است، چرا که خداوند به فرموده 
قــرآن کریم، مالئک رحمت خود را بر کســانی نازل می فرماید که در صراط مســتقیم، 
استقامت به خرج دهند.رهبر انقالب با اشاره به انحراف تدریجی برخی عناصر گفتند: برخی 
در اوایل، پرتوان و با حرارت بودند اما وسوسه های مال، مقام و شهرت، راهشان را کج کرد 
و گاه ۱۸۰ درجه تغییر داد.ایشان، انقالبی ماندن را نیازمند مراقبت دائمی و حساب کشی 
از خود دانستند و افزودند: معنای حقیقی تقوا، مراقبت مدام در مقابل خطرها و لغزش هاست.
توصیه دوم رهبر انقالب، »افزایش کارآمدی و وجود عقالنیت و طمأنینه« در مجلس بود.

ایشــان گفتند: عملکرد مجلس تاکنون خوب بوده اما ریل گذاری برای اصالح امور کشور، 
کارهــای فراتر و فراوان تری می طلبد و نیازمند وجــود آرامش عقالنی و پرهیز از کارهای 
هیجانی و احساسی اســت.رهبر انقالب، مجلس را از مظاهر عمده خرد جمعی در کشور 
خواندند و با انتقاد از کســانی که در خارج مجلــس، انقالبی گری را به معنای حرف های 
غیرمسئوالنه و رفتار هیجانی می دانند، افزودند: انقالبی گری یعنی روحیه اقدام صحیح، عازم 
و جازم در جهت درست و برگرفته از عقالنیت.رهبر انقالب، امام خمینی را مظهر تمام عیار 
انقالبی گری و عقالنیت خواندند و افزودند: امام ره( از همه انقالبی تر و در عین حال عاقل تر 
بود و همیشه پخته تر و سنجیده تر حرف می زد و در این مسیر هیچ گاه اصطالحاً کم نیاورد.

توصیه دیگر رهبر انقالب، آسیب شناسی رفتار نمایندگان بود.ایشان، استفاده از توانایی های 
قانونی نظیر سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به نفع مسائل شخصی، گروهی یا قومی را 
از جمله این آسیب های احتمالی دانستند و گفتند: از این توانایی ها باید فقط در جهت ُمّر 
قانون و حقیقت اســتفاده کرد.رهبر انقالب، ورود به مســائل اجرایی و تالش برای سپرده 
شدن مسئولیت های شهری و استانی به اشخاص مورد نظر را از دیگر آسیب هایی دانستند 
که نمایندگان در معرض آنها قــرار دارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، همچنین نمایندگان 
مجلس را به مراقبت و دقت در اســتفاده از تریبون مجلس توصیه کردند و افزودند: گاهی 
بیان انتقادات در جمع های محدود مؤثر است اما بیان این حرف ها در تریبون مجلس بی اثر 
و حتی مضر است.پرهیز از تالش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست های اجرایی توصیه 
بعدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس بود.ایشان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز 
به دقت در این موارد توصیه کردند و افزودند: البته مراقبت درونی نمایندگان مؤثرتر است.

توصیه بعــدی رهبر انقالب به نمایندگان مجلس، »اهتمام جدی به کار کارشناســی در 
بررســی طرح ها و لوایح و باال بردن ســطح کیفی قوانین« بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
گفتند: باال بودن ســطح کیفی قوانین به قوت و عملی بودن، صریح و روشن و بدون ابهام 
بــودن، و تأویل ناپذیر بودن قوانین اســت و نمایندگان باید در مــورد طرح ها و لوایح با 

صاحب نظران مشورت کنند تا ســطح کارشناسی ارتقاء یابد.رهبر انقالب یک نکته را نیز 
متذکر شدند و افزودند: در مسائل حساس و مهم، ترجیح این است که به جای طرح، الیحه 
ارائه شــود زیرا موافقت دولت به عنوان مجری را به همراه دارد و همچنین از پشتوانه کار 
کارشناســی بدنه دولت نیز برخوردار است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به »رعایت 
اولویت ها و مسائل اساســی« افزودند: خوشبختانه در برنامه های مجلس، اولویت ها دنبال 
می شــود اما این موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شــعار سال، 
اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی از تولید است زیرا اگر تولید احیاء 
شــود، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت.رهبر انقالب اســالمی با یادآوری توصیه خود به 
دوره های مختلف مجلس در خصوص عالج تراکم قوانین خاطرنشان کردند: باید با مشخص 
کردن یک مهلت برای این موضوع فکری شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در آخرین توصیه 
خود به نمایندگان با اشاره به کالم پر مغز امام )ره( مبنی بر اینکه »مجلس عصاره فضائل 
ملت است«، گفتند: این کالم یعنی مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد و فضائل ملت هم 
که در ۴۲ سال گذشته و در عرصه های مختلف بروز یافته عبارتند از مجاهدت، ایثار، عزت 
و اعتماد به نفس، امید و توانایی ایســتادگی در برابر مشکالت.ایشــان در بخش دیگری از 
سخنانشــان به موضوع انتخابات ریاســت جمهوری پرداختند و افزودند: دشمنان از همه 
امکانات خود اســتفاده می کنند تا انتخابات مایه سرشکستگی ملت شود و برخی هم در 
داخل دانسته یا ندانســته حرف بدخواهان را ادامه می دهند اما من بسیار امیدوارم که به 
لطف خداوند و با همت ملت، این انتخابات مایه آبرو و عزت کشور شود.رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان، 
گفتند: من الزم می دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات 
شــدند، تشکر کنم و همچنین از کسانی که صالحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و 
مردم را دعوت به شرکت در انخابات کردند، به طور مضاعف تشکر می کنم.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای خاطرنشــان کردند: عدم احراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان 
نیست بلکه به این معنا است که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات و آشنایی های 
خود نتوانســته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه ممکن است آن فرد صالحیت 
باالیی هم داشته باشد.ایشان با اشاره به برخی اعتراض ها به شورای نگهبان افزودند: البته 
انگیزه این اعتراض ها متفاوت اســت. برخی اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از 
مشــارکت پایین مطرح می شــوند، و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشــان احراز 
صالحیت نشده، گله مند و ناراحت هستند که به آنها ایرادی نمی شود داشت، اما برخی با 
اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطالب خود در فضای مجازی و مطبوعات، می خواهند از 
این فرصت برای انتقام از شــورای نگهبان اســتفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد 
گذشت.رهبر انقالب اســالمی درباره برخی نگرانی ها از احتمال مشارکت پایین مردم در 
انتخابات ۲۸ خرداد، گفتند: من معتقدم میزان مشــارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن 
اسم ندارد بلکه مردم به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی باال 
برای حل مشکالت کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه عنوانی دارد و 
یا از چه جناحی است، البته شاید این موضوع برای گروه های سیاسی مهم باشد ولی برای 
عامه اینگونه نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مهم این است که نامزدها 
مردم را اقناع کنند که مشکالت جامعه را می شناسند، مدیر و مدبر و با صداقت هستند و 
توانایــی اداره کشــور را دارند. در این صورت به لطف خدا مردم با مشــارکت باال در پای 
صندوق های رأی حاضر خواهند شد.ایشــان با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه 
نامزدها باید در مناظرات دیدگاه های خود را درباره فضای مجازی و سیاست خارجی اعالم 
کنند، تأکید کردند: اینها جزء مسائل مردم نیست. مسئله مردم »بیکاری جوانان، معیشت 
طبقات ضعیف و مافیای واردات« است که کمر تولید را می شکند و جوانان مبتکر و با انگیزه 
را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره می کند.رهبر انقالب در همین خصوص افزودند: 
اخیراً به مســئوالن درباره وضعیت کشــاورزان تذکر داده ایم زیرا کشاورز با زحمت و رنج 
فراوان محصولی را تولید می کند اما سیاســت های نادرســت و واردات، او را به خاک سیاه 
می نشاند و سود اصلی را به جیب دالل ها می برد.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
باید کسی مسئول قوه مجریه شود که این مسائل و مشکالت اصلی مردم را بداند و بتواند 
آنها را حل کند، گفتند: در چنین صورتی، کشور به معنی واقعی کلمه سعادتمند خواهد 
شد.ایشان مسائل سیاسی و فرهنگی را با اهمیت خواندند اما افزودند: اکنون مسئله فوری 
و اصلی کشور، اقتصاد است و نامزدها باید برنامه ها و راه حل های خود برای حل مشکالت 
اقتصادی را به مردم ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکالت اقتصادی را دارند.رهبر 
انقالب با اشــاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقالب بخصوص بعد از 

تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت به رئیس جمهور، گفتند: در 
این ۴۲ سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان اینگونه بوده که قبل از انتخابات می گویند مردم 
شــرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات می گویند انتخابات مهندسی شده 
بوده و در مورد فرد انتخاب شــده به عنوان رئیس جمهور هم می گویند او اختیاری ندارد.

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اکنون هم دســتور کار تبلیغاتی دشــمن 
همین گونه اســت، افزودند: آنها تالش دارند به مردم القاء کنند انتخابات و انتخاب رئیس 
جمهور هیچ فایده ای ندارد و متأســفانه برخی در داخل نیز این حرف ها را تکرار و تئوریزه 
می کنند.ایشان تأکید کردند: با وجود همه این دشمنی ها و تبلیغات، وظیفه همه آن است 
که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به بیان چند توصیه خطاب به نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری و طرفداران آنها و عموم مردم پرداختند.رهبر انقالب نامزدها را از تبدیل کردن 
انتخابات به »صحنه جنگ قدرت و برخوردهای اهانت آمیز« مشابه آنچه در آمریکا و بعضی 
کشورهای اروپایی معمول و مایه آبروریزی آنها است، بر حذر داشتند و گفتند: در گذشته 
نیز هر گاه در مناظره ها و برنامه های انتخاباتی از اینگونه روش های تخریبی، تهمت زنی و 
ترساندن مردم از رقیب استفاده شد، کشور ضرر کرد.ایشان تأکید کردند: میدان انتخابات 
میدان مســابقه خدمت و سبقت گرفتن در خیرات است و باید از نفرت پراکنی و اتهام زنی 
پرهیز شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر پرهیز از شعارهای غیر واقع بینانه و فریبنده، 
افزودند: نامزدها با توجه به امکانات و واقعیات کشــور، شعار و وعده بدهند.»رعایت جدی 
مالحظات اخالقی« و »خودداری از هنجارشــکنی و شکستن خطوط اصلی نظام« توصیه 
بعدی رهبر انقالب به کاندیداها بود.ایشــان خاطرنشان کردند: رعایت اخالق اسالمی در 
مناظره ها و مصاحبه ها، موجب ســرریز شدن آن در جامعه و الگوگیری مردم خواهد شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راهکار بعضی افراد برای بیشــتر دیده و شــنیده شدن، 
شکستن خطوط اصلی نظام است در حالی که نظام جمهوری اسالمی نظامی مستقر، پا برجا 
و جا افتاده است که با همین خطوط خدایی و مردمی در مقابل دشمنی ها ایستاده است، 
ضمن اینکه هنجارشکنی موجب ایجاد موقعیت بهتر در بین مردم نخواهد شد.رهبر انقالب 
ســپس خطاب به طرفداران نامزدها، »نیت خدایــی« را موجب برکت و رضایت الهی در 
صورت رقم خوردن هر گونه نتیجه ای دانستند و گفتند: گاهی داغ تر بودن طرفداران از خود 
کاندیداها موجب تعارض و بدگویی می شــود که در این زمینه باید مراقبت کرد چرا که از 
برنامه های مخالفان به جان هم انداختن طرفداران نامزدها و استفاده از فضای مجازی برای 
بدگویی و انتشــار دروغ علیه یکدیگر است.ایشان افزودند: انگیزه های دشمنان برای ایجاد 
اخالل بســیار عمیق است البته در فضای مجازی نیز گاهی مسائلی برجسته می شود که 
لزوماً بازتاب خواست مردم نیست.حضرت آیت اهلل خامنه ای از کاندیداها خواستند بین خود 
و خدا ملتزم شوند که نتیجه انتخابات هر چه شد، همه آن را بپذیرند و نجیبانه تسلیم شوند.

ایشان خاطرنشان کردند: نباید انتخابات و جمهوریت را تا وقتی قبول داشت که به نفع ما 
باشد و اگر به نفع دیگری شد بگوییم آن را قبول نداریم که متأسفانه آزمون تلخی از این 
قضیه در سال ۸۸ در تاریخ انتخابات باقی ماند.رهبر انقالب در پایان سخنانشان خطاب به 
عموم مردم گفتند: انتخابات در یک روز انجام می شود اما اثر آن تا چند سال باقی می ماند 
بنابراین با شرکت در انتخابات که متعلق به خود شما است، از خداوند برای رأی دادن به 
کسی که شایسته این مسئولیت است کمک بخواهید.ایشان تأکید کردند: کسانی که مردم 
را از رفتن پای صندوق رأی منع و القاء بی فایده بودن انتخابات را می کنند، دروغ می گویند 
که دلســوز مردم هســتند، بنابراین به حرف آنها اعتنا نکنید.حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین اهمیت انتخابات شــوراهای شهر و روستا را یادآور شدند و گفتند: این انتخابات 
تأثیر زیادی در مدیریت شــهرها و روستاها دارد.رهبر انقالب با ابراز امیدواری برای جلب 
هدایت الهی در عمل به وظیفه، از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از 
نفوذ سخن خود برای ترویج انتخابات استفاده کنند.پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، 
آقای قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در گزارشــی، مهمترین اقدامات تقنینی و 
نظارتی انجام شده در سال اول مجلس یازدهم را برشمرد.اولویت دادن به مسائل اقتصادی 
و معیشتی با تصویب قوانینی مانند »بسته اقتصاد مردمی«، »قوانین ناظر به افزایش تولید 
و کاهش قیمت مســکن«، »تعیین تعرفه خرید محصوالت کشــاورزی«، »الزام دولت به 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی«، »کاهش مالیات واحدهای تولیدی«، »اختصاص ۲۰ هزار 
میلیارد تومان برای محرومیت زدایی«، و اهتمام به اصالح ســاختار بودجه و نوسازی نظام 
بانکــی و مالیاتی، و همچنین قوانین مهم دیگر از جمله مصوبه اقدام راهبردی در موضوع 
هسته ای از جمله مواردی بود که آقای قالیباف در گزارش عملکرد مجلس به آنها اشاره کرد.

رهبر انقالب در دیدار نمایندگان مجلس:

کسانی که نرفتن پای صندوق را ترویج می کنند دلسوز مردم نیستند
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سخنگوی سپاه پاسداران:گزیده خبر

دشمن برای کاهش مشارکت مردم ایران در انتخابات برنامه دارد
سردار شــریف از ایام انتخابات به عنوان بهار رسانه ها نام برد 
و با تاکید بر اینکه رســانه های نظام ســلطه و معاند همواره 
انتخابات را بزنگاهی برای ســیاه نمایی، شــبهه افکنی و القا و 
طــرح ادعاهای دروغین علیه نظام اســامی و ملت ایران قرار 
داده اند، گفت: در چنین شرایطی برخورداری از سواد رسانه ای 
و توانایــی تفکیک اخبار و محتوای واقعی از غیر واقعی اهمیت 
زیادی در شکل گیری تحلیل درست دارد.به گزارش سپاه نیوز، 
سردار سرتیپ دوم پاســدار رمضان شریف سخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه پاســداران انقاب اسامی در جمع 
فعاالن رسانه ای و اقشــار مختلف بسیج سپاه عاشورا تبریز با 
اشــاره به جایگاه رسانه ها در دنیای کنونی اظهارکرد: ظهور و 
گســترش رسانه های نو و تنوع رسانه ها مطابق با سلیقه های 
مختلف که به طور عمده به ســهولت در دســترس مردم قرار 
دارند؛ نقش رسانه ها را بیش از هر زمان دیگری مهم و تعیین 
کننده قرار داده است.سردار شریف با تاکید بر اینکه رسانه های 
نظام ســلطه و معاند مدتها است نسخه غلبه بر ملت ایران را از 
طریق در اختیار گرفتن روح و ذهن مخاطبان و القای شــبهه ، 
تردیــد و وارونه نمایی واقعیت ها بــا هدف ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسامی و سست کردن بنیان خانواده دنبال می کنند 
گفت: جبهه معاند از طریق شبکه گسترده رسانه ای خود همواره 
انتخابات را بزنگاهی برای سیاه نمایی ،شبهه افکنی و القا و طرح 
ادعاهای دروغین علیه نظام اسامی و ملت ایران قرار داده است.

وی افزود: در چنین شــرایطی برخورداری از سواد رسانه ای و 
توانایی تفکیک اخبار و محتــوای واقعی از غیر واقعی اهمیت 
زیادی در شکل گیری تحلیل درست وناکام گذاردن دشمن در 

دسترسی به اهداف پلید خود دارد.سخنگوی سپاه القای یاس 
و ناامیدی و کاهش مشــارکت مــردم در انتخابات را از اهداف 
دشمن برشمرد و اظهار کرد :وظیفه اصلی فعاالن رسانه ای در 
مقطع انتخابات پیگیــری مطالبه مقام معظم رهبری) مدظله 

العالی( مبنی بر مشــارکت حداکثری در انتخابات است.سردار 
شــریف معرفی و پرداختن به دستاوردهای عظیم و چشم نواز 
انقاب اسامی در حوزه های مختلف طی چهار دهه حاکمیت 
نظام دینی که دشمنان نیز به بســیاری از آنها اذعان دارند را 

رسالت مهم رسانه های انقابی دانست وبا تاکید بر ضرورت نقد 
منصفانه نسبت به رخدادهای مختلف، اظهار کرد: نباید به بهانه 
وجود برخی مشکات و کاســتی ها که عمدتاً به دلیل ضعف 
عملکرد در بخشــی از سیستم مدیریتی است؛ نظام اسامی را 
مقصر جلوه داد.مسئول روابط عمومی کل سپاه در ادامه با اشاره 
به دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسامی در حوزه های 
مختلف گفت: عاوه بر دستاوردهای تعیین کننده و مهم حوزه 
نظامی ،دفاعی و امنیتی که به حمداهلل امروز بازدارندگی بسیار 
مطلوبی برابر دشمنان ایران اسامی ایجاد کرده است؛ در سایر 
حوزه ها از قبیل علم و فناوری، پزشــکی، نانو و... محصوالتی 
در تراز جهانی و در لبه تکنولوژی روز دنیا ارائه می شــود.وی 
افزود: به طور مثال در حوزه بنزین ما بیش از ۱۰۰ ســال وارد 
کننده این محصول مهم بودیم، اما با ســاخت پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس توسط سپاه پاســداران انقاب اسامی، عاوه بر 
تامین نیازهای داخلی ،صادرکننده بنزین هستیم و تمامی این 
دستاورد های ارزنده در شــرایط تحریم ظالمانه دشمنان و با 
تکیــه بر توان و دانش بومی و ظرفیت های عظیم فرزندان این 
مرز و بوم حاصل شــده است.سخنگوی سپاه در پایان با تاکید 
بر لزوم رصد و پیگیری دقیق تحوالت توســط فعاالن رسانه ای 
و بیــان اینکه امروز یک خبرنــگار با یک خبر می تواند نقش و 
تاثیر یک لشــکر را ایفا کند؛ گفت: اگر رســانه های ما بتوانند 
چهره شهدای واالمقامی همچون شــهید باکری عزیز را برای 
نسل جوان شناسانده و به عنوان الگو معرفی کنند، بزرگترین 
خدمت را به خانواده شــهدا کرده انــد؛ چرا که ترویج فرهنگ 

شهید اجری مانند شهادت دارد.

آملی الریجانی: 
شورای نگهبان باید محترم شمرده شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی انقاب اسامی و استمرار آن را 
حاصل مشــارکت حداکثری مردم ایران در تمامی عرصه ها دانست و از شورای 
نگهبان به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی تایید صاحیت نامزدهای انتخابات 
نام برد.به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بر اهمیت 
انتخابــات در نظام جمهوری اســامی ایران تاکید کــرد و گفت: همه مردم و 
مســئوالن مستحضرند به این نکته که ارکان این نظام بر انتخابات استوار شده 
و حضور مردم در عرصه انتخابات،ضامن اقتدار ملی و اقتدار نظام اســت و امام 
راحل قدس اهلل نفســه الزکیه و مقام معظم رهبــری حفظه اهلل نیز همواره بر 
این اصل اساسی تاکید داشته اند.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به اینکه »به 
لحاظ دینی نیز مردم در یک نظام اسامی ستون و پایه دین و موجب استقرار 
و استمرار یک نظام دینی هســتند« افزود: مشارکت باالی مردم در انتخابات، 
در ارتقای امنیت ملی،اقتدار نظام جمهوری اسامی و ارتقای سطح معیشتی و 
اقتصادی مردم بسیار تاثیر گذار است و جمهوری اسامی ایران همواره با جلب 
حضور و مشارکت مردم نشان داده است که نظامی قدرتمند است که در همه 

امور دست باال را دارد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام«وجود اختاف سلیقه های سیاسی »را 
امــری طبیعی و اجتناب ناپذیر دانســت و در عین حال تصریح کرد:قطعا هیچ 
فردی در این کشــور در ضرورت امنیت ملی،ارتقای ســطح توانمندی کشور و 
پیشــرفت آن تردیدی ندارد و هر کسی که دوستدار نظام جمهوری اسامی و 
کشور است در روز 28 خرداد با حضور در پای صندوق های رای به وظیفه خود 
در این باره عمل خواهد کرد و انشااهلل همه با حضور خود در پای صندوق های 
رای شــاهد خنثی سازی توطئه های دشــمنانی خواهیم بود که همواره درپی 
ناامید کردن مردم هســتند.آیت اهلل الریجانی با تاکید بر این نکته که مردم در 
»معیشــت و اقتصاد خود« مشکل دارند و به لحاظ سیاسی نیز اختاف سلیقه 
ها همواره وجود داشــته گفت: با این حال مردم، کشــور خود و نظام را دوست 
دارند و در انتخابات نیز حضوری پرشــور،پر معنــا و خنثی کننده توطئه های 
دشمنان خواهند داشت.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان 
خود با تاکید بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در اعتماد سازی نسبت به حضور 
مردم در پای صندوق های رای به انتشــار سخنان دیروز خود درخصوص تایید 
صاحیت ها اشــاره کرد و افزود: دیروز اینجانب مطالبی را در خصوص عملکرد 
شــورای نگهبان در روند تایید صاحیت ها مطرح کردم که موجب شد برخی 
مهمان های ناخوانده و گــروه های ضد انقاب و ضد نظام به خیال باطل خود 
بخواهند از آن برداشت های ناصواب کنند اما باید بدانند که مرز ما با اینها کاما 
جداست و ســخنان دیروز بنده نیز فارغ از مصلحت بودن یا نبودن طرح آن، از 
سر دغدغه و با هدف افزایش اقتدار و اعتماد سازی شورای نگهبان بود.آیت اهلل 
الریجانی تصریح کرد: در طول بیست سال گذشته همواره از شورای نگهبان دفاع 
کرده ام و اکنون هم چنین است و اگر اینجانب مطلبی گفتم از سر دلسوزی و در 
ادامه همان رویه دفاع از عملکرد شورای نگهبان در طول 2۰ سال گذشته بوده 
است.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر اساس قانون اساسی،شورای 
نگهبان تنها نهاد رسمی متولی تایید صاحیت کاندیداها و تنها مرجع رسیدگی 
به مصوبات مجلس به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی است که باید همواره 
دقت و سخت گیری در رسیدگی ها را داشته باشد.آیت اهلل آملی الریجانی با ذکر 
این نکته که« حاال برخی ها خوشــحال نشوند که چنین سخنانی مطرح شده« 
گفت: به لحاظ قانونی و منطقی همه باید نظری را که شــورای نگهبان بعنوان 
نهاد متولی و مسئول تایید صاحیت ها بیان کرده، بپذیرند. در هیچ کجای دنیا 
هم اینطور نیســت که امر صاحیت ها را رها کنند و بگویند همه بیایند.رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تاش برای اعتماد سازی بیشتر را موجب افزایش 
مشارکت در انتخابات دانست و تاکید کرد: این سخن صحیحی نیست که بگوییم 
کاری به مشارکت مردم نداریم، بلکه باید در روند کار، هم قانون و هم مصلحت را 
مد نظر قرار دهیم و به آن توجه کنیم.آیت اهلل الریجانی با تاکید دوباره بر اینکه 
»هیچ اشتراکی با مهمان های ناخوانده ای که دارای مرز بندی با نظام وخواهان 
ناامیدی مردم هســتند نداریم« اضافه کرد: شــورای نگهبان باید در رویه های 
قانونی خود طوری عمل کند که ما را متهم به این نکنند که اینها همه سالخورده 
اند و توان اصاح و ارتقا ندارند، بلکه باید طوری باشد که نشان دهد قدرت اصاح 
و تغییر در رویه ها و ارتقای عملکردها وجود دارد و طوری عمل کند که هر روز 
بهتر از گذشته و دقیق تر و شفاف تر باشدعضو فقهای شورای نگهبان در ادامه 
با اشــاره به اینکه »نهاد شورای نگهبان همواره باید محترم شمرده شود« تاکید 
کرد: مردم چشم بیدار دارند و خروجی ها را می بینند، فلذا همواره باید در اصاح 
خود و تغییر رویه ها با هدف اعتماد ســازی هر چه بیشــتر اقدام کرد.آیت اهلل 
الریجانی افزود: با تدبیر و تاش در درون شورای نگهبان هم می توان رویه هایی 
اتخاذ کرد که به اقتدار هر چه بیشــتر کشور و نظام کمک کند و در این مسیر 
ما به حســن نظر و فهم و عدالت آقایان اعتماد داریم و اگر در بیان سخنان روز 
گذشته اینجانب قصوری وجود داشت آن را اصاح و تاکید می کنم که هر آنچه 
گفته شده با هدف اصاح و ارتقاء سطح رویه های بررسی صاحیت ها و اعتماد 
ســازی بیشتر برای مشارکت باالی مردم در انتخابات و استحکام هر چه بیشتر 

اقتدار نظام مقدس جمهوری اسامی بوده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی:
امنیت سرمایه گذاری باعث توسعه و رونق 

اقتصادی قشم می شود
قشم - فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تامین امنیت سرمایه گذاران و تاش 
برای جذب فعاالن اقتصادی با استفاده از ظرفیت جامعه محلی موجب حرکت 
جزیره در مسیر توسعه پایدار و رونق اقتصادی می شود. دریادار پاسدار علیرضا 
تنگســیری در دیدار مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم افزود: این امر در 
راســتای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری و سیاست های اقتصادی دولت، 
موجب تســهیل در سرمایه گذاری و رفع موانع تولید می شود.وی تصریح کرد: 
همدلی اقوام و مذاهب در جزیره قشم، افزایش امنیت و پیشرفت منطقه را رقم 
زده اســت و تاش در راستای تقویت وحدت موجود، توسعه و رونق اقتصادی 
را ایجاد می کند.فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در پایان 
اظهار کرد: در مسیر ایجاد توسعه پایدار و متوازن جزیره قشم، مجموعه نیروی 
دریایی ســپاه حمایت و همراهی الزم را انجــام می دهد.رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عصر امروز با حضور در دفتر فرمانده نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی، با وی دیدار و گفت و گو کرد.جزیره قشم 
با مســاحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در ســال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم 
دولت به 2 بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با 
مساحت یکهزار و 2۰۰ کیلومتر تقسیم شد.پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، 
انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه های خارجی، تربیت نیروی 
انســانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله 

هدف های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

موسوی:
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأی اولی در 

انتخابات داریم
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: در این دوره از انتخابات بیش از یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار رأی اولی داریم.، سیداسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات با بیان اینکه 
در ایــن دوره از انتخابات بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رای اولی داریم افزود: 
انتظار داریم با حضور و مشارکت جدی رای اولی ها انتخابات ۱۴۰۰ جذاب شود به 
ویژه که جوانان نخستین بار می خواهند رای بدهند و شوق و ذوق دارند.وی گفت: 
بر اساس قوانین انتخابات فعالیت تبلیغاتی نامزدها برای هر یک از انتخابات مجاز 
است و در واقع فرصت تبلیغاتی در قانون برای آن ها فراهم شده است.سخنگوی 
ستاد انتخابات کشــور ادامه داد: البته برخی از فعالیت های تبلیغی مجاز نیست 
که اگر نامزدها مرتکب آن شوند، قاعدتاً تخلف انتخاباتی مرتکب شده اند.موسوی 
افزود: هیئت اجرایی و نظارت به صورت مســتمر در شهرستان ها و بخش ها این 
امور را رصد و گزارش می کنند.وی گفت: نکته بسیار مهمی که در این خصوص 
وجود دارد، بحث رعایت شیوه نامه های بهداشتی در تبلیغات همه نامزدها اعم از 
ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراهای شهر و روستاست.موسوی افزود: 
عمدتاً شــوراهای شهر و روستا به هر حال نوع تبلیغاتشان نیز متفاوت است و بر 
اساس مصوبات ســتاد ملی مقابله با کرونا که مقرراتی را وضع کرده و مصوباتی 
در این خصوص داشــته اســت که ما آن ها را به استان ها اباغ کردیم که با دقت 
رسیدگی کنند.سخنگوی ستاد انتخابات کشور ادامه داد: اگر نامزدها و ستادهای 
آن ها شیوه نامه های بهداشتی مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا را در تبلیغاتشان 
رعایت نکنند، به عنوان تخلف انتخاباتی محسوب می شود و قاعدتاً با آن ها برخورد 
خواهد شد.وی درباره تعداد شعب نیز گفت: ۱۰ هزار شعبه به تعداد شعب قبلی 
افزوده شــده است که ما هم تصمیم به این کار داشتیم و هم از سوی ستاد ملی 
مکلف شدیم که شعبه ها را به گونه ای افزایش دهیم که مردم بدون دغدغه و بدون 
اینکه با صف مواجه شــوند، بیایند و در انتخابات شرکت کنند.موسوی افزود: لذا 
بیش از ده هزار شعبه به تعداد شعب اضافه کردیم. اکنون تعداد شعب بیش از ۷۰ 
هزار شــعبه است و نسبت به دوره های پیشین تعداد شعب بسیار مناسب و عدد 
باالیی اســت و طبق برآوردهای دوره های قبل هر جا شعبه ای بیش از هزار برگه 
رای داشت آن شعبه را دو قسمت و یک شعبه جدیدی را در کنارش ایجاد کردیم.

وی ادامه داد: انتظار ما این اســت که اگر مردم از نخســتین ساعات اخذ رای به 
شعب و پای صندوق های رای مراجعه کنند و رای بدهند، بعد از ظهر و سرشب با 
صف مواجه نخواهیم شد.سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: خوشبختانه تعرفه 
نیز به اندازه کافی چاپ شده و صندوق های اخذ رای نیز آماده شده است که هم 
به شیوه دستی و هم به شــیوه الکترونیک که ویژه شوراهای شهر خواهد بود و 
ســایر اقام نیز آماده است و به موقع به شهرها منتقل خواهد شد تا در روز اخذ 

رای مورد استفاده قرار گیرد.

با حضور فرمانده هوانیروز ارتش؛
سه فروند بالگرد به ناوگان پایگاه چهارم 

هوانیروز ارتش الحاق شد
با حضور امیر سرتیپ دوم خلبان قربانی سه فروند بالگرد بازآماد شده، به ناوگان 
پایگاه چهارم هوانیروز ارتش الحاق شــد.به گزارش ارتش، با حضور امیر سرتیپ 
دوم خلبان یوســف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسامی ایران، روز 
)چهارشــنبه( سه فروند بالگرد بازآماد شــده در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در 
اصفهــان به ناوگان پروازی این نیرو الحاق شــد.امیر ســرتیپ خلبان قربانی در 
مراسمی که به همین مناسبت در پایگاه چهارم هوانیروز در اصفهان برگزار شد، 
با اشــاره به بازدید خود از اقدامات تیم های فنــی، تعمیر و نگهداری و دیدارش 
با خلبانان این پایگاه گفت: اقدامات این جوانان یادآور رشــادت ها و حماسه های 
ســال های دفاع مقدس است و به این تاش و کوشش دست مریزاد می گویم.وی 
با اشــاره به نقش آفرینی ۹8 فروند بالگرد هوانیروز ارتش در حماســه آزادسازی 
خرمشــهر در عملیات بیت المقدس اظهار داشت: فرهنگ سوم خرداد، فرهنگ 
رشــادت و عشق و حماسه اســت و اکنون نیز همان فرهنگ و همان عشق در 
هوانیروز ارتش جاری اســت.فرمانده هوانیروز ارتش ادامه داد: هوانیروز گوش به 
فرمان والیت بوده و آماده اســت تا در هر عرصه ای، حماسه ای جدید متناسب با 
شرایط زمانی و مکانی خلق کند.امیر سرتیپ خلبان قربانی خاطرنشان کرد: دانش 
بازآماد بالگرد، سال ها است که به عنوان یک دانش بومی در هوانیروز بازتولید شده 
و امروز برای بازآماد بالگردهایمان متکی به دانشمندان و جوانان هوانیروز هستیم.

همچنین امیر سرتیپ دوم خلبان سید قاســم خاموشی، فرمانده پایگاه چهارم 
هوانیروز ارتش نیز در این مراســم با ارائه گزارشــی از آخرین تاش های صورت 
گرفته برای ارتقا و تقویت ناوگان بالگردی این پایگاه گفت: سه فروند بالگرد بازآماد 
شده توسط متخصصان این پایگاه به صورت اساسی تعمیر و به پرواز درآمدند.     

سفیر کشورمان در ژنو روز گذشته در 
نشست شــورای ویژه حقوق بشر در 
خصوص فلسطین از این شورا خواست 
تا به طور »سریع و موثر« برای توقف 

کشتار فلسطینی ها اقدام کند.
اســماعیل بقایی هامانه روز گذشته 
در نشست شــورای ویژه حقوق بشر 
در مورد فلســطین به نطق سخنرانی 
پرداخــت.وی در ســخنرانی خود با 
اشاره به اینکه »فلسطین » دهه هاست 
که اشــغال شده اســت و مردم آن با 
سیستماتیک  نقض  »بی رحمانه ترین 

حقــوق بشــر« مواجهنــد، گفت: تا 
زمانی کــه اجازه دهیم این اشــغال 
ادامه یابد و جنایات جنگی وحشیانه 
و جنایت علیه بشــریت تشویق شوند 
و عامان ایــن قضیه مصونیت کامل 

داشته باشند، این قساوت ها هرگز به 
پایان نخواهند رسید.سفیر کشورمان 
در ادامــه اظهار کرد که این شــورا و 
ســازوکارهای حقوق بشری سازمان 
ملل باید »مسئوالنه، سریع و موثر« در 

جهت توقف کشتار فلسطینیان بی گناه 
اقدام کنند.وی افزود: اگر آن ها در این 
وظایف شکست بخورند، بار مسئولیت 
وقوع مجــدد این جنایات عظیم را به 
دوش خواهند کشید. شورا نباید اجازه 
دهد که بی قانونی، وحشی گری و نقض 
سیستماتیک قوانین بین المللی عادی 
شود.سفیر کشورمان در ژنو در انتهای 
ســخنرانی خود »همه پرســی میان 
تمامی شهروندان فلسطینی« را تنها 
راه بادوام برای حل مســئله فلسطین 

دانست.

سفیر کشورمان در ژنو: 

نگذاریم که نقض سیستماتیک 
قوانین بین الملل عادی شود

رئیس جمهــور گفت: همه تاش ما این اســت که 
پایان این دولــت، پایان تحریم و پایان مشــکات 
کرونا در کشــور باشد.حجت االسام حسن روحانی 
رئیس جمهور روز پنج شــنبه در شــصت و نهمین 
پویش تدبیــر و امید برای جهش تولیــد و افتتاح 
طرح های ملی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی در سراسر کشــور، با بیان اینکه از 
توسعه و اقدامات انجام شده در حوزه میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی به خود می بالیم و افتخار 
می کنیــم، افزود: در این دولت با تاش ها و اقدامات 
حقوقی انجام شده دو هزار و ۷2۳ اثر تاریخی ایران 
که سالها در کشــورهای دیگر بود، بازگردانده شده 
اســت.روحانی با اشــاره به اهمیت گردشــگری در 

اقتصاد کشور، اظهار داشت: صنعت گردشگری یک 
اقتصاد بســیار پررونق برای کشور و منبعی تجدید 

پذیر اســت و مثل چاه نفت تمام شــدنی نیست و 
گردشگری و میراث فرهنگی منابع ارزشمند و ثروت 
آفرین هستند که خلق ثروت و اشتغال می کنند و 
هویت ایرانی و اســامی ما را به جهانیان نشان می 
دهند.رئیس جمهــور در ادامه با بیــان اینکه در این 
دولت با هدف تنوع بخشــی به حوزه گردشــگری، 
اقدامات بسیار زیادی در زمینه توسعه روستاها انجام 
شــده که به راحتی قابل مشاهده است، گفت: امروز 
روستاهای ما برای ماندگاری جاذبه دارند و در حوزه 
اشتغال روســتایی اقدامات بسیار زیادی انجام شده 
است.رئیس جمهور گفت: همه تاش ما این است که 
پایان این دولت، پایان تحریم و پایان مشکات کرونا 

در کشور باشد.

روحانی: 

تالش ما این است که پایان دولت، پایان تحریم و کرونا باشد

سفیر ایران در روسیه گفت: دریای خزر به عنوان منطقه راهبردی به کانونی 
برای رقابت ســازنده، همکاری و همگرایی بیــن دولت ها و ملت های خزری 
برای تضمین صلح، ثبات، دوســتی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده 
اســت.  همایش خزر 2۰2۱ راه های توسعه پایدار« روز پنج شنبه مورخ ۶ / 
۳ / ۱۴۰۰ در دانشگاه دولتی آستراخان برگزارشد .این همایش با هدف ایجاد 
فضایی مشــترک برای نمایندگان حوزه علوم و آموزش، انستیتوهای توسعه، 
محافل بازرگانی، شــرکت های صنعتی، شرکت های نوپا و سرمایه گذاران از 
روســیه و کشورهای خارجی و همچنین مقامات دولتی کشورهای حوزه خزر 
در راســتای دســتیابی به توســعه پایدار و تحکیم جایگاه منطقه کان خزر 
برگزار شــده بود . موضوعات تخصصی همایش مشتمل بر همکاری در حوزه 
علوم و آموزش، جوانان، آینــده، آموزش در عصر دیجیتال، فناوری دریایی ، 
بهره برداری از منابع، آموزش پزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی و  اولویت های 

توسعه پرورش آبزیان بود  
در افتتاحیه همایش اســتاندار آســتراخان، رئیس دانشگاه دولتی آستراخان 
و کنســول های مقیم  به شــکل حضــوری و رئیس آژانس فــدرال در امور 
کشورهای مشــترک المنافع به شکل برخط ســخنرانی کردند و پیام کاظم  
جالی سفیر کشــورمان در فدراسیون روسیه نیز توسط سرکنسول ایران در 

آستراخان به شرح زیر قرائت شد : 

باسمه تعالی
دریای خزر به عنوان منطقه راهبردی به کانونی برای رقابت سازنده، همکاری 
و همگرایــی بیــن دولت ها و ملت هــای خزری برای تضمیــن صلح، ثبات، 
دوستی، حســن همجواری و پیشرفت تبدیل شــده است.کشورهای حاشیه 
دریای خزر دارای سوابق فرهنگی، تاریخی و توانمندی های علمی و تحقیقاتی 

مشــترکی هستند.در پرتو تعامل و همکاری کشورهای ساحلی تاکنون اسناد 
پنچ جانبه میان کشورهای حاشیه دریای خزر در حوزه های مختلف همچون؛ 
حفاظت از محیط زیســت دریایی، آب و هواشناســی، پیشگیری و مقابله با 
حوادث غیر مترقبه، علوم و فناوریو امثال آن به امضا رســیده اســت که در 
مقام مقایســه با سایر حوزه های آبی مشــابه در جهان، از لحاظ تعداد اسناد 
و موضوعات همکاری بی نظیر اســت. نهادهای دانشگاهی و علمی جمهوری 
اسامی ایران ، همواره از ابتکارات علمی حمایت  کرده اند ، افزایش همکاری 
های علمی و تحقیقاتی بین موسســات علمی و تحقیقاتی کشورهای ساحلی 
خزر یک فرصت مهم برای ارتقای دانش و فناوری میان کشــورهای ساحلی 
خواهد بود که زمینه توســعه پایدار، گسترش مناســبات و ارتباطات و رونق 
اقتصادی کشــورهای منطقه خــزر را به ارمغان خواهــد آورد. در این زمینه 
اقدامات بسیار خوبی ؛ در زمینه تبادل اطاعات در حوزه های علوم مربوط به 
دریای خزر، ایجاد بانک اطاعاتی دریای خزر، تبادل اســتاد و دانشجو میان 
دانشــگاههای عضو این اتحادیه انجام شده است. عزم کشورهای ساحلی خزر 
بر همکاری های علمی و دانشــگاهی میان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 
کشــورهای ساحلی دریای خزر به منظور تامین رفاه مردم و صلح و ثبات در 
منطقه جدی است و در این راستا، در حال حاضر یکی از اسناد مهم در دست 
بررســی توسط پنج کشور ساحلی، تدوین موافقتنامه تحقیقات علمی دریایی 
در خزر است. این سند، اولین موافقتنامه علمی در دریای خزر با هدف تعیین 
چارچــوب همکاری در تحقیقات علمی دریایی بین دولت های ســاحلی این 

دریا خواهد بود. 
از برگزار کنندگان همایش علمی خزر 2۰2۱ سپاسگزارم و برای کلیه شرکت 
کننــدگان در این همایش علمی پیروزی، ســربلندی و توفیقات بیشــتر را 

آرزومندم.

سفیر ایران در روسیه :

 دریای خزر به کانونی برای رقابت سازنده،همکاری و همگرایی 
بین دولت ها و ملت های خزری تبدیل شده است
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گزیده خبر معاون اداره صادرات بانک مرکزی؛

ارزپاشی در بازار موضوعیت ندارد
المعی با بیان اینکه کشف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی توسط مکانیسم 
بازار اتفاق می افتد،گفت: ارزپاشــی بانک مرکزی در بازار موضوعیت ندارد.، بهزاد المعی، 
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشــاره به تحریم های سال ۱۳۹۷ و تغییر راهبرد ها 
و سیاســت های ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از 
صــادرات غیرنفتی و تامین نیاز های وارداتی از منابع مذکور بوده اســت.وی افزود: بانک 
مرکزی برای ایجاد فرآیند های الزم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف 
ارزی، به ایجاد ســامانه ها و بستر ها از جمله سامانه یکپارچه نظام معامالت ارزی )نیما( 
اقدام کرد.المعی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷ گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظفند ارز های حاصل 
از صادرات را به چرخه اقتصادی کشــور بر گردانند.وی ادامه داد: از سال ۹۷ تا به امروز، 
صادرکنندگان می توانند به روش های مختلفی ارز های حاصل از صادرات خود را به چرخه 
اقتصادی کشــور باز گردانند. از جمله این روش ها می توان به عرضه ارز در سامانه نیما، 
واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه های صادراتی، فروش اسکناس به بانک ها 
و شبکه صرافی های مجاز کشور و یا باز پرداخت تسهیالت دریافتی از شبکه بانکی اشاره 
کرد.این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به 
منظور سیستمی کردن فرآیند برگشــت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل 
از صادرات از طریق درگ اه ســامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار 
شــامل بانک ها و صرافی های مجاز می توانند روی ارز های یاد شده، نرخ های پیشنهادی 

خود را اعالم و نسبت به خرید آن اقدام کنند.

کشف قیمت در سامانه نیما بدون دخالت بانک مرکزی انجام می شود
المعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس 
توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که 
صادرکننده بر اساس قیمت های پیشنهادی می تواند یکی از گزینه ها را انتخاب کند. این 
فرآیند کامال شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. 
در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق 
اعمال ســقف یا کف قیمتی دخالت نمی کند.وی افزود: صرافی هــا یا بانک ها به عنوان 
کارگزاران ســامانه نیما ارز های خریداری شــده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود 
تعیین شــده برای تامین نیاز های وارداتی به واردکنندگان می فروشند. در فروش ارز به 
واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود 
اقدام کنند.به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک ها و صرافی ها ارز را برای 
واردکنندگان خریداری می کنند، بنابراین پیشنهاد های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از 
طرف واردگنندگان به صرافی ها و بانک ها داده می شــود و در صورتی که نرخ پیشنهادی 
صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.وی 
تشــریح کرد: واردکنندگان متناسب با شــرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز 
می کنند و درصورتی که ارز گرانتر از قیمت قابل فروش کاال باشد و یا هزینه تمام شده را 

افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.

علت اصلی کاهش نرخ ارز، نبود تقاضا در نرخ های موجود است
المعی گفت: این ســازوکار طی ۲ ســال گذشــته کامال بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه 
محدودیتی نداشــته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل 
واردکنندگان به خرید ارز در نرخ های باالست. اگر صادرکننده ای ارزی را بیاورد و بخواهد 
گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارایه شده است، به فروش نخواهد رسید 

و صادرکننده مجبور می شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.

وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در ســامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل ســرکوب 
قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان 
به خرید در نرخ های پایین اســت.المعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از 
اقتصاد کشور ارائه می کند، گفت: ۹۰ درصد از کل معامالت و تراکنش های بازار ارز کشور 
در سامانه نیما انجام می شود. برای تامین نیاز های وارداتی کشور، حواله های ارزی عرضه 
شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می شود؛ لذا نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، 
میانگین موزون نرخ معامالت در سامانه نیما است که در طی روز های اخیر روند کاهشی 

داشته و به ۲۰۲۵۰ تومان رسیده است.

واژه های »سرکوب«، »کنترل« و »دستوری« برای نرخ ارز در سامانه نیما اشتباه 
است

معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال ســرکوب 
نرخ ارز در ســامانه نیماســت، تصریح کرد: این موضوع اشــتباه است و از عدم آگاهی و 
آشــنایی با سامانه نیما ناشی می شود. اگر صادرکننده ای بتواند ارز خود را گرانتر از آنچه 
در نیماســت به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیسم بازار 
است که باعث می شود ارز گرانتر از نرخ موجود به فروش نرسد.وی افزود: صادرکنندگان 
می توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه 
صادراتی که در آن نرخ ها توافقی اســت نیز به فروش برســانند. در این زمینه نیز بانک 
مرکزی محدودیت و ســقفی برای فروش ارز اعمال نکرده اســت. واژه های »سرکوب«، 
»کنترل«، »دســتوری« برای نرخ ارز در ســامانه نیما کاماًل اشتباه است و به دلیل عدم 
آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری های رسانه ای مطرح می شوند.در ادامه، 
المعی به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشســت شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 
۱۳۹۷.۱۰.۷که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی 
موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت های الزم از طریق اتخاذ سیاست ها و تدابیر 
و اقدامــات ضروری در بازار ارز ورود کــرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام 
بانک های مرکزی اســت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می تواند از منابع ارزی 
خود یا صادرکنندگان نفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار 
به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک های 
مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج. ا. ا 
علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.به اعتقاد معاون اداره صادرات 
بانک مرکزی یکی از دســتاورد های مهم بانک مرکزی کشــور، تغییر شکل نحوه تامین 
اســکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح 
کرد: قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. 
اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاست های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت 
ارز حاصل از صادرات خود به صورت اســکناس به ویژه در تجارت با کشور های همسایه، 
ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا دیگر بانک مرکزی 
تنها عرضه کننده نیســت، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اســکناس کشور 
هستند.وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بستر های مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس 
توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه اندازی شد. این بازار که 
از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید 
و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک ها و صرافی ها 
هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل های مشخص 
و تعیین شده در این بازار به فروش می رسانند.این مقام مسئول بانکی ادامه داد: از سال 
۱۳۹۷ بدین سو، صرافی ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل های تعیین شده مثل 

ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت های هواپیمایی و ... و در ازای دریافت مدارک مورد 
نیاز آن ســرفصل، ارز را به فروش برسانند.وی با بیان اینکه دالر سهمیه ای وجود ندارد، 
تصریح کرد: یکی از این سرفصل ها، »سرفصل سایر« است که مستلزم تطابق شماره ملی 
فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد 
کرد تا ضمن پوشش نیاز های احصا نشده در دیگر سرفصل ها، افرادی که مازاد بر سقف 
ســرفصل های دیگر نیازمند ارز هســتند، بتواند از این سر فصل بهره گیرند. اطالق دالر 

سهمیه ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی هاست.

نرخ واقعی ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی کشف می شود
المعی در توضیح نحوه عملکرد بازارمتشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود 
را به بانک ها و صرافی ها می فروشــند و بانک ها و صادرکنندگان نیز ارز اســکناس را در 
بازار متشــکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می رسانند. در بازار متشکل 
ارزی، خریداران و فروشــندگان ارز اســکناس، قیمت های پیشنهادی را ارایه و براساس 
مکانیســم تطابق )Matching( خرید و فروش و معاملــه در بازار اتفاق می افتد.وی افزود: 
بازار متشــکل مبتنی بر حساب های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی افتد 
مگر اینکه اســکناس آن موجود باشد. صرافی ها در بانک های عامل حساب ارزی دارند و 
اســکناس را در آن حساب ها دریافت می کنند.این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی 
که توســط بانک ها و از طریق حساب های ارزی تحویل صرافی ها می شود، ارز سهمیه ای 
بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع 
ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می شود که با نرخ ارز 
در بازار های خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به 
اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. 
در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می شود با قیمتی کمتر ارز را ارائه کند.معاون 
اداره صادرات بانک مرکزی با اعالم اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم 
معامالت به صورت میانگین به ۱۰ میلیون دالر نیز می رسد، گفت: معامالت بازار متشکل 
به شکل یک بازار واقعی انجام می گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می شود.وی تاکید 
کرد: در گذشــته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطالعات حجم و میزان معامالت در آن 
شفاف نیست کشف می شد؛ لذا تفاوت نرخ های تابلو های صرافی با نرخ های بازار متشکل 
به دلیل این است که صرافی ها با نرخ های خرید ارز از بازار متشکل ارزی به اضافه حاشیه 

سود اقدام به فروش ارز در سرفصل های مشخص شده می کنند.

نــرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می شــود و نه در ســلیمانیه و نه در بازار 
غیررسمی تهران

معــاون اداره صــادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشــکل ارزی می توان به 
جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار 
غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما 
و نه در بازار متشکل معامالت ارزی دخالت نمی کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضاء 
اقتصاد کشور بانک مرکزی می تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازار ها ورود کند.المعی 
تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل مالحظه است، طی ۳ الی ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو 
اقدام مهم با راه اندازی ســامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه 
کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می افتد و دیگر ارزپاشی اصال اتفاق نمی افتد.وی 
در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازارغیررســمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، 
ناشــی از ورود زیاد اســکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تالش شان برای تبدیل 
سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.

تالش برای جلوگیری از فرار مالیاتی؛
 هدف طرح مالیات بر عایدی 

سرمایه چیست؟
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۵ درصد فرار مالیاتی 

طبیعی است، گفت: رونق تولید، هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.
 مهدی طغیانی، ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه دو سیما با بیان این که در طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه قرار است ســرمایه ها به جای خروج از مسیر تولید وارد عرصه 
تولید و اشتغال شود، گفت: اکنون ۱۸۷ کشور قانون مالیات بر عایدی سرمایه 
را اجرا می کنند و براســاس تجربیات جهانی این قانون مفید بوده اســت. نبود 
چنین قوانینی موجب بی ثباتی اقتصادی اســت و اگر قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه داشتیم سرمایه ها در بازار سکه و ارز و خانه و خودرو نمی چرخید.وی 
با اشــاره به این که تورم در این حوزه ها ۳۰ درصد در مقایسه با دیگر بخش ها 
بیشتر اســت، اضافه کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه درباره امالک با انواع 
کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوکات طال و شمش و ارز خارجی اجرا 
می شــود. در سال نخست کسی که ملک را بخرد و بفروشد ۴۰ درصد براساس 
اختالف خرید و فروش باید مالیات بپردازد و در بخش وســایل نقلیه موتوری، 
مسکوکات طال و شمش و ارز خارجی میزان مالیات در سال نخست ۳۰ درصد 
است، اما در ســال های بعد به صورت پلکانی مالیات کاهش می یابد و در سال 
چهارم به حداقل می رسد. مالیات بر عایدی سرمایه به مازاد نیاز افراد اختصاص 
می یابد.این مقام مسئول ادامه داد: براساس این قانون اگر کاالهایی نیز وارد شود 
که به کاالی سوداگری تبدیل شود به آن ها نیز مالیات بر عایدی سرمایه تعلق 
می گیرد. برای اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه به ســامانه مؤدیان پایانه های 
فروشگاهی و سامانه امالک و اسکان نیاز داریم. باغ ها و زمین های خارج از بافت 
شهرها مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود.سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس با اشــاره به اینکه اگر ســامانه مؤدیان پایانه های فروشگاهی 
اجرایی شود هیچ مشکلی در دریافت مالیات از مسکوکات طال و شمش نداریم، 
توضیح داد: با ایجاد زیرساخت هایی که برای قانون مالیات بر عایدی بر سرمایه 
ایجاد می شود می توان به آسانی و سرعت قانون مالیات بر مجموع درآمد را نیز 
اجرا کرد. دستگاه های اجرایی در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه همکاری 
کردند و در مسیر به ثمر رساندن این طرح هماهنگی الزم وجود دارد.به گفته 
طغیانی نگاه ما به قانون مالیات بر عایدی سرمایه درآمدزایی برای دولت نیست 
گرچه در برخی کشــورها از این محل ۷ تا ۸ درصد درآمدهای دولت افزایش 
یافته است. جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود ۲ ماه دیگر در صحن 
علنی مجلس برای تصویب مطرح می شــود. اقتصادی که در آن ره صد ساله را 
در یک شب طی کنیم، این اقتصاد به نتیجه نمی رسد و این موجب شده است 
در سال های اخیر سرمایه گذاری بخش خصوصی به منفی ۶ درصد کاهش یابد.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی نیز گفت: 
آنچه که به عنوان طرح مالیات بر عایدی ســرمایه در مجلس شورای اسالمی 
مطرح شــده بخشی از الیحه ای است که از طرف دولت در سال ۹۸ به مجلس 
ارائه شد. مالیات به عنوان ابزار کنترل کننده و جلوگیری از سوداگری و رسیدن 
به عرضه و تقاضای واقعی اســت که اگر کســی برای ســود وارد بازار مسکن، 
طال و ارز و خودرو شــود به عنوان مصرف کننده واقعی تلقی نمی شــود و باید 
باالترین نرخ مالیات را پرداخت کند.وی ادامه داد: سوداگران در این عرصه باید 
حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمدشــان را به عنوان مالیات پرداخت کنند، اما اگر 
سرمایه آن ها تا پنج سال دست نخورده بماند مالیات آن ها به ۱۰ تا ۲۰ درصد 
کاهش می یابد. یک سری محدودیت ها براساس قانون در ارائه داده ها برای ایجاد 
زیرساخت های مالیات بر عایدی ســرمایه وجود دارد که اگر این محدودیت ها 
رفع شود کار سازمان امور مالیاتی آسان تر می شود. فرصت ارائه اظهارنامه های 
الکترونیکی برای اشخاص حقیقی تا ۳۱ خرداد است.مرتضی زمانیان، کارشناس 
اقتصادی نیز در این برنامه گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه بهتر است برای 
همه پایه های مالیاتی در نظر گرفته شود تا فرصت های سوداگری از بین برود. 
با اجرای این طرح ســوداگری کم می شود و وارد حوزه های دیگر نیز نمی شود.

زمانیان با بیــان این که مالیات بر بورس می تواند به این بازار ثبات دهد، ادامه 
داد: مالیات بر عایدی ســرمایه در بورس مانــع رفتارهای هیجانی در این بازار 
می شود. مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش ساخت و ساز در بخش مسکن 
نمی شــود، اما سوداگری را در این بازار با مشکل روبرو می کند و اگر سوداگری 
از بازار مســکن حذف شود نوســانات در این بازار کاهش می یابد.به گفته وی 
آنچه که برای ما مهم است ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری با اجرای طرح 
مالیات بر عایدی ســرمایه است. اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه مهم تر 
از اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد اســت. در همه جای دنیا پدیده ای به 
نام فرار مالیاتی وجــود دارد، اما ۵ تا ۱۰ درصد فرار مالیاتی در یک بازار جای 

نگرانی نیست.

دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان 
ضمانت توسط کارفرما غیرقانونی است

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: قانون کار هیچ اشــاره 
ای به اخذ ضمانت نکرده است که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کار سفته 
یا چکی دریافت کند. شــرایط بیکاری در کشور به گونه ای شده است که صف 
جویندگان کار هر روز بیشتر از دیروز می شود. اینکه درآمارها این مسئله دیده 
نمی شود به دلیل این است که عده ای از جویندگان کار به دلیل ناامید شدن 
از یافتن شغل از صف خارج می شوند و در آمار محاسبه نمی شوند.گزارش های 
تحلیلی بازار کار نشان می دهد که با افزایش ساالنه نزدیک به یک میلیون نفر 
به جمعیت بیکار کشــور، شاهد این هستیم که نرخ بیکاری جوانان به دو برابر 
نرخ بیکاری کل رسیده است. اما یکی از دالیل جویندگان کار برای نیافتن شغل, 
سختگیری کارفرمایان است. کارفرمایانی که در مواجه با نیروی کار سختگیری 
هایی مانند اخذ چک, سفته, شناسنامه, پاسپورت و سند مالکیت و... را مالک 
حسن انجام کار می دانند. این موضوع یکی از معضالت بازار کار است که قصد 
کارفرمایان با این کار ضمانت هایی اســت که باعث ترساندن کارگران می شود 
تا از تخلفات کارفرمایان شــکایت نکننــد. چرا که چنین ضمانت هایی خود به 
خود باعث ترس کارگران از شکایت از تخلفات کارفرمایان می شود.هادی ابوی، 
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره ضمانت های ســفته و 
چــک که کارگران هنگام انعقاد قرارداد باید به کارفرما بپردازند گفت:در قانون 
کار هیچ اشاره ای به اخذ ضمانت نکرده است. در قانون کار هم هیچ اشاره ای 
به این موضوع نشــده اســت که کارفرما بخواهد بابت حسن انجام کارسفته یا 
چکی دریافت کند.هادی ابوی,دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
گفت: دریافت چک و سفته از کارگر به عنوان ضمانت قانونی نیست. کارفرمایان 
نباید از کارگران چک و ســفته ضمانت دریافت کنند. وی ادامه داد: از دیدگاه 
نمایندگان کارگران این موضوع یک بحث غیرقانونی اســت و عمدتاً در محاکم 
غذایی وقتی کارگر ادعا می کند که چک یا ســفته ای تحت عنوان ضمانت از 
او گرفته اند،ابطال آن اعالم می شــود وکارفرما هم بــا این مدارک نمی تواند 

کاری انجام دهد.

  ابراهیم رییســی رییس قوه قضائیه : »هیــچ کارخانه و هیچ 
کارگاه تولیدی نباید تعطیل بشــود و هیچ بانکی حق تعطیل 
کردن یــک کارخانه را ندارد«   حجت االســالم خلیلی رییس 
کل دادگســتری گیالن و دادســتان عمومی و انقالب رشت 
به همراه جمعی از مقامــات قضایی با هدف رفع موانع تولید 
کارخانجــات قطعه ســازی گــروه عظام از شــرکت فراوری 
و ســاخت و پایا کالچ دیــدن کردند.  فالح میری دادســتان 
عمومی و انقالب رشــت با اشاره به اشــتغال بیش از ۱۰۰۰ 
کارگــر در این دو کارخانه گفت: رفع مشــکل تامین قطعات 
 فوالدی و مشــکالت بانکی از جمله دســتور کارهای ماست.

  این مقام قضایی تاکید کرد: موضوعات در ســطح ملی را هم 
بنده و رییس محترم کل دادگســتری اســتان پیگیری می کنیم. این اطمینان 
را می دهم تا آخر ایســتاده ایم و حمایــت می کنیم و حمایت ما وظیفه قانونی 
ماست. وی هدف از بازدید رئیس کل دادگستری گیالن از این دو واحد تولیدی 
را دیدار با مدیران و کارگران و بررســی مشکالت و نیازهای آنها در عرصه تولید 
ذکر کرد و اظهار داشــت: عدم تخصیص و کمبود مواد اولیه و گشایش اعتبارات 
اسنادی داخلی از مشکالت این دو کارخانه است. دادستان مرکز استان گیالن با 
تحسین انگیزه و دانش مهندسان و کارگران این دو شرکت، تصریح نمود: قطعات 
فوالدی تخصیص داده شده به این دو کارخانه یک چهارم نیاز آنان است و دستگاه 
قضایی رفع این مشــکل را از طریق مراجع ذیربط در دســتور کار خود دارد.وی 
همچنین در پایان از عزم مدیران بانک های استان برای رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی خبر داد و افزود: دســتگاه قضایی در چارچوب قانون از تولیدکنندگان 
حمایت خواهد کرد تا شــاهد تعطیلی کارخانه های فعال استان نباشیم.  شرکت 
»فراوری و ساخت« و »شرکت پایاکالچ« بزرگترین تولیدکنندگان کمک فنر و 
 کالچ در خاورمیانه و از مجموعه کارخانجات ۱۲گانه گروه قطعات خودرو عظام

 می باشــد.مجموعه عظام با نزدیک به ســه دهه سابقه 
دارای ۱۲ کارخانــه تولید قطعات اصلی خودرو در نقاط 
مختلف کشــور از جمله در تهران و دیگر اســتان هاي 
آذربایجان شرقي، گیالن، البرز و اصفهان است که حدود 
۴ هزار نفر نیروی انســانی در این کارخانه ها مشــغول 
تولیــد قطعات خودرو با نزدیک به یک میلیارد شــماره 
فني درسال هســتند، که عالوه بر تأمین داخل خطوط 
تولید خودرو و نیز بازار مصرف قطعات یدکي، توانمندي 
صادرات این قطعات را نیز داراست. در این مجموعه بزرگ 
صنعتي، انواع سیســتم هاي برق و الکترونیک، ایمني و 
امنیتــي و مکاترونیک، قطعات تزئیني و پالســتیکي، 
انواع کیــت کالچ و کمک فنــر،  فرمــان هیدرولیک، 
انواع دینام و اســتارت، موتور فن، قفل هاي سوئیچي و 
مکانیکي، انواع پوســته هاي آلومینیومــي، ریخته گري 
قطعات چدني نظیر میل لنگ، دیســک و کاســه چرخ، 
بوش سیلندر، انواع پیستون هاي بنزیني، دیزلي و دیگر 
 قطعــات را براي خودروهاي داخلي تولید و تامین مي کنیم.

اشــتغالزایی جهت ۲۶ هزار نفر مستقیم و غیر مستقیم در 
هلدینگ عظام و پیمانکاران وابسته و نیز انبوه ماشین آالت 
مدرن، تجهیزات تولیدی پیشرفته و منحصر بفرد و آزمایشگاه 
های مجهز در بیش از ۱۰۰ هزار مربع فضای تولیدی حاصل 
سرمایه گذاري بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان در این صنعت 
توسط گروه عظام می باشد.الزم به ذکر است  حداقل ۵۴۰ 
شــرکت تامین کننده مواد اولیه و قطعات داخلی با بیش از 
۲۲هزار نفر نیروی انسانی با گروه عظام همکاري دارند، که 
این نشان از همت و حمّیت این گروه عظیم در بومي سازي 
فن آوري تولید به مساعدت سایر تولیدکنندگان و بکارگیري پتانسیل سایر بنگاه 

هاي صنعتي متوسط وکوچک در جهت خودکفایي است. است 

 حمایت همه جانبه قوه قضاییه از کارخانجات هلدینگ عظام
 و تالش در رفع موانع تولید 

حجة االسالم رییسی: 

امروز حمایت از 
تولید، تولید عزت 
و تولید اقتدار و 
 تولید قدرت برای

 کشور است

 افزایش ۱۰ هزار برابری نقدینگی کشور 
طی ۴۰ سال اخیر

مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره 
به افزایش ۱۰ هزار برابری نقدینگی کشــور طی ۴۰ سال اخیر، گفت: یک بانک 
با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته همچنان در حال فعالیت است.علی شهید 
در برنامــه اقتصاد و انتخاب رادیو گفت وگو اظهار کرد: کشــوری مانند ایران در 
عرض چهل ســال اقتصاد واقعی اش دو برابر شده در حالی که پولش یا نقدینگی 
در این چهل ســال حدود ده هزار برابر شــده اســت. اما درکشوری مانند ژاپن 
اقتصادش حدود چهار برابر شده )قیمت دالر( و از آن طرف هم نقدینگی او حدود 
چهار برابر شــده است.وی ادامه داد: این نشان می دهد این فاصله ای که ما داریم 
رشــد اقتصادی با رشد نقدینگی ما معضلی است که باید حل شود و این معضل 
اقتصادی، این معضل رشد شتابان نقدینگی که اخیراً هم شدید شده است. رشد 
نقدینگی در آذر ۹۹ بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۸,۴ درصد  بود. متوسط رشد 
نقدینگی بلند مدت کشور ما حدود ۲۵ تا ۲۶ درصد است یعنی یک شکاف ۱۳ 
درصدی افزایش پیدا کرده است به رشد نقدینگی ما و این نشان می دهد که در 
دهه ی گذشــته اوضاع وخیم تر شده اســت.وی با طرح این پرسش که این رشد 
نقدینگی به چه برمی گردد؟ گفت: یک دلیل به ماجرای بحران بانکی برمی گردد، 
یکی هم به کســری بودجه دولت که آن هم برمی گردد به مسئله ی بانکی کشور 
و تسلط دولت روی بانک مرکزی.وی بیان کرد: یک دوگانگی مطرح می شود؛ ما 
سیاست انبساطی داشته باشیم یا انقباضی. به یک معنا درست است که شما وقتی 
سیاست انبساطی به کار می برید احتماالً در واقع منجر به بسط اقتصادی و رشد 
اقتصادی شود و همزمان شــما تورم هم داشته باشی که کنترل کنیم اما وقتی 
شما سیاست انقباضی به کار می برید شما تورمی نخواهید داشت، از آن طرف هم 
اقتصاد شما وارد رکود می شود. اما قسم سوم این است که انبساط اقتصادی ایجاد 
کنیم، انبساط پولی ایجاد کنیم اما این انبساط پولی، این تزریق پول به شبکه ی 
اقتصادی کشور منجر به رشد نشود و تنها منجر به افزایش قیمت ها و افزایش نرخ 
تورم شود.مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با بیان این که این قســم سوم قسمی است که کشور ما دچار آسیب شده است، 
اضافه کرد: در واقع ما هم از انتفاعات رشد نقدینگی منتفع نمی شویم که منجر به 
رشــد اقتصادی شود و هم از آن طرف چوب آن را داریم می خوریم و ضرر آن را 
داریم تحمل می کنیم که تورم است. حاال در واقع این خودش به چی برمی گردد؟ 
به این برمی گردد که آن شــاه راه ها، آن مجراهای ورود پول در اقتصاد کشــور ما 
مشــکل دارد و این دقیقاً برمی گردد به همان بحران بانکی کشور که اساساً طرح 
بانکداری مجلس آمده بود که همین دو معضل را حل کند. دو معضلی که منجر 
به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کشور می شود که چی بود؟ یکی بحث بحران 
بانکی بود و یکی هم بحث سلطه ی دولت روی بانک مرکزی که منجر به افزایش 
پایه پولی، نقدینگی و نهایتاً تورم می شود.شــهید در خصوص چالش های طرح 
بانکداری گفت:  در دهه ی ۸۰ و از سال ۸۰ شروع به تأسیس بانک های خصوصی 
کردیم و اجازه دادیم بانک های خصوصی تأسیس شوند بدون اینکه بانک مرکزی 
نظارت های الزم را روی این بانک ها داشته باشد. در نتیجه این بانک ها آمدند یک 
سری وام هایی دادند. وام های به افراد خاص و به افراد غیرخاص که این وام ها قرار 
بود برگردانده نشود.به گفته وی، یک از بانک های کشور بر اساس صورت های مالی 

سایت کدال،۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه ی اولیه  دارد. 



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 8 خرداد 1400  17 شوال 1442  29 می 2021نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4643 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

کاهش بی سابقه ذخایر سدهای تهرانگزیده خبر

 احتمال قطع آب در ۱۰۱ شهر
با توجه به کاهش چشــمگیر میزان بارندگی ها در سال آبی 
جاری، شــاهد کاهش ۲۶۷ میلیون متــر مکعبی ذخایر آب 
در مخازن ســدهای تهران هســتیم تا جایی که طبق اعالم 
مســئوالن آبی، این حجم کاهشــی معــادل ظرفیت کامل 
ســدهای امیرکبیر و لتیان بوده و همین موضوع نگرانی هایی 
را درخصوص تامین آب ایجاد می کند.در حال حاضر مخازن 
ســدهای تهران ۲۶۷ میلیون مترمکعب نسبت به روز مشابه 
سال گذشته کاهش ذخیره دارند و این کاهش ذخیره موجب 
کاهش تولید نیروگاه های برق آبی تهران شده است؛ به طوری 
که در سال گذشــته برنامه ریزی تولید در نیروگاه های تحت 
پوشش بر مبنای حجم ذخیره آب ۱۰۸۶ میلیون مترمکعبی 
صورت پذیرفته بود، در حالی که امسال برنامه ریزی ما جهت 
تولید انرژی برق آبی بر اساس حجم ۸۱۹ میلیون متر مکعب 
است.همچنین بر اساس آمار، بارندگی در تهران از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون ۲۸۴ میلی متر بوده اســت که در مقایسه 
با ۴۵۷ میلی متر مدت مشــابه ســال آبی گذشته، با کاهش 
۳۸ درصدی میزان بارندگی ها مواجه هســتیم که این مساله 
دغدغه تامین آب تهران را ایجاد کرده است.محمد شهریاری 
- مدیر دفتر بهره برداری از تاسیســات  آبی و برق آبی شرکت 
آب منطقه ای تهران - در این رابطه گفت: بر اساس جلسات و 
برنامه ریزی های صورت گرفته با شرکت آب و فاضالب تهران، 
تالش بر این اســت که با همراهی و همکاری شــهروندان تا 
انتهای شهریور نیاز آب شرب تهران را با کمترین مشکل تامین 
کنیم که طبیعتا به همان نســبت تولید برق از نیروگاه های 
تحت پوشش نیز خواهیم داشت.وی با بیان اینکه در فروردین 

امســال در حوزه عملکرد اســتان تهران بی سابقه ترین و کم 
بارش ترین ماه در طول ۵۳ ســال گذشــته را شاهد بوده ایم، 
اظهار کرد: در سال آبی جاری تاکنون، ورودی سدها با کاهش 
۳۰ درصدی مواجه بودند. شــرایط حاکــم در فصل آبگیری 

سدهای استان، اثر مستقیم روی حجم آب قابل تامین و مورد 
نیاز در بخش های شرب، کشاورزی و صنعت و همچنین میزان 
تولید برق داشــته و لزوما متناسب با میزان کاهش منابع آب 
در ســدها، کاهش تامین آب و همچنین کاهش تولید برق را 

شــاهد خواهیم بود.مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آبی و 
برق آبی شــرکت آب منطقه ای تهران با اعالم این هشدار که 
با توجه به روند شدید کاهش ورودی ها با کمبود جدی منابع 
آبی در ماه های آتی به خصوص در فصل پاییز مواجه خواهیم 
شد، خاطرنشان کرد: از همه شهروندان درخواست می شود که 
صرفه جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند 
تا بتوانیم بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده در تابستان 
امســال و روزهای اوج مصرف آب، مشــکلی به جهت تأمین 
مطمئن و پایدار آب نداشــته باشیم.این گفته ها در شرایطی 
است که وضعیت منابع آبی برای کل کشور نیز چندان مناسب 
نیست و محمدرضا جانباز - مدیر عامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور - نیز روز گذشته اعالم کرد که بیش از ۲۱۰ 
شــهر میزان تولید و مصرف برابر دارند، بیش از ۱۰۰ شهر در 
وضعیت قرمز هستند؛ یعنی بیش از ۲۰ درصد کمبود نسبت 
بــه مصرف داریم و با تداوم افزایش دما و انحرافات دمایی که 
سازمان هواشناسی اعالم کرده، بی سابقه بوده و احتمال اینکه 
به تعداد این شــهرها اضافه شود هم وجود دارد.به گفته وی، 
هدف این اســت که با مدیریت، فشــار این مساله را مدیریت 
کنیم؛ به گونه ای که شب ها مخازن ما به قدر کافی آب مورد 
نیاز برای توزیع در روز آینده را داشــته باشند و اگر در مکان 
هایی مجبور شویم یا حادثه ای رخ دهد یا کمبود آب داشته 
باشیم، ممکن است شاهد قطعی باشیم. اولویتی برای قطع آب 
نداریم، ولی پیش بینی می کنیم ۱۰۱ شهری که اعالم شده 
وضعیت قرمز دارند، احیانا دچار مشــکل و قطع آب شوند اما 

برنامه ای از اکنون برای این مساله نداریم.

ارزیابی منابع بازار نفت
کیفیتنفتایرانچینیپسندمیشود

پالتس به نقل از منابع بازار گزارش کرد به دلیل تغییر ذائقه مشتریان چینی که 
بِلِندهای نفت ســبک تر و مدیوم را می پسندند، گریدهای نفتی پرچمدار ایران 
احتماال از نظر کیفیت به ســمت سبکتر شدن پیش می روند. تغییر جزئی در 
برخــی از بِلِندهای صادراتی نفت ایران همزمان با افزایش تولید از میادین نفتی 
غرب کارون در آســتانه انتظار برای رفع تحریم های آمریکا روی می دهد.تغییر 
کیفیت ممکن اســت ایران را در رقابت بیشــتر با تولیدکنندگان غرب آفریقا و 
همچنین رقیبان خاورمیانه ای ســنتی خود قرار دهد.گریدهای نفتی ایران به 
دلیل داشتن ســولفور باال معموال ترش بوده و چگالی باالتری دارند و به عنوان 
نفت ســنگین یا متوســط با گرانش ای پی آی ۲۷ تــا ۳۴ درجه طبقه بندی 
می شوند.طبق اطالعات شرکت ملی نفت ایران، گرید صادراتی اصلی ایران گرید 
ایران الیت اســت که یک گرید ترش مدیوم با گرانش ای پی آی ۳۳.۶ درجه و 
سولفور ۱.۴۶ درصد است. گرید صادرات ایران ِهوی هم یک نفت ترش سنگین 
با گرانش ای پی آی  ۲۹.۵ درجه و سولفور ۱.۷۷ درصد است.با این حال منابع 
بازرگانی چینی می گویند بشــکه های نفت سبک ایران که دریافت می کنند 
گرانــش ای پی آی فراتر از ۳۵ درجه دارند. نفتی که گرانش ای پی آی بیش از 
۳۴ درجه داشــته باشد، نفت سبک محسوب می شود.منابع آگاه به اس اند پی 
گلوبال پالتس گفتند پاالیشــگاههای چینی از ایران گریدهای نفتی سبکتری 
را درخواســت کرده اند و شرکت ملی نفت ایران در تالش برای تامین تقاضای 
آنهاست.با وجود تحریمهای آمریکا، پاالیشگاههای خصوصی چین به واردات نفت 
ایران به خصوص ایران الیت و ایران ِهوی در چند ســال اخیر ادامه دادند. این 
پاالیشــگاهها ایران الیت را مستقیما در واحدهای تقطیر نفت خود استفاده می 
کنند اما ایران ِهوی باید با گریدهای سبکتر ترکیب شود تا به عنوان خوراک قابل 
 SVB Energy International اســتفاده شود.سارا وخشوری، رییس شرکت مشاوره
اظهار کرد: شــرکت ملی نفت ایران در حال افزایش ســهم ایران الیت در سبد 
صادرات است و صادرات نفت پارس را که فوق سنگین است متوقف خواهد کرد. 
در دوران تحریمها ایران گریدهای نفتی مختلفی را بر مبنای نیازهای مشــتری 
صادر می کرد. ایران همچنین در دوران تحریمها نفت سبکتر را در داخل کشور 
مصرف می کرد.سایر منابع آگاه گفتند: سبک تر شدن نفت ایران ممکن است به 
دلیل برداشت مقادیر قابل توجه گریدهای سبکتر و میعانات از ذخایر باشد که در 
دوران تحریمها رشد کردند.یک منبع آگاه گفت: تغییر کیفیت نفت ایران ممکن 
اســت یک موضوع موقتی و برای تامین خواسته مشتریان فعلی باشد.گریدهای 
نفتی ایران به دلیل تولید باالتر از میادین نفتی جدید غرب کارون اندکی سبکتر 
و در بعضی موارد شــیرین تر می شــوند. میادین نفتی غرب کارون شامل پنج 
میدان بزرگ آزادگان شــمالی، آزادگان جنوبی، یاران شــمالی، یاران جنوبی و 
یادآوران هستند.حجم نفت در ذخایر شناور ایران از اواسط ژانویه که جو بایدن 
به ریاســت جمهوری آمریکا رسید و ایران خود را برای بازگشت به بازار جهانی 
آماده کرد تقریبا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده اســت. طبق برآورد شرکت 
تحقیقاتی کپلر، نفتکشــهای ایران حدود ۳۲ میلیون بشکه نفت خام و میعانات 
را در دریا از هفته ای که از ۲۴ ماه مه آغاز شده، نگهداری می کنند.نفت ایران 
رقابت مســتقیمی با گریدهای نفتی مانند عرب ِهوی، عرب الین و عرب مدیوم 
عربستان ســعودی، بصره الیت، بصره مدیوم و بصره ِهوی عراق، اورال روسیه، 
آپرزاکوم امارات متحده عربی، نفت بِلِند عمان، نفت اکســپورت کویت، مسا ۳۰ 
و ِمــری ۱۶ ونزوئال و ماتای مکزیک دارد. تغییر کیفیت نفت ایران به معنای آن 
اســت که رقابت بیشتری با گریدهای نفتی گابن، آنگوال و جمهوری کنگو پیدا 
می کند.ایران در حال آماده ســازی افزایش سریع تولید و صادرات نفت است. 
طبق نظرسنجی ماهانه اس اند پی گلوبال پالتس از تولید اوپک، ایران در آوریل 
۲.۴۳ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که باالتر از دو میلیون بشکه در روز 
در اواخر سال ۲۰۲۰ بود. تولید ایران پیش از بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ 
در اوج ۳.۸ تا ۳.۹ میلیون بشکه در روز بود.طبق پیش بینی اس اند پی گلوبال 
پالتس آنالیتیکس که بر مبنای توافق جدید و رفع کامل تحریمها تا ســپتامبر 
اســت، صادرات نفت و میعانات ایران از حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز در مه به 
۱.۵ میلیون بشکه در روز در دسامبر رشد خواهد کرد.بر اساس گزارش پالتس، 
صادرات نفت و میعانات ایران در ماه مه ســال ۲۰۱۸ که دولت ترامپ از توافق 
برجام خارج شــد، ۲.۹۰ میلیون بشکه در روز بود. با این حال صادرات ایران از 
آن زمان متاثر شده و بنا بر برآورد منابع غربی، در بعضی از ماهها به پایین یک 
میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا کرده بود. با این حال از زمان آغاز مذاکرات 
غیرمستقیم وین در آوریل، صادرات ایران بهبود پیدا کرده و چین خریدار بزرگ 

نفت ایران با قیمت ارزانتر نسبت به قیمت رقیبانش بوده است.

حکمدادگاههلندیبرایکاهش۴۵درصدی
آالیندگیشل

یک دادگاه هلندی به غول نفتی رویال داچ شــل دســتور داد آالیندگی کربن 
خود را تا ســال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ به میزان ۴۵ درصد کاهش 
دهد. این کاهش بســیار باالتر از هدف گذاری رویال داچ شل برای کاهش ۲۰ 
درصدی آالیندگی تا سال ۲۰۳۰ است.این حکم تاریخی در شرایطی صادر شده 
که شرکتهایی که سهم باالیی در آالیندگی دارند، تحت فشار شدیدی قرار دارند 
تا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در زمینه کاهش آالیندگی تعیین 
کنند که مطابق با توافق اقلیمی پاریس باشد. این توافق اقلیمی برای اجتناب از 
بحران اقلیمی برگشــت ناپذیر بسیار مهم قلمداد می شود.در استراتژی اقلیمی 
فعلی شل تاکید شده که این شرکت قصد دارد انتشار کربن کسب و کارش را تا 
سال ۲۰۵۰ صفر کند و کاهش ۴۵ درصدی دی انتشار دی اکسید کربن تا سال 

۲۰۳۵ را هدف گذاری کرده است.

شرکت پاالیش نفت هندی
ایرانامتیازدهدنفتمیخریم

شــرکت پاالیش نفت دولتی بهارات پترولیوم اعالم کرد اگر ایران امتیازاتی 
ارائه کند که نفت این کشــور را در مقایســه با رقیبانش جذاب کند، ساالنه 
دو میلیون تن نفت ایران را خریداری خواهد کرد.شــرکت بهارات پترولیوم 
هنگامــی که تهران تحت تحریم های آمریکا قرار نداشــت به طور میانگین 
ساالنه دو میلیون تن نفت ایران را خریداری می کرد.ان ویجایاگوپال، مدیر 
فاینانس شرکت بهارات پترولیوم گفت: هنگامی که وضعیت عادی بود ساالنه 
به طور متوســط دو میلیون تن نفت ایران را خریداری می کردیم. ما دوباره 
همین میزان نفت خواهیم خرید و شش میلیون تن نفت از ایران خریداری 
نخواهیم کرد. وی همچنین گفت: خرید نفت ایران به قیمت آن در مقایسه 
با گریدهای نفتی مشابه بستگی دارد.ایران نفت خود و هزینه حمل آن را با 
تخفیف به پاالیشگاههای هندی عرضه می کرد. نفت ایران مناسب پاالیشگاه 
کوچی شرکت بهارات پترولیوم است و دو تا دو و نیم دالر در هر بشکه ارزانتر 
از گریدهای مشابه اســت و نزدیکی جغرافیایی به ایران به معنای آن است 
که هزینه های حمل محموله های نفتی کمتر خواهد بود.هند که ســومین 
مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت جهان است، واردات نفت از ایران را در 
ســال ۲۰۱۹ پس از این که معافیت آمریکا از تحریم های ضد ایرانی تمدید 
نشد، متوقف کرد. دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ به 
صورت یکجانبه از برجام خارج شد و دستور بازگشت تحریم ها را صادر کرد. 
اما اکنون دولت جو بایدن، رییس جمهور دموکرات آمریکا و ایران ســرگرم 
مذاکرات غیرمســتقیم برای احیای برجام هستند.ویجایاگوپال گفت: حدود 
۴۵ درصد از واردات نفت بهارات پترولیوم از طریق خرید محموله های تک 
و باقی آن از طریق قراردادهای بلندمدت انجام می شود.هند که سابق بر این 
بزرگترین مشــتری نفت ایران پس از چین بود، در ســال مالی که از آوریل 
ســال ۲۰۱۸ آغاز شد، حداکثر ۴۸۰ هزار بشکه در روز نفت خریداری کرد. 
چندین پاالیشگاه هندی که تجهیزات آنها مناسب فرآوری نفت ایران است.

پیشبینیغربیهااززمانبازگشتنفت
ایرانبهبازارجهانی

مدیر تحقیقات شرکت انرژی اسپکتس در مصاحبه ای به تلویزیون بلومبرگ 
گفــت: اگر مذاکرات ایــران و آمریکا درباره احیای برجام به نتیجه برســد، 
احتماال نفت ایران زودترین زمانی که رســما وارد بازار می شود اوت خواهد 
بود.، دور پنجم مذاکرات ایران، آمریکا و سایر کشورهای حاضر در برجام روز 
سه شــنبه آغاز شد و روسیه امیدوار است که این دور آخرین دور مذاکرات 
باشد.آمریتا ِسن، مدیر تحقیقات انرژی اسپکتس گفت: آمریکا و ایران قصد 
دارند پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ایران به توافق برسند. اگر توافق 
تا هفته آینده اعالم شــود، دســتکم دو ماه زمان خواهد بــرد تا نفت ایران 
از تحریمهای آمریکا آزاد شــده و وارد بازار جهانی شــود. زیرا دولت بایدن 
هر گونه توافق حاصل شــده در این مذاکرات را به کنگره خواهد فرســتاد 
که ۶۰ روز برای بررســی آن مهلت دارد. دولت آمریکا می تواند به شــکل 
تئوری بازبینی کنگره را دور بزند اما تحلیلگران انرژی اسپکتس انتظار ندارند 
چنین کاری را انجام دهد.وی خاطرنشان کرد آمریکا تنها زمانی معافیت از 
تحریم ها را صادر می کند یا تحریمها را معلق می کند که ایران به تعهدات 
برجامی برگردد. بنابراین نفت ایران زودتر از اوت به بازار بازنخواهد گشــت 
و احتمال این که دیرتر از اوت شــاهد ازســرگیری عرضه نفت ایران باشیم، 
وجــود دارد.هر چه نفت ایران دیرتر به بازار برگردد، تاثیر کمتری روی بازار 
نفت خواهد داشــت، زیرا تحلیلگران و آژانس های پیش بینی کننده انرژی 
انتظار دارند تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال بهبود قوی پیدا کند.الکساندر 
نواک، معاون نخســت وزیر روسیه روز چهارشنبه اظهار کرد: اوپک پالس از 
احتمال بازگشــت صادرات نفت ایران به بازار جهانی به خوبی آگاه است و با 
در نظر گرفتن ایران، به محاسبه توازن عرضه و تقاضا خواهد پرداخت.انرژی 
اسپکتس انتظار ندارد ایران بالفاصله پس از این که به بازار برگشت، تحت 

سهمیه تولید اوپک پالس قرار بگیرد.

انجمن نفت ژاپن اعالم کرد
ازسرگیریوارداتنفتژاپنازایران

سهماهبعدازرفعتحریمها
رییس انجمن نفت ژاپن اعالم کرد پاالیشگاههای ژاپنی می توانند واردات نفت ایران را سه 
ماه بعد از این که رفع تحریم ها علیه ایران تایید شد، ازسربگیرند. تسوتومو سوگیموری در 
یک کنفرانس مطبوعاتی آنالین اظهار کرد: پس از این که رفع تحریم ها علیه ایران تایید 
شد، زمانی است که ما مالحظاتمان را آغاز می کنیم و ازسرگیری واردات نفت ایران ممکن 
است بعد از سه ماه آغاز شود.وی که رییس هیات مدیره شرکت ENEOS Holdings است، 
خاطرنشــان کرد: بدون تایید رفع تحریم ها، پاالیشگاههای ژاپنی نمی توانند ازسرگیری 
واردات نفت ایران را بررســی کنند. شرکت ENEOS هم هنوز بررسی جزییات ازسرگیری 
واردات نفت ایران را آغاز نکرده است.اظهارات سوگیموری به دنبال اظهارات هفته گذشته 
حجت االســالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران مطرح شد که 
اعــالم کرد توافق اصلی برای احیای برجام و رفع تحریم های اصلی علیه بخشــهای نفت، 
 ،ENEOS پترشــیمی و کشتیرانی ایران حاصل شده است.سه پاالیشگاه بزرگ ژاپن شامل
ایدمیتســو کوسان و کاسمو اویل ۲۱ مه اعالم کردند امکان ازسرگیری واردات نفت ایران 
را پس از این که تایید شد تحریم ها علیه ایران برداشته شده اند، به دقت بررسی خواهند 
کرد.یک مقام ایدمیتسو کوسان اظهار کرد: اگرچه این امر به تصمیم رسمی برچیده شدن 
تحریم های آمریکا و همچنین جزییات آن بستگی دارد اما ما با دولت ژاپن و موسسات مالی 
و شرکتهای کشتیرانی هماهنگی نزدیکی خواهیم داشت.ژاپن واردات نفت ایران را در ماه 
مه ســال ۲۰۱۹ مدت کوتاهی پس از این که وارداتش را در فوریه ازسرگرفته بود متوقف 
کرد زیرا آمریکا معافیت ۱۸۰ روزه هشت کشور شامل ژاپن برای ادامه واردات نفت ایران را 
تمدید نکرد.طبق آمار وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن، واردات نفت ژاپن از ایران در 
سال ۲۰۱۹ به ۱۷.۱۰ میلیون بشکه بالغ شد که ۶۳.۲ درصد در مقایسه با ۴۶.۵۱ میلیون 

بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.

کشف۳چاهنفتجدیددرترکیه
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد با اکتشاف نفت در دو چاه نفتی در استان دیاربکر در جنوب 
شرق ترکیه و یک چاه دیگر در استان کرکالرلی در شمال غرب این کشور، متوسط روزانه 
تولید داخلی ترکیه به بیش از ۶۱ هزار بشکه می رسد. به گزارش دیلی صباح، رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در روز پنجشــنبه اکتشاف ســه چاه جدید نفتی را در این 
کشور اعالم کرد.  اردوغان در اجالسی در جزیره دموکراسی و آزادی استانبول گفت در دو 
چاه نفتی در استان دیاربکر در جنوب شرق ترکیه و یک چاه دیگر در استان کرکالرلی در 
شمال غرب این کشور نفت اکتشاف شده است.وی با اشاره به اینکه ۶۸۰۰ بشکه نفت به 
تولید روزانه ترکیه اضافه شــده گفت:»متوسط روزانه تولید داخلی ما به بیش از ۶۱ هزار 
بشکه می رسد«.فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، پس از این اظهارات اردوغان 
اعالم کرد روزانه ۲۸۰۰ و ۳۰۰۰ بشکه نفت از چاههای اکوبا-۱ و ینی شهیر-۱ در دیاربکر 
و  هزار بشــکه از چاه میسینلی-۲ در کرکالرلی استخراج می شود. این اکتشاف به دنبال 
بزرگترین اکتشاف گاز طبیعی در ترکیه صورت گرفته است. کشتی حفاری فاتح در سال 
گذشته میالدی ۴۰۵ میلیارد متر مکعب گاز در چاه تونا-۱ در میدان گازی ساکاریا کشف 
کرد. این میدان گازی در ۱۸۵ کیلومتری جنوب ســاحل دریای ســیاه قرار دارد. ترکیه 

تصمیم دارد این گاز را تا ۲۰۲۳ به سیستم انتقال کشور متصل کند.

الکســاندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه در آستانه دیدار وزیران اوپک 
پالس اظهــار کرد: در حــال حاضر 
حدود یــک میلیون بشــکه در روز 
کمبود جهانی نفت مشاهده می شود.

نواک هفته گذشته گفته بود بازار نفت 
نسبتا متوازن است و تقاضا اندکی از 
میزان عرضه فراتر رفته اســت. بازار 
قطعا دچار کمبود عرضه اســت و به 
همین دلیل سطح ذخایر نفت نسبت 
به سال گذشــته کاهش پیدا کرده و 
به میانگین پنج ســاله نزدیک شده 
است.اوپک و متحدانش شامل روسیه 
در قالب گــروه اوپک پالس در حال 
احیای تولید به میــزان ۲.۱ میلیون 
بشــکه در روز تا پایان ژوییه هستند 

و محدودیت عرضه خــود را به ۵.۸ 
میلیون بشــکه در روز تســهیل می 
کنند. دیدار بعدی وزیران نفت گروه 
اوپک پــالس اول ژوئن )۱۱ خرداد( 
تعیین شده است.ارزیابی تحلیلگران 
بر این اســت که در صورت به نتیجه 
رسیدن مذاکرات وین و احیای برجام 
که به رفــع تحریم های آمریکا منجر 
می شود، بین یک تا دو میلیون بشکه 
در روز به عرضــه اوپک پالس اضافه 

خواهد شد.

نواک به خبرنگاران گفت: ما همواره 
بازگشت نفت ایران را در نظر داشتیم 
و باید این موضوع را بررســی کنیم. 
ما می توانیم به طور مشــترک توازن 
عرضه و تقاضا را محاسبه کنیم.نفت 
برنت پس از این که هفته گذشــته 
تحت تاثیر انتظارات برای بازگشــت 
نفت ایران به بــازار جهانی به پایین 
۶۵ دالر در هر بشــکه نزول کرد، روز 
چهارشــنبه در حدود ۶۸ دالر و ۶۲ 
سنت در هر بشــکه ایستاد.کومرس 

بانک در یادداشــتی نوشــت: اوپک 
پالس احتماال تولیدش را از ماه مه تا 
ژوییه افزایش می دهد که این افزایش 
مطابق بــا احیای تقاضــا انجام می 
شــود. این بانک به کاهش آمار ابتال 
به کووید ۱۹ در هند و کشــورهای 
دیگــر و کاهش محدودیت های رفت 
و آمد در سراســر جهان اشاره کرد.

بر اســاس گزارش رویترز، گروه مالی 
سیتی برآورد کرد پس از توافق اولیه 
زودترین زمان برای بازگشــت ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز نفت ایران به بازارها 
ژوییــه خواهد بود. ســیتی تقاضای 
تابستانی قوی را پیش بینی کرد که 
کمک می کند نفت در میانه محدوده 

۷۰ دالر بماند.

واکنش روسیه به بازگشت 
نفت ایران به بازار جهانی

منابــع آگاه در اوپــک پیش بینــی کردند اوپک 
پالس با وجــود احتمال افزایش عرضــه ایران، با 
توجه به روند احیای تقاضا در نشســت سه شنبه 
آینده احتماال به سیاســت فعلی تسهیل تدریجی 
محدودیــت عرضــه پایبند مــی مانــد. اوپک و 
متحدانش در آوریل افزایش ۲.۱ میلیون بشــکه 
در روز عرضه به بــازار در فاصله ماه مه تا ژوئیه را 
تصویب کردند و این تصمیم بر مبنای پیش بینی 
رشــد تقاضای جهانی برای نفت با وجود افزایش 
آمار ابتــال در هند بود.قیمت نفت از زمان تصمیم 
مذکور اوپک پالس به روند صعودی که در ســال 
میالدی جاری داشــته ادامه داده و اکنون بیش از 
۳۰ درصد افزایش در سال ۲۰۲۱ نشان می دهد. 
با این حال چشــم انداز تولیــد باالتر نفت ایران با 

پیشــرفت مذاکرات وین برای احیای برجام، روند 
رشــد قیمت نفت را محدود نگه داشــته است.دو 
منبع آگاه در اوپک پالس که مایل نبودند نامشان 
فاش شــود، اظهار کردند: هیــچ مذاکراتی درباره 
تغییر سطح کاهش تولید برای ژوئیه وجود ندارد. 
دو مقــام دیگر هم گفتند تولیدکنندگان به برنامه 
فعلی افزایش تدریجی تولید پایبند می مانند.یکی 
از این منابع آگاه گفت: به نظر من عدم تســهیل 
بیشتر محدودیت عرضه تصمیم عاقالنه ای است. 
یک مقام دیگر خاطرنشــان کرد با این حال چشم 
انداز تولید باالتر نفت ایران نمی تواند نادیده گرفته 
شود.مذاکرات در وین میان قدرتهای جهانی و ایران 
برای احیای برجام از آوریل در جریان است و منابع 
صنعت نفت می گویند صادرات نفت ایران از اواخر 

سال ۲۰۲۰ روند رو به رشدی داشته است.کندی 
چشمگیر تقاضا ممکن است مانع برنامه های اوپک 
پالس شــود اما در حال حاضــر اوپک پیش بینی 
می کند تقاضای جهانی برای نفت با بهبود بیشتر 
تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، شش میلیون بشکه 
در روز در سال میالدی جاری رشد کند.بر اساس 
گزارش رویترز، اوپک پالس در واکنش به فروپاشی 
تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کرونا از ماه مه 
سال ۲۰۲۰ دور جدید محدودیت عرضه به میزان 
۹.۷ میلیون بشــکه در روز را به اجرا گذاشت و تا 
ژوئیه محدودیــت عرضه این گروه به ۵.۸ میلیون 
بشکه در روز رسید. ایران به همراه لیبی و ونزوئال 
از مشارکت در محدودیت عرضه اوپک پالس معاف 

بوده است.

تصمیم هفته آینده اوپک پالس در برابر بازگشت نفت ایران

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد 
نسبت به خرید سموم جهت عرصه های حفظ ونگهداری را از طریق 

مناقصه عمومی  به اشخاص حقیقی و حقوقی  واگذار نماید. 

باتوجه به اتمام مدت مناقصه فوق در مورخه 05/  1400/03 ؛ مهلت فروش 
و تحویل اسناد مناقصه تا مورخه19 /1400/03 تمدید میگردد.

مبلغ اولیه  ریالموضوع  تمدید مناقصه ردیف

 خرید سموم جهت عرصه های 1
7/449/200/000حفظ ونگهداری

آگهـی تمدید مناقصه عمومی
 به شمـاره13- 1400

 امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج
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گزیده خبر قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت

تعطیلی ۲۵ درصدی واحدها در شهرک های صنعتی
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار داشــت:  تعیین نکردن هدف 
مانند تیر انداختن به یک دیوار اســت، هرجا که فروبنشیند دور آن دایره می کشند 
و می گویند هدف این است. این که هر اتفاقی که رخ می دهد را مطلوب تلقی کنیم 
در واقع بی هدفی است. اگر دولت برنامه داشته باشد و تعهد ایجاد کند ولو نتواند به 
آن عمل کند، پاسخگویی خواهد داشت.آرمان خالقی در مورد سناریوهای احتمالی 
در صــورت امضای برجام اظهــار کرد: ما تجربه تصویب برجــام را داریم، در زمان 
تصویب برجام این موضوع مطرح شد که این مصوبات چطور می خواهد اجرا شود و 
ما چطور می خواهیم از دستاوردهای آن بهره برداری کنیم. آنچه باعث شد ما نتوانیم 
به خوبی از این فرصت استفاده کنیم این بود که بعد از برجام ما برنامه ای برای این 
کار نداشتیم. همین بی برنامگی ما و ذوق زدگی بعضی از فعاالن اقتصادی و مسئولین 
باعث شد که نتوانیم تصمیم درست و واحد بگیریم و هرکسی به یک سمت حرکت 
کرد. بــه دلیل بی برنامگی و نحوه برخورد ما با موضوع برجام باعث شــد که حتی 
طرف های تجاری ما نیز دچار این سردرگمی شوند.وی افزود: وقتی تحریم ها برداشته 
می شود یک بازار باز می شود که در آن هم خرید و هم فروش انجام می شود. بسیاری 
از کاالهای ما می توانند جذابیت زیادی داشــته باشــند اما ما نتوانستیم طرف های 
تجــاری خود را به خوبی انتخاب کنیم و قراردادهای به موقع و پایدار منعقد کنیم. 
این باعث ایجاد اختالفاتی نیز شــد. برای مثال ما واردات کاالهای یک کشور خاص 

به ایران را ممنوع کردیم، قاعدتا واکنش آنها این خواهد بود که اگر قرار اســت این 
اتفاق بیافتد باید بازی را به هم بزند. تمام تالش خود را کرد تا رقبای اقتصادی او هم 
از این توافق بهره نبرند و همین اتفاق هم افتاد. یکی از دالیل تحریم ها می توانست 
همین موضوع باشــد.قائم مقام دبیر کل خانــه صنعت، معدن، تجارت تصریح کرد: 
ما شــاهد این بودیم که موجی از هیئت های تجاری به کشــور مراجعه کردند، به 
طوری که هتل ها دیگر ظرفیت نداشــتند. همینطور جلسات متعدد تجاری برگزار 
می شــد. ما که برای یک تراکنش بانکی با سختی مواجه بودیم و طرف های تجاری 
عذرخواهی می کردند که نمی توانند با ما کار کنند، حاال شــاهد بودیم که خودشان 
وارد کشور شدند. مسلما این ذوق زدگی حاصل می شد و این اتفاق نیز افتاد و باعث 
ایجاد ســردرگمی می شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: مهم این است که محتوای 
توافق چه چیزی باشــد و زمان بندی آن به چه صورتی خواهد بود و ضمانت اجرای 
آن چیست. بدون توجه به اینها با کوچکترین تغییر  در توافق همه سرمایه گذاری از 
بین برود. حتی رفت وآمدهایی که انجام می شود همه هزینه است، اگر توافق ما را در 
نیمه راه رها کند همه هزینه ها و زمان خود را از دست می دهیم. برای ما هزینه این 
فرصت از دســت داده بسیار زیاد بوده است.خالقی افزود: موضوع مورد اهمیت دیگر 
نوع برخورد ما با رفع تحریم ها است، فرض کنیم بعد از برداشته شدن تحریم ها ورود 
هر خودرو یا لوازم خانگی آزاد شود؛ صنایع ما در دوران تحریم در یک فضای بسته 

تنها با یکدیگر رقابت کرده اند با ورود خارجی ها اگر نتوانند رقابت کنند ممکن است 
تعطیل شوند یا برعکس بتوانند صاردات کنند.وی در مورد وضعیت فعلی واحدهای 
صنعتی گفت: علی رغم شــیوع کرونا، تحریم، رکود و... تعداد واحدهایی که مجددا 
به تولید ملحق شدند یا واحدهایی که در شرف بازگشایی هستند نسبت به دو سال 
گذشته بهتر است. البته بیشتر پروانه را معیار قرار داده ایم. اما در واحدهای شهرک ها 

تعطیلی داشتیم که حدود 25 درصد بوده است که بازه زمانی آن مشخص نیست.
خالقی همچنین با اشــاره به انتخابات پیش رو بیان کرد: باید به برنامه کاندیداها 
رای داد عالوه بر این برنامه های آنها باید قابل تحقق باشــد و قابلیت اندازه گیری 
داشــته باشــد. باید اهداف را از االن مشــخص کنند. معموال دولت ها مواضع و 
شعارهای کلی دارند. هم صدر دولت جدید و هم وزرا باید با برنامه باشند. همچنین 
این برنامه ها باید دارای مبدا و مقصد باشند. برای مثال باید مشخص شود که قرار 
است در حوزه فوالد یا خودرو چه برنامه ای داشته باشند تا در پایان دوره بتوانند 
در مورد آن پاسخگو باشند.وی یادآور شد: تعیین نکردن هدف مانند تیر انداختن 
به یک دیوار است، هرجا که فروبنشیند دور آن دایره می کشند و می گویند هدف 
این است. این که هر اتفاقی که رخ می دهد را مطلوب تلقی کنیم در واقع بی هدفی 
است. اگر دولت برنامه داشته باشد و تعهد ایجاد کند ولو نتواند به آن عمل کند، 

پاسخگویی خواهد داشت.

ترکیه بازار اقلیم کردستان را تسخیر کرد
 چرا برخی کاالهای صادراتی ایران،

 برگشت می خورد؟
رییس اتاق بازرگانی ســنندج اظهار داشت: ترکیه پا را فراتر گذاشته و با اتکا به 
مدیریت و فضایی که دولت برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده و همچنین با اتکا 
به تفکر اقتصادی حاکم، بازار اقلیم کردســتان را که متعلق به ما بود را تسخیر 
کرده و از ما گرفته است.ســید کمال حسینی در مورد وضعیت تجارت ایران و 
اقلیم کردســتان عراق اظهار کرد: گاها راه اقلیم کردستان به طرف بغداد بسته 
می شــود و اجازه حمل کاالی ایرانی به شهرهای جنوب داده نمی شود . به دلیل 
صادرات بدون برنامه ما گاهی ورادات یک محصول به شهرهای اقلیم کردستان 
زیاد و این مساله باعث می شود قیمت ها افت شدیدی پیدا کرده و به همین سبب 
یا کاالهای ما در مرزها بماند و یا به داخل کشــور بازگردد. وی افزود: در بعضی 
موارد به دلیل کیفیت پایین کاالهای صادراتی، محموله ها برگشت خورده و در 
شــهرهای مرزی به فروش می رسند البته این موارد درصد بسیار کمی را شامل 
می شوند. دلیل برگشت این کاالها مسائل بهداشتی نیست بلکه به دلیل حساس 
بودن کیفیت کنترل عراق است.حسینی همچنین تصریح کرد: معضل دیگر در 
این راستا هزینه باالی معدوم کردن کاالهای بی کیفیت در عراق است که هزینه 
زیادی را بر دوش صادرکننده ها می گذارد.رییس اتاق بازرگانی سنندج در مورد 
صادرات ایران به اقلیم کردســتان در مقایسه با ترکیه گفت: ما نسبت به ترکیه 
صادرات کمتری به اقلیم کردستان عراق داریم.  علت این امر عدم حمایت واقعی 
از صادرات است. عالوه بر این مشکالت بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی مزید 
بر علت هســتند . همچنین مشوق های صادراتی مانند ارزش افزوده  در ایران با 
ترکیه قابل مقایســه نیست. ارزش افزوده در ایران بسیار کم، محدود و با تاخیر 
زیاد به صادر کننده برگشــت داده می شود.وی همچنین بیان کرد: ترکیه پا را 
فراتر گذاشته و با اتکا به مدیریت و فضایی که دولت برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
کــرده و همچنین  با اتکا به تفکر اقتصادی حاکم، بازار اقلیم را که متعلق به ما 
بود را تســخیر کرده و از ما گرفته است. حسینی با بیان سه مولفه تاثیرگذار در 
جذب مشــتری گفت: کیفیت و قیمت و زمان هر ســه در بازار مهم هستند. ما 
تقریبا در قیمت و زمان رســیدن کاال به دست مشتری عقب هستیم، در مورد 
کیفیت نیز کیفیت بسته بندی هایمان کم است. در کل می توان گفت بهره وری 

پایینی در تولیدات خود داریم.

 افتتاح اتاق بازرگانی ایران و لهستان 
تا مردادماه

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان اظهار داشت: تا دو یا سه هفته 
دیگر امضاهــای مربوطه را می گیریم و بعد از ماه آگوســت یعنی مردادماه که 
تعطیالت اروپایی ها تمام می شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را افتتاح 
می کنیم.رحیم بناموالیی در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و لهستان اظهار 
کرد: صادرات ما به لهســتان بیشتر در مورد کاالهایی مانند دمنوش و خشکبار 
اســت و واردات در بخش های ماشــین آالت و لوازم برقی هستند. لهستانی ها 
عالقه مند هستند که ارتباطات تجاری خود را با ما افزایش دهند حتی آمادگی 
دارند که در پایان ســال جاری میالدی یک نمایشــگاه در ایران داشته باشند. 
منتظر هســتیم تا نتیحه مذاکرات وین و انتخابات مشخص شود.وی افزود:  در 
حال تالش هســتیم که اتاق مشــترک بازگانی ایران و لهستان را افتتاح کنیم. 
توصیه ما این اســت که اتاق کشــورها در اتاق ایران مســتقر شوند اما به نظر 
می رسد اما متمایل به این کار نیستند. احتماال تا دو یا سه هفته دیگر امضاهای 
مربوطه را می گیریم و بعد از ماه آگوست یعنی مردادماه که تعطیالت اروپایی ها 
تمام می شود اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان را افتتاح می کنیم. ان شا اهلل 
تا آن زمان ثبات سیاســی هم پیدا می کند. البته در حال حاضر ســفارتخانه ها 
هم به دلیل کرونا نیمه فعال هســتند.بناموالیی با اشاره به اهمیت حمل و نقل 
بین دو کشــور گفت: یکی از کارهایی که بایــد آن را در اولویت قرار دهیم این 
است که بتوانیم الین مســتقیم به ورشو درست کنیم. امیدواریم که وزارت راه 
کابینه جدید در این مورد توافقاتی انجام دهد تا بتوانیم برای گسترش مبادالت 
اقتصادی و تجاری برنامه ریزی کنیم، چون االن میزان مبادالت دو کشــور عدد 
قابل توجهی نیســت.رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران و لهستان بیان کرد: 
لهســتان عالقه مند اســت که ما در تجارت حالل آنها را کمک کنیم تا بتوانند 

کاالهایی مانند گوشت و مرغ را با برند حالل به بازارهای اروپایی صادر کنند.
وی خاطرنشــان ســاخت:  یکی از مسائل بســیار مهمی که در نشست بخش 
خصوصی با آقای رییســی هم مطرح شــد این است که تعامل ما با دنیا چگونه 
خواهد بود؟ مراودات ما به چه شــکلی خواهد بود؟ اگر مشکل FATF حل نشود، 
از آنجا که مبادالت بانکی انجام نمی شــود، دوباره تالش می شود که برای تهاتر 
تالش کنیم که کار بســیار سختی اســت، به هرحال ما باید به سیستم بانکی 
بپیوندیم. این موضوع بستگی به حاکمیت دارد و باید در این مورد اقدام کند. روز 
به روز صادرات ما در حال کاهش اســت و با توجه به مشکالت بانکی و سیاسی 

چالش های زیادی دارد.

 نظام تولید متناسب با توزیع رشد
 نکرده است

قائــم مقاوم وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه خراب شــدن محصوالت 
کشــاورزی به دلیل قیمت پائین همه ساله، بارها تکرار می شود، علت اصلی این 
مشکل را نامتناسب بودن رشد کمی و کیفی نظام تولید صنعتی و کشاورزی با 
نظام توزیع دانست.محمدصادق مفتح در نشست تخصصی بنکداران مواد غذایی 
کشور که به میزبانی شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه میزان قابل توجهی پیاز 
تولیدی کشاورزان در فارس و بخشی از محصوالت تولیدی کشاورزان کرمان به 
دلیل قیمت پائین این محصوالت و مقرون به صرفه نبود در حال خراب شــدن 
اســت، متهم اصلی این موضوع را وزارتخانه های بازرگانی و صمت دانست و بر 
لزوم متناسب ســازی نظام های تولید و توزیع تاکید کرد.قائم مقام وزیر صمت 
در امــور بازرگانی با بیان این که بخش زیادی از بازار و اصناف به ناحق در حال 
خروج از بازارند، گفت: برخی از مشــاغل جایگاه وجودی و فلسفه خودشان را از 
دست داده اند، تنها به این دلیل که ما توانایی بازتعریف فعالیت آنها را نداشتیم. 

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بنکداران مواد غذایی و بهداشتی 
به دلیل نقش مهمی که تامین ســبد غذ ایی خانوار دارند باید اتحادیه کشوری 

داشتند تا به جای رقابت با یکدیگر همسو با هم و در کنار هم فعالیت کنند.
او  عنــوان کرد: نظام فروش ما از این رقابت هایی که بین بنکداران اســتان های 
مختلف است استفاده می کند و آنها در در مقابل هم قرار داده است. مفتح با بیان 
اینکه بخش اعظم هزینه ها در بخش توزیع مصرف می شــود و در نظام توزیع ما 
پول دورریز و پولی که خروجی ندارد زیاد است، افزود: براساس تحقیقی که چند 
ســال پیش انجام شد مشخص شد که در کشور ما هزینه زنجیره تولید معادل 
هزینه زنجیره توزیع اســت که این یک فاجعه است  و به طور قطع با شرایطی 
که پیش آمده االن نسبت هزینه تولید به هزینه توزیع ۴۰ به ۶۰ است و هزینه 

توزیع بیشتر شده است. 

دبیر میز اوراســیا گفت: شــورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراســیا فهرست جدید کشورهای 
برخوردار از تخفیفات تعرفه ای این اتحادیه را اعالم کرد که بر اســاس آن و با حذف تعدادی 
از کشــورهای رقیب ایران در این بازار، موقعیت ممتازی را برای کاالهای صادراتی کشورمان 
رقم خواهد زد.به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، الهام حاجی کریمی اظهار داشت: 
طبق آخرین تصمیمات شورایعالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اکتبر 2۰2۰ و پیشنهاد برخی 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقرر شد کشورهای بهره مند از تخفیفات تعرفه ای 
مشــترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان نظام عمومی ترجیحات )GSP( روسیه 
اســت که بعد از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشورهای عضو تسری یافته، مورد 
بازنگری قرار گیرد و تعداد کشــورهای بهره مند از امتیاز محدودتر شود.وی افزود: در همین 
چارچوب در تاریخ 5 مارس 2۰21 فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه 
ای تدوین گردید که اخیراً در وبسایت رسمی این اتحادیه نیز منتشر شده است که بر اساس 
آن، تعداد کشورهای در حال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه ای از 1۰3 کشور 
به 29 کشور کاهش یافته است و تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته مشمول از 5۰ به ۴8 
کشور رسیده است.  دبیر میز اوراسیا تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط 
به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی )تخفیف 25 درصدی( 
اســت که 7۴ کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کاالهای 
تولیدی آنها می توانست رقیب محصوالت ایرانی در بازار اوراسیا باشند، حذف شده و از تاریخ 
5 مارس 2۰21 به بعد از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.حاجی کریمی ادامه داد: این رویداد 
موقعیت ممتازی را در بازار اوراسیا برای ایران ایجاد خواهد کرد و محصوالت ایرانی مشمول 

تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت پذیری بیشتری را نسبت به کاالهای سایر کشورها که در این 
لیســت نیستند، خواهند داشت.  وی بیان داشت: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا، 25 درصد تخفیف تعرفه ای برای حدود 15۰۰ ردیف کاال )کد 
HS  شش رقمی( که عمدتاً محصوالت کشاورزی هستند به کشورهای در حال توسعه تعیین 

شده، اعطا خواهد شد. البته در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فهرست اقالم مشمول 
تخفیف گســترده تر و میزان تخفیف تا حدود تعرفه صفرتعیین شده است.دبیر میز اوراسیا 
اضافه کرد: در خصوص این اقالم الزم است صادرکنندگان، همچون گذشته فرمهای گواهی 
مبداء فرم آ ) A( را از طریق اتاقهای بازرگانی تهران و شهرستانها دریافت کرده و اطالعات و 
الزامات مورد نیاز آن از جمله مدارک مربوط به اثبات ایرانی بودن محصول صادراتی و حداقل 
5۰ درصد محتوای داخلی آن را به دقت رعایت و ارائه کنند، همچنین مدارک و اسناد مربوطه 
را حداقل تا سه سال جهت پاســخگویی به درخواستهای بررسی احتمالی توسط گمرکات 
طرفهای اوراســیایی و اتاقهای بازرگانی ایران نزد خود نگهدارند. خاطرنشان میسازد،  نظام 
عمومی ترجیحات )GSP ( از سال 1971 و با حمایت آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد( و در جهت ایجاد فضایی برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر 
توسعه یافته، در تجارت بین الملل و ارتقای سطح توسعه کشورها پایه ریزی شد که طی این 
نظام کشورهای توسعه یافته به صورت یکجانبه دسترسی به بازار های خود را برای کشورهای 
درحال توســعه و کمتر توســعه یافته با ارائه تخفیفهای تعرفه ای یک جانبه در مورد بخش 
قابل توجهی از اقالم وارداتی خود از این کشــورها فراهم می کنند.  گفتنی است، در همین 
چارچوب ارزیابی دوره ای در مورد فهرست کشورهای واجد شرایط برخورداری از این امتیاز 
صــورت می گیرد و طبق قواعد هر یک از کشــورهای ارائه دهنده این امتیازات، معیارهایی 
از جمله افزایش درآمد کشــورها )درآمد متوسط به باال( و یا افزایش سهم از تجارت جهانی 
کشــورها می تواند منجر به حذف کشورها از فهرســت دریافت این امتیاز شوند. در همین 
چارچوب اتحادیه اروپا که تا فوریه سال 2۰1۴ ایران را در فهرست اعطای این امتیازات داشت 
به دلیل اعالم درآمد باالتر از متوسط ایران) GDP ( توسط بانک جهانی برای سه سال متوالی 

ایران را از فهرست کشورهای واجد شرایط دریافت ) GSP ( حذف کرد.

مرغ گران و مسئوالن بی تفاوت!
چندین ماه اســت که فعاالن صنعت طیــور در مورد افزایش مجدد 
قیمت مرغ به دلیل باال رفتن هزینه های تولید هشدار می دهند ولی 
به نظر می رسد مسئوالن مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی و وزرات 
صمت خودشان را به خواب خرگوشی زده اند و هشدارهای داده شده 
را در نظر نمی گیرند. سال 1399 سال پرفراز و نشیبی برای بازار مرغ 
بود. سالی که به دلیل کمبود نهاده های دولتی، افزایش قیمت سویا، 
ذرت و جوجــه یکروزه در بازار آزاد، کاهش جوجه ریزی و انحراف در 
توزیع، قیمت مرغ به 3۰ هزارتومان هم رســید و عرضه مرغ تنظیم 
بازاری به قیمت هرکیلو 2۰ هزار و۴۰۰ تومان در میادین، بســیاری 
را روانه صف های طوالنی کرد. صف هایی که تا روزهای پایانی سال 

1399 ادامه داشت و البته به ابتدای سال 1۴۰۰ هم کشیده شد.
در فروردین 1۴۰۰ دولت تصمیم گرفت برای ســاماندهی بازار مرغ 
قرارگاهی تحت عنوان  قرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور  به ریاست 
وزیر جهاد کشــاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان های مختلف 
از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت تشــکیل دهد.  قرارگاه نیز برای 
ســاماندهی بازار مرغ و ایجاد ثبات در آن، نرخ مصوب مرغ را که از 
مدتها قبل تولیدکنندگان نســبت به آن انتقاد داشتند، افزایش داد؛ 
به طوری که قیمت مرغ منجمد در ســرد خانه کیلویی 18 هزار و 
8۰۰ تومان، قیمت مرغ منجمد برای مصرف کننده کیلویی 19 هزار 
و 8۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی 17 هزار و 1۰۰ 
تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن تهران کیلویی 23 هزار 
و 3۰۰ تومــان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی 
2۴ هزار و 9۰۰ تومان تعیین شــد.  در حالی که به نظر می رســید 
اقدامات این قرارگاه ثبات را به بازار مرغ بازگردانده و مرغ در ســال 
جدید با قیمت های منطقی تر به دســت مصرف کننده می رسد اما 
طولی نکشید که افزایش قیمت جوجه یکروزه خواب آرام بازار مرغ 
را آشفته کرد و صدای تولیدکنندگان را نیز درآورد. افزایش قیمتی 
که برخی از فعاالن این صنعت علت آن را خروج جوجه های تولیدی 
توسط واحدهای مرغ مادر به صورت غیرقانونی از کشور در سایه نبود 

نظارت، کمبود جوجه ریزی  و حضور دالالن در بازار عنوان کردند.
این فعاالن و تولیدکنندگان بارها در صحبت های خود اعالم کردند 
کــه مرغداران نمی توانند جوجه یکــروزه را با قیمت مصوب ۴2۰۰ 
تومان تهیه کنند و قیمت جوجه یکروزه در بازار به 2 برابر نرخ مصوب 
رسیده و با قیمت های 8۰۰۰ تا 9۰۰۰ خرید و فروش می شود. آنها 
همچنیــن به افزایش هزینه های دیگــر از جمله کرایه های حمل و 
نقل، دســتمزد کارگر، دارو، واکســن، نهاده ها و ... اشاره و از وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت صمت درخواست کردند که برای شرایط 
پیش آمده تدابیری اتخاذ کنند. آنها همچنین هشدار دادند که اگر 
بر بازار جوجه یکــروزه کنترل و نظارت جدی تری صورت نگیرد یا 
بــا کمبود مرغ در ماه های آینده مواجه خواهیم شــد یا قیمت مرغ 
افزایش خواهد یافت.هشدارهای داده شده از سوی تولیدکنندگان اما 
جدی گرفته نشد و براساس آخرین مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا 
از بازار،  قیمت مرغ مجددا به 3۰ هزارتومان بازگشــت. یعنی همان 
قیمتی که اســفندماه سال گذشته این کاالی پروتیئنی پرمصرف را 
از ســفره های برخی خانواده ها حذف یا  بسیاری را برای خرید یک 
کیلو مرغ دولتی روانه صف های طوالنی در شــرایط کرونایی کرد.با 
این حال، نوسانات فعلی قیمت مرغ نشان می دهد که هنوز مشکالت 
صنعت طیور به طور کامل و ریشــه ای حل نشده و همچنان گوش 

شنوایی برای مشکالت تولیدکنندگان وجود ندارد.

واریز 71 هزار و 3۰۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان؛
۹۵ درصد از مطالبات گندم کاران 

پرداخت شد
شرکت بازرگانی دولتی از واریز 71 هزار و 3۰۰ میلیارد ریال از پول 
گندم های خریداری شده، به حساب کشــاورزانی که گندم خود را 
تحویل مراکز خرید داده و فایل های آن ها به بانک ارسال شده، خبر 
داد.به گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم 
در حال حاضر در 18 اســتان به بیش از یــک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن رسیده اســت.خرید گندم در استان های اصفهان، ایالم، بوشهر، 
تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، کرمان، 
کرمانشــاه و کهگیلویه و بویر احمد در جریان است.همچنین 289 
مرکز در کشــور تاکنون فعال شــده و این مقدار گندم از 98 هزار 
کشــاورز در قالب 279 هزار محموله خریداری شــده است.گفتنی 
اســت ارزش کل گندم های خریداری شده بیش از 81 هزار میلیارد 
ریال اســت که تا روز گذشــته فایل 75.2 هزار میلیارد ریال توسط 
مراکز خرید به بانک ارسال و 71.3 هزار میلیارد ریال آن )معادل 95 

درصد( واریز شده است.

استمرار حضور ایران در فهرست 
ترجیحات تعرفه ای مشترک اوراسیا
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نگـــاه

در نامه 30نفر از اساتید و کارشناسان اقتصادی به رهبر معظم انقالب 

هشداردرباره طرح بانکداری مجلس
۳۰ نفر از شناخته شده ترین اســتادید حوزه و دانشگاه، طی نامه ای به رهبر معظم 

انقالب، اشکاالت متعدد طرح بانکداری مجلس را یادآور شدند.
متن این نامۀ مهم به این شرح است:

بسم الّل الّرحمن الّرحیم
محضر رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت آیــت الل العظمی خامنه ای )دام ظله 

العالی( سالم علیکم و رحمۀ الل
معظم له مسئلۀ طراحی نظام بانکداری اسالمی را به معنای جامع کلمه، فتح عظیمی 
نه تنها در کشــور بلکه در دنیا دانسته  اید که نیازمند کالبدشکافی دقیق نظام پولی 
و ارزی و بهره  گیری از آراء و نظرات نخبگانی اســت و از لوازم آن، تنظیم  مبادالت  
پولی  بر اساس  قوانین  و معامالت  اسالمی  صحیح  بوده که در آنها ظلم ، استثمار، کنز، 
تبعیــض، اختالف  طبقاتی  و امثال  اینها نباشــد و منجر به توزیع عادالنه و افزایش 
ثروت ملی شــود. همچنین نقش مثبت نهاد پولی در اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی هم مورد تأکید حضرتعالی بوده است.علی رغم هشدارهای دلسوزانۀ تعداد 
زیــادی از اســاتید و محققان بانکی و  بانکداری اســالمی، کلیات طرحی با عنوان 
»مســئولیت، اهداف، ســاختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« به 
شــکلی شتابزده در تاریخ 26/2/14۰۰ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. با 
توجه به تأثیرات منفی این طرح بر مقدرات چند دهۀ آیندۀ اقتصادی کشور و وجود 
تناقض در استدالل های طراحان آن، تصویب نهایی آن هزینه های جبران ناپذیری را 
به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در ادامه مهم ترین اشکال های طرح به اختصار 

بیان می شود:

1. تناقض آشکار میان آسیب شناسی نظام بانکی و راه کار پیشنهادی برای 
حل آن

راه حل پیشــنهادی طراحان این طرح )اســتقالل بانک مرکزی از دولت(، به شکل 
آشکاری با آسیب شناسی آنها از مشکالت نظام پولی کشور )افزایش افسارگسیختۀ 
نقدینگی و تورم ناشی از آن( ناسازگار است. به اذعان طراحان طرح و شواهد آماری،  
از ســال1۳8۰ )تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور( مسبب 87 درصد افزایش 
نقدینگی و تورم کشــور، بانک های خصوصی می باشند. اما ایشان برای حل مشکل 
رشــد نقدینگی آن هم توسط بانک های خصوصی، پیشنهاد استقالل بانک مرکزی 
از دولت را دارند که تنها 1۳ درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است. این 
بدان معناســت که برای مقابله با خلق گســتردۀ پول توسط بانک های خصوصی و 
استفاده از آن در فعالیت های غیرمولد و سوداگرایانه، راه حل تنها مقابله با دولت و 
مســتقل کردن بانک مرکزی از آن دیده شده است. این تناقض آشکار در استدالل 

پیشنهاددهندگان طرح، مایۀ تعجب و شگفتی بسیار است.

2. مخالفت با قانون اساسی
این طرح مخالف اصول  6۰، 126 قانون اساســی اســت؛ زیرا اختیارات اجرایی قوۀ 
مجریــه در حوزۀ پولی و بانکی و ارزی و نظارت بر این حوزۀ مهم را به هیئت عالی 
بانک مرکزی واگذار می کند بدون اینکه به هیچ مقامی پاســخگو باشد. همچنین از 
جهت آن که در بند 15 ماده 11، »اتخاذ تصمیم درخصوص انعقاد پیمان  های پولی 
دو یا چند جانبه با کشــورهای دیگر« را از اختیارات هیئت عالی دانســته، مخالف 
اصل 125 قانون اساســی است. بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح ابتکار عمل 

در سیاست گذاری پولی و بانکی را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی می   گذارند.

3. تشدید برگشت ناپذیر مشکالت نظام بانکی از جمله خلق پول بانکی، 
بحران نقدینگی و تورم

طرح حاضر در حل مشــکالت اساسی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد، برای 
مثال عموم صاحبنظران معترفند که یکی از مهم ترین معضالت اقتصاد ایران خلق 
پول از ســوی بانک هاســت و این امر سبب ایجاد حجم عظیم نقدینگی شده که با 
بخش واقعی اقتصاد تناســبی ندارد. از سال 8۰ تا 99 نقدینگی 1۰2 برابر اما تولید 
واقعی کشور فقط ۳6 صدم رشد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در بهار 99، در این مدت تشکیل سرمایۀ 
ثابت همواره روند نزولی داشته است. با بررسی مواد این طرح می  بینیم که هیچ راه 
حلی برای مشــکل خلق پول بانکی ارائه نداده است. در حالی که در فصل یازدهم 
این طرح که مربوط به »پول و نظام پرداخت« اســت الزم بود که مسئلۀ خلق پول 
به روشــنی تبیین و ضابطه مند شود، ولی حتی از آوردن یک جمله که قباًل در بند 
ز مادۀ 57 »طرح بانکداری جمهوری اســالمی ایران« )شماره ثبت58، تاریخ چاپ 
21/4/99( در مــورد خلق پول آورده بودند نیز دریغ کرده  اند و موضوع خلق پول را 
کامالً مسکوت گذاشته  اند. به این ترتیب سازوکار موجود بانک  ها در زمینۀ خلق پول 
ادامه خواهد یافت. اگر این طرح هیچ نقطه ضعف دیگری نداشــت همین یک مورد 

کافی بود که مایۀ نگرانی کارشناسان دلسوز باشد.
همچنین در این طرح به جای هدف گذاری حفظ قدرت خرید پول ملی، حفظ ارزش 
واقعی پول ملی هدف گذاری شده است که با تعیین نظام ارزی شناور مدیریت شده، 
زمینۀ وارد کردن شــوک های جدید ارزی و کاهش بیشتر قدرت خرید پول ملی را 
ایجاد می کند. پس با اجرای این طرح، نه تنها مشکل رشد نقدینگی و افزایش تورم، 
حل نمی شــود؛ بلکه مشکالت کنونی نظام بانکی به شکل برگشت ناپذیری تشدید 
می شــود. در نتیجۀ این طرح که مدیریت بانک مرکزی را در طول زمان به صورت 
خصوصی درمی  آورد، زمینۀ استفادۀ دولت از ابزارهای پولی و خدمات بانک مرکزی 
را از بین می برد و دست بانک های خصوصی به صورت صددرصدی در رشد نقدینگی 
بازتر خواهد شد. در نتیجه دولت اختیار قانونی خود بر اجرای سیاست پولی را تا حد 
زیادی از دســت می دهد. این در حالی است که افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد 
دولت حداقل در خدمت تأمین بودجۀ عمومی کشــور قرار می گیرد، ولی نقدینگی 
ایجادشده توسط نظام بانکی بخصوص بانک های خصوصی باعث تقویت سفته بازی 

و تضعیف تولید می  شود.

4. سلب اختیار از دولت در اعمال سیاست های پولی و ارزی
خودمختاری سیاســی بانک مرکزی از دولت و نه استقالل مدیریتی و عملیاتی آن 
بسیار مخاطره آمیز است؛ زیرا قدرت مانور دولت برای اعمال سیاست  پولی را از بین 
می برد. این امر موجب تناقض حق و مســئولیت خواهد شــد؛ چون دولت مسئول 
سیاست های پولی است؛ ولی در این طرح حق دولت برای تعیین و اعمال آن تضعیف 
می  شود و پس از تصویب نهایی آن و استقالل بانک مرکزی، هیچ نهادی مسئولیت 
بحران های پولی و بانکی و ارزی همانند تورم  های شــدید و افزایش شــدید نرخ ارز 

را  بر عهده نمی گیرد.

5. خطر اثرپذیری بانک مرکزی از کانون های قدرت 
در این طرح، 6 نفر اعضای غیراجرایی که اکثریت دو سوم هیئت عالی بانک مرکزی 
را دارند، در خطر جدی تأثیرپذیری از توصیه های قدرتمندان سیاســی و اقتصادی 
بخصوص بانک های خصوصی خواهند بود؛ در این صورت وضعیت اقتصادی کشــور 
بخصوص در زمینۀ رشــد نقدینگی و وارد کردن مکرر شوک های ارزی بدتر خواهد 
شــد؛ چرا که منافع گروه های ذی نفوذ در رشــد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. 
حضور برخی از مراکز و نهادهای ذی نفع در انجام مطالعات پشتیبان طرح، احتمال 

مزبور را تقویت کرده است.

6. پاسخگو نبودن بانک مرکزی و ضعف نظارت قانونی و شرعی بر آن
علی رغم اینکه این طرح با هدف پاســخگو کردن بانک مرکزی تدوین شده، ولی 
ساختار بانک مرکزی با اقتداربخشی مطلق به هیئت عالی به گونه ای طراحی شده 
که نه تنها پاسخگو نیست؛ بلکه نظارت جدی قانونی و شرعی بر آن وجود نخواهد 
داشــت. از یک سو، هیئت نّظار که از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می شود، 
قادر به نظارت قانونی بر تصمیم های هیئت عالی بانک مرکزی نیســت، زیرا ابزار 
نظارت و استقالل در امر حسابرسی از آن گرفته شده است. از سوی دیگر شورای 
فقهی پیشنهادی نیز توانی بر نظارت شرعی واقعی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد، 
زیرا فقهای شــورا در نصب شدن به این مقام و نیز در امر نظارت فقهی استقالل 
ندارند و ابزاری هم برای نظارت آنها در نظر گرفته نشــده و روش رأی گیری در 
شورای فقهی که در تبصرۀ 4 مادۀ 21 آمده نیز مخدوش است.  از این رو، این طرح 
ســازوکاری برای نظارت شرعی بر نظام بانکی و تحقق اهدافی همچون عدالت و 

توازن اقتصادی ندارد.

7. زمینه سازی برای استمرار بی عملی بانک مرکزی در مواجهه با بحران های 
پولی و ارزی

طراحان با اتخاذ رویکردی متناقض، با واگذاری تصمیمات پولی و ارزی به شــورای 
6 نفــرۀ غیراجرایِی هیئت عالی، به دلیل عدم پیش بینی ابزار الزم برای کنترل تورم 
و نرخ ارز، عماًل اصل را بر عدم مداخله در بازار و نظام  پولی و ارزی گذاشــته اند. به 
بیان دیگر، منطق نهفته ورای این طرح عدم مداخلۀ بانک مرکزی در اقتصاد کشور و 
اتکای بیش از حد به توان بازار برای حل مشکالت اقتصادی کشور است. این امر باز 
هم به معنای رها کردن اقتصاد کشور و تن دادن به مداخالت ذی نفوذانی همچون 
بانک های خصوصی و قدرت های اقتصادی انحصاری در نظام پولی وارزی کشــور و 
اســتمرار افزایش نقدینگی خواهد بود. از این رو، حتی با اســتقالل بانک مرکزی از 
دولت، مشکالت کنونی از جمله افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و تورم ناشی از آن 

ادامه خواهد داشت.

8. بسته شدن دست دولت بعدی در اصالح منطقی نظام بانکی
با توجه به عواقب خطرناک و برگشــت ناپذیر تصویب نهایی طرح، اقدام شــتابزدۀ 

مجلس در تصویب کلیات آن بدون توجه به انتقادات مســتدل مطرح شــده باعث 
بسته شــدن دســت دولت بعدی در اصالح منطقی نظام بانکی خواهد شد. در این 
شرایط خطیر منطقی است که نمایندگان مجلس بررسی طرح را به تأخیر بیندازند 
تا پس از استقرار دولت بعدی، اصالح نظام بانکی با استفاده از تمام قوای کارشناسی 
موجود هماهنگ با ســایر طرح های اصالحی از جمله اصالح نظام مالیاتی و اصالح 

نظام بودجه ریزی صورت گیرد.

9. عدم توجه به تجربیات کشورهای درحال توسعه در زمینۀ استقالل بانک 
مرکزی

علی رغم ادعاهای مطرح شــده مبنی بر استفاده از تجربیات سایر کشورها در طرح، 
از تجربیات کشــورهای درحال توســعه که قرابت بیشتری با ما دارند، در این مورد 
استفاده نشده و تنها توجه به کشورهای غربی بوده است. نتایج برخی مطالعات نشان 
می دهد که اســتقالل بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با موفقیت همراه 
نبوده است )رک: اسنودان، اقتصاد کالن جدید(. در این کشورها مشکالت ساختاری 
همچون عدم شفافیت، نظام نامناســب مالیاتی، نظام بودجه ریزی نادرست مانع از 
اثربخشــی استقالل بانک مرکزی می شود. درســت نظیر اشکاالتی که ما در کشور 

خود با آن درگیر هستیم.

10. وجود طرح ها و ایده های جایگزین برای حل مشکالت نظام بانکی کشور
علی رغم ادعای طراحــان مبنی بر اینکه منتقدان ایدۀ جایگزینی ندارند؛ طرح های 
مختلفی از سوی محققان بانکداری اسالمی برای بهبود عملکرد نظام بانکی ارائه شده 
که مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه مطالعات گسترده ای در زمینۀ اموری 
همچون ماهیت پول و بانک در اقتصاد اســالمی، ســاختارهای جانشین بانکداری 
ربوی و ابزارهای بانکداری اســالمی صورت گرفته و طرح هایی بر اساس ایدۀ واالی 
بانکداری اســالمی و الگوی مشارکت در سود و زیان )PLS(  در قالب کتب، مقاالت 
و پایان نامه های متعدد عرضه شده است.بر خالف ادعای مطرح شده از سوی برخی 
طراحــان، منتقدان عنوان نکردند که اصالح نظــام بانکی را باید به اتمام تحقیقات 
گسترده در مورد ماهیت پول  و مانند آن موکول کرد. بلکه اشکال آنها به عدم توجه 
بــه ایده های جدید محققان بانکداری اســالمی و فراهم نکردن زمینه برای تکمیل 
مطالعات و اجرای آن است. البته الزمۀ سخن منتقدان این نیست که کل اصالحاتی 
که در مواد قوانین گذشته ضروری به نظر می  رسد معطل بماند و کشور در وضعیت 
نامناســب فعلی رها شود تا طرح مطلوب تهیه شود، خیر این سخن خردمندانه  ای 
نیســت، بلکه آن چه اصالحات که در مواد قانون پولی و بانکی کشور )مصوب سال 
1۳51( و قانون عملیات بانکی بدون ربا )مصوب ســال 1۳62( الزم به نظر می  رسد 
می  تواند در طرح جداگانه  ای به مجلس ارائه شــود و لزومی ندارد که ساختار بانک 
مرکزی بدون انجام مطالعات الزم و بهره گیری از کل ظرفیت کارشناســان حوزه و 
دانشــگاه، به این صورت نامناسب که در این طرح آمده تغییر داده شود.همچنین با 
توجه به اینکه امروزه در آستانۀ تغییراتی در عرصۀ اجرایی کشور هستیم که انتظار 
می  رود در کنار مجلس انقالبی، ظهور دولت جوان انقالبی منجر به تحوالت شگرفی 
در گام دوم انقالب در جهت رفع  فقر، فساد و تبعیض  در جامعه  شود، تصویب نهایی 
این طرح در این برهۀ حساس تا زمان استقرار و هماهنگی با دولت جدید به صالح 
نمی  باشد.در پایان ضمن تشکر از حسن توجه، سالمت و طول عمر حضرتعالی را از 

خداوند متعال خواهانیم.
والسالم  علیکم  و رحمۀ الل  و برکاته 
جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور

پول یا ارز فیات چیست؟
پول فیات به واحد پولی گفته می شــود که دولت ها آن را منتشر می کنند، اما 
پشتوانه فیزیکی )مانند طال ، نقره( ندارد.ارز فیات یا پول بی پشتوانه مانند دالر 
آمریکا، در واقع یک پول قانونی است که ارزش خود را از دولت صادرکننده اش 
می گیرد و برخالف پول کاالیی، ارزش آن به یک کاالی فیزیکی بستگی ندارد. 
فیات از واژه التین به همین نام و به معنی »بگذارید انجام شــود« گرفته شده  
اســت. دولتی که پول فیات را چاپ می کند، عامل تعیین کننده در ارزش آن 
است و در حال حاضر بسیاری از کشورها از سیستم ارز فیات برای خرید کاال، 
خدمات، سرمایه گذاری و سپرده گذاری استفاده می کنند. این سیستم پولی در 
 Fiat( واقع جایگزین استاندارد طال و پول کاالیی شده است. در واقع پول فیات
Currency( به واحد پولی گفته می شــود که دولت ها آن را منتشــر می کنند 
اما پشــتوانه فیزیکی )مانند طال، نقره( ندارد. ارزش این نوع پول به جای آنکه 
وابسته به ارزش ذاتی دارایی هایی دیگر به عنوان پشتوانه باشد، ناشی از ارتباط 

بین میزان عرضه و تقاضا است. 
متخصصین حوزه مالــی و اقتصاددانان در حمایت از ارزهای فیات هم عقیده 
نیستند. مدافعان و مخالفان آن مزایا و معایب زیر را برای ارزهای فیات مطرح 
می کنند: کمیابی )Scarcity(: پول  فیات از کمیابی کاال یا دارایی فیزیکی مانند 

طال تاثیر نمی پذیرد. 
هزینه: خلق پول فیات از نظر اقتصادی نسبت به پول کاالیی به صرفه تر است. 
واکنش پذیــر: پول فیــات این قدرت را در اختیار دولــت و بانک مرکزی قرار 

می دهد که نسبت به بحران های اقتصادی انعطاف کافی را داشته باشند. 
مبادالت بین المللی: ارزهای فیات توســط تعداد زیادی از کشورها در سرتاسر 
جهان مورد استفاده قرار می گیرند. این باعث ارائه فرم قابل قبولی از پول برای 

مبادالت تجاری شده است. 
راحتــی: برخالف طال، پول فیــات به ذخایر فیزیکی کــه نیازمند نگهداری، 

محافظت، نظارت و دیگر امور هزینه زا باشد، نیست. 
نبود ارزش ذاتی: ارزهای فیات فاقد ارزش ذاتی هستند. این به دولت ها امکان 
»خلق پول از هیچ چیز« را می دهد که می تواند به ابرتورم و در نهایت سقوط 

سیستم اقتصادی یک کشور منجر شود. 
سابقه تاریک: از نظر نمونه های تاریخی، پیاده سازی سیستم  ارزی فیات معموالً 
به سقوط نظام های مالی ختم شده است که بیانگر خطرناک بودن استفاده از 

این سیستم پولی است. 

پول یا ارز فیات )Fiat Currency( چیست؟ 
تنها مشــابهت بین ارز فیات و ارز دیجیتال در نداشــتن پشــتوانه فیزیکی 
آن هاســت. در حالی که ارز فیات توســط دولت ها و بانک های مرکزی کنترل 
می شــود، ارزهای دیجیتال ماهیت غیرمتمرکزی دارند. تفاوت آشکار این دو 
سیســتم پولی، در نحوه ایجاد پول های جدید در هر یک از آن هاســت. بیت 
کوین به عنوان نمونه برتر ارزهای دیجیتال، در مقایسه با پول های فیات که در 
کنترل بانک هاست و اساساً می توانند بدون هیچ پایه و اساسی به وجود آیند، 
عرضه و تعداد ســکه محدودی دارد. به عنوان شــکل دیجیتالی پول، ارزهای 
دیجیتال هیچ قرین فیزیکی ندارند و به هیچ مرزی محدود نمی شوند. عالوه بر 
این، تراکنش ها در ارزهای دیجیتال برگشت ناپذیر است در حالی که در ارزهای 
فیات اینگونه نیست. الزم به اشاره است که بازار ارز دیجیتال دربرابر بازارهای 
ســنتی و مبادالت ارزی بسیار کوچکتر و پرنوسان تر است. این یکی از دالیلی 
است که مانع از فراگیر شدن و پذیرش گسترده این ارزها در عرصه بین المللی 
شــده است. اما با رشــد بازار ارزهای دیجیتال، به احتمال زیاد نوسان آن نیز 

کمتر و کمتر خواهد شد.

کاهش معنادار چک های برگشتی 
لزوم اجرای کامل قانون

در یک ســال منتهی به ابتدا اردیبهشت 14۰۰نسبت تعداد وارزش چک های برگشتی 
به کل چک های صادره به ترتیب به 8.2 و 1۰.7 رســیده است و پیش بینی می شود با 
اجرای کامل قانون جدید چک باز هم کاهش یابد. بانک مرکزی با انتشار آمار مربوط به 
چک های مبادله شده به صورت ماهانه کمک شایانی به شناخت وضعیت اعتباری چک 
و میزان چک های برگشتی می کند.در این زمینه گزارش منتشر شده از فروردین 14۰۰ 
نشان می دهد که در این ماه 1,49۰ هزار میلیارد ریال چک در کشور مبادله شده است 
که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 27.8 و 42.7 درصد کاهش یافته 
اســت.البته این کاهش استفاده از چک شــده با توجه به تعطیالت نوروزی و همچنین 
قرنطینه عمومی دو هفته آخر فروردین ماه طبیعی بوده و به نظر می رسد که در ماه های 
آتی اســتفاده از چک افزایش یابد.در ادامه گزارش بانک مرکزی اشاره شده است که در 
فروردین ســال جاری 6.4 میلیون چک به ارزش 1,۳22 هزار میلیارد ریال اعالم وصول 
شده است که نشان دهنده این است که در این ماه از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 91.8 
و 89.۳ درصد از چک های مبادله شده، وصول شده اند. بر همین اساس در فروردین سال 
جاری 569 هزار چک به ارزش 158 هزار میلیارد ریال برگشــت خورده است که نشان 
می دهد از نظر تعداد و ارزش تنها 8.2 و 1۰.7 درصد از چک ها برگشت داده شده است.

تجمیع آمارهای منتشر شده بانک مرکزی درباره وضعیت چک های مبادله شده و برگشتی 
نشــان می دهد که در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشــت 14۰۰ حدود 22,82۰ هزار 
میلیارد ریال چک مبادله شده است که نسبت چک های برگشتی به کل چک های صادره 
از نظر تعداد و ارزش به ترتیب به 9.9 و 11 درصد رســیده است.کاهش میزان چک های 
برگشتی به حدود 1۰ درصد و افزایش اعتبار چک در یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت 
ســال جاری در حالی رخ داده اســت که در سال 96 با حدود 7,۰۰۰ میلیارد ریال چک 
مبادله شده، نسبت چک برگشتی به کل چک ها از نظر تعداد و ارزش به ترتیب 15 و 2۳ 
درصد بوده اســت.کاهش میزان چک های برگشتی پس از آن به وقوع پیوست که قانون 
جدید چک در سال 97 تصویب و به صورت مرحله به مرحله به اجرا در آمد و همین امر 
موجب شد که برای مثال با کاهشی بیش از 5۰ درصدی، ارزش چک های برگشتی از 2۳ 
درصد سال 96 به 11 درصد یک سال منتهی به ابتدا اردیبهشت 14۰۰ برسد.در همین 
زمینه بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با 
خبرنگار مهر ضمن اشاره به آثار مثبت اجرای قانون جدید چک در ارتقا نقش چک گفت: 
قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشــرو و به روز اقتصادی اســت که در صورت اجرای 
کامل، زمینه ساز رونق فضای کسب وکار می شود و در همین 2 سالی که از اجرای قانون 
جدیدچک می گذرد شاهد کاهش چک های برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده ایم.

وی افــزود: من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریســک فعالیت های اقتصادی و 
تجاری کاهش می یابد و در کل فعالیت های اقتصادی راحت تر انجام می شــود.این عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از برخی بخش های اجرا نشده قانون جدید 
چک خاطر نشان کرد: این قانون در سال 1۳97 اصالح شده و درحال حاضر هم درحال 
اجرا است. البته یک سری نقص های در روند اجرای قانون وجود دارد و قانون جدید چک 
به صورت کامل اجرا نشده است.محبی تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی پیگیری های 
الزم رابرای اجرای کامل قانون انجام خواهد داد. بر این اســاس قانون جدید چک باید به 
صورت کامل اجرا شود و هیچگونه تعللی هم پذیرفته نیست.وی در خصوص الزامی شدن 
ثبت اطالعات چک های جدید در سامانه صیاد هم گفت: ثبت سیستمی چک در سامانه 
صیادبخش مهمی از قانون جدید بود که خوشبختانه از ابتدای سال 14۰۰ عملیاتی شده 
و درحال حاضر هم تمام چک های جدیدقبل از انتقال ثبت می شوند.اجرای قانون جدید 
چک تاکنون موجب شده تا روندی کاهشی در میزان چک های برگشتی آغاز شود آن هم 
در شــرایطی که بخش مهمی از قانون یعنی الزامی شدن ثبت اطالعات چک های جدید 
در سامانه صیاد تازه از ابتدا سال جاری اجرایی شده و تا چند ماه دیگر اثر آن بر کاهش 
چک های برگشتی مشخص می شــود. بر این اساس می توان انتظار داشت تا در ماه های 

آینده باز هم میزان چک های برگشتی کاهش یابد.
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گزیده خبر

خطاب به بلینکن و راب؛
خطیب زاده: بر احیای برجام تمرکز کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی خطاب به وزرای خارجه آمریکا و انگلیس 
و تالش آنها برای جلب رضایت رژیم صهیونیستی نوشت: به جای بی اعتبار کردن 
خودتان بر احیای برجام تمرکز کنید.، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران روز )پنجشنبه( با اشاره به سفر وزرای خارجه 
آمریکا و انگلیس به سرزمین های اشغالی در توئیتی نوشت:  وزرای خارجه آمریکا 
و انگلیس در تالش برای جلب رضایت دشمن قسم خورده برجام، مذاکرات وین 
را تحریف می کنند. این دلسرد کننده است.وی خطاب به وزرای خارجه آمریکا 
و انگلیس افزود: رژیم خونخوار اســرائیل که سعی در جلب رضایتش دارید، هر 
کاری توانست کرد تا توافق )برجام( را تخریب کند.خطیب زاده خاطرنشان کرد: 
به جای بی اعتبار کردن خودتان، بر احیای توافق اصلی - تنها راه حل روی میز - 
تمرکز کنید.گفتنی است وزرای خارجه آمریکا و انگلیس در سفر به سرزمین های 
اشــغالی در دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی اظهاراتی را درباره برجام عنوان 
کردند.»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا در سفر به فلسطین اشغالی با تأکید 
بر اتحاد مستحکم واشــنگتن و تل آویو علیه ایران، تالش کرد توپ بازگشت به 
برجام را به زمین ایران انداخته و تهران را مقصر وضعیت فعلی این توافق جلوه 
دهد. وی گفت: »ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل در این گزاره که هرگز نباید به 
ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای داده شود کاماًل متحد هستند.«از سوی 
دیگر، »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس که روز )چهارشنبه( به سرزمین های 
اشــغالی سفر کرده بود، در صفحه توئیتر خود نوشــت: »در دیدار خود با گابی 
اشکنازی بر تعهد به راه حل دو دولتی، اهمیت یک توافق هسته ای قوی تر با ایران 

و تعهد خود به امنیت اسرائیل تأکید کردم.«

وزیر خزانه داری آمریکا: 
در صورت بازگشت ایران به تعهداتش 

تحریم ها را بازنگری می کنیم
وزیر خزانه داری آمریکا اعالم کرد که وزارتخانه تحت امرش در صورت بازگشت 
ایران به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام، تحریم ها را به صورت دقیق بازنگری 
و قبل از لغو تحریم ها از متناسب بودن آنها با اقدامات ایران اطمینان می کند.به 
گزارش اسپوتنیک، »جانت یلن« وزیر خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه در نشست 
کمیســیون بودجه مجلس نمایندگان این کشــور از بازنگری دقیق تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه ایران در صورت بازگشــت ایران بــه برجام خبر داد.وزیر 
خزانه داری آمریکا به اعضای کمیســیون بودجه مجلس نمایندگان گفت: »در 
خصوص ایران من فکر می کنم کــه نگاه رئیس جمهور بایدن در حال حاضر به 
مذاکرات ]وین[ اســت که می تواند به بازگردانــدن ایران به اجرای کامل برجام 
منجر شود. همان طور که قباًل هم گفته شده است، اگر ایران با این کار ]بازگشت 
به اجرای کامل برجام[ موافقت کند، ایاالت متحده نیز چنین خواهد کرد.«وی 
افــزود: »در صورت بازگشــت ایران به اجرای کامل برجــام، ما بازنگری دقیقی 
درباره تحریم ها خواهیم داشــت و از متناســب بودن تحریم های که قرار است 
لغو شــود با اقداماتی که ایران انجام می دهد، اطمینان حاصل می کنیم.«ایران 
بارها تأکید کرده اســت که برای بازگشت به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام 
کاماًل آماده اســت، اما این بازگشت تنها زمانی صورت خواهد گرفت که آمریکا 
تمام تحریم هایی که طی ســال های اخیر علیه ایران وضع کرده است -از جمله 
تحریم هایی که به بهانه های غیر از مسائل هسته ای وضع شده است- را لغو کند.

جمهوری آذربایجان از به اسارت گرفتن ۶ 
نظامی ارمنی خبر داد

 واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز پنجشــنبه اعالم کرد که 
ارتش این کشور با جلوگیری از نفوذ یک گروه از ارتش ارمنستان ، ۶ نفر از آنها 
را به اسارت گرفته است .بر اساس این  گزارش ، یک گروه تجسس و خرابکاری 
ارتش ارمنســتان ســاعت ۳ بامداد روز ) پنجشــنبه ( تالش کرد تا  از مرز این  
کشور به سوی منطقه مسکونی » یوخاری آیریم » شهرستان کلبجر جمهوری 
آذربایجــان نفوذ کند.این گزارش افــزود :  در نتیجه اقدامات عملیاتی فوری  ۶ 
تن از نظامیان ارمنی که ســعی داشــتند مســیر های تجهیز واحد های ارتش 
جمهوری آذربایجان در مرز را مین گذاری کنند ، تحت محاصره درآمده ، خلع  
ســالح و اسیر شدند .  بر اساس گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان  صبح  
امروزهمچنیــن  تجمع تجهیزات نظامی ، از جمله تانک های ، نیروهای نظامی  
ارمنستان در نزدیکی مرز مشاهده شده است و در نتیجه اقدامات  انجام گرفته 
از تردد آنها جلوگیری شد.  وزارت دفاع جمهوری آذربایجان همچنین از نظارت 

نیروهای این  کشور بر شرایط عملیاتی در این مسیر مرز مشترک خبر داد .
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه گذشته هم در گزارشی نیروهای 
ارمنستان را به تیراندازی به مواضع واحدهای ارتش جمهوری آذربایجان در چند 

محور مرز مشترک دو کشور متهم کرد.

آسوشیتدپرس:
 آمریکا به پیمان آسمان های باز با روسیه

 باز نمی گردد
خبرگزاری آسوشــیتدپرس گزارش داد که آمریکا به روســیه اطالع داده است 
به پیمان آســمان های باز بازنخواهد گشت. خبرگزاری آسوشیتدپرس از اقدام 
دولت آمریکا در اطالع به روســیه مبنی بر عدم بازگشت به پیمان آسمان های 
باز خبر داد.آسوشــیتدپرس گزارش داد که دولت »جو بایدن« به اطالع روسیه 
رسانده است که واشنگتن به این پیمان که دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
سابق آمریکا از آن خارج شده بود، بازنخواهد گشت.طبق اعالم آسوشیتدپرس، 
»وندی شــرمن« معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه این موضوع را 
به اطالع مقامات روســیه رسانده است.پیمان آسمان های باز، توافقنامه ای بین 
۳۴ کشور جهان است که سال ۲۰۰۲ میالدی به امضا رسید و مربوط به اجازه 
پرواز هواپیماهای تجسســی بر فراز مناطق کشورهای عضو این معاهده است. 
این پیمان، یکی از بزرگ ترین تالش های بین المللی برای هرچه شفاف تر کردن 
فعالیت های نظامی است.آمریکا سال گذشته از پیمان آسمان های باز خارج شد. 
وزارت امور خارجه روسیه اواســط ژانویه سال جاری میالدی بیانیه ای منتشر 
کرد و اطالع داد که مســکو روند داخلی بررسی خروج از پیمان آسمان های باز 
را به خاطر عدم پیشرفت در رفع موانع برای ادامه اجرای این پیمان در شرایط 
جدید آغاز می کند.واشنگتن سال ها مسکو را به بکارگیری یک رویکرد گزینشی 
برای اجرای پیمان آسمان های باز و نقض تعدادی از مفاد آن متهم کرده است. 
روسیه نیز ادعاهای متقابلی مطرح کرده است.واشنگتن در سال ۲۰۱۷ میالدی 
محدودیت هایی را در خصوص پروازهای نظارتی روســیه بر فراز خاک آمریکا 

اعمال کرد. مسکو نیز در پاسخ، دست به یک اقدام تالفی جویانه زد.

به نقل از رسانه های محلی؛
وقوع سانحه دریایی در غرب ژاپن

رســانه های محلی ژاپن از برخورد دو فروند کشتی در آبهای دریای سیتو در 
غرب این کشور خبر دادند.به گزارش رویترز، شبکه رادیو و تلویزیون ملی ژاپن 
روز جمعه اعالم کرد که یک فروند کشــتی باری این کشور در آب های دریای 
ســیتو در غرب ژاپن شامگاه پنج شنبه با یک کشتی خارجی برخورد کرد.این 
کشتی باری ژاپنی حدود دو ساعت و ۴۰ دقیقه پس از این برخورد، واژگون و در 
آب های دریا غرق شد.شبکه رادیو و تلویزیون ملی ژاپن به نقل از گارد ساحلی 
این کشور اعالم کرد که ۹ نفر از ۱۲ خدمه این کشتی ژاپنی نجات یافتند، اما 
سه تن از آنها مفقود شده اند.تیم امداد و نجات گارد ساحلی در تالش برای یافتن 
مفقودین هستند.در این سانحه دریایی، کشتی خارجی با نام »اولسان پایونیر« 
متحمل خسارت جدی نشد و هیچکدام از ۱۳ خدمه این کشتی که اتباع کره 

جنوبی و میانمار بودند، آسیبی ندیدند.

اعالم بودجه نظامی بایدن با تمرکز بر 
بازدارندگی در مقابل چین و تامین مالی 

تسلیحات اتمی
بودجــه دفاعی ۷۱۵ میلیارد دالری بایدن بر تامین مالی کمک به مدرن کردن 
زرادخانــه اتمی و بازدارندگی در مقابل چین و همچنین توســعه ظرفیت های 
جنگ هــای آتی تمرکز دارد.به گزارش خبرگــزاری رویترز، این بودجه دفاعی 
که دیروز )جمعه( به کنگره ارائه می شــود شامل ســرمایه گذاری در آمادگی 
ســربازان، حوزه فضایی و ابتکار عمل بازدارندگــی اقیانوس آرام و در بحبوحه 
مقابله با ســاخت و سازهای نظامی چین در منطقه و فناوری تسلیحاتی اتمی 
می شود.در این بودجه همچنین درخواست برای خرید ناو، جنگنده و پرداخت 
برای امور نگهداری تجهیزات و دســتمزدها نیز مطرح شده و مبلغ ۳۸ میلیارد 
دیگر نیز برای برنامه های مرتبط دفاعی در اف.بی.آی در نظر گرفته شده است. 
وزارت انرژی و ســایر آژانس ها نیز بودجــه امنیت ملی را به ۷۵۳ میلیارد دالر 
افزایش می دهند که افزایش ۱.۷ درصدی در آمار ۲۰۲۱ محســوب می شــود.

همچنین مبالغی برای توســعه و آزمایش آتی تسلیحاتی فراصوت و نسل های 
بعدی سیستم های تســلیحاتی در حالی در نظر گرفته شده که ارتش آمریکا 
به دنبال ظرفیت ســازی برای مقابله با چین و روسیه است.درخواست بودجه 
جــو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا شــامل همان هایی که برای ارتش در نظر 
گرفته شــده محل بحث در کنگره اســت که در نهایت تصمیم می گیرد این 
منابع ملی چطور هزینه شــوند.ابتکار عمــل اقیانوس آرام که با هدف مقابله با 
چین ایجاد شده بر رقابت در منطقه هند-پاسیفیک و با هدف تقویت آمادگی 
آمریکا در منطقه از طریق تامین مالی رادارها، ماهواره ها و سیستم های موشکی 
تمرکز دارد.افراد مطلع اعالم کردند، برای رســیدگی به این مســاله و پرداخت 
هزینه های آن، پنتاگون به دنبال از رده خارج کردن تعدادی از تجهیزات قدیمی 
با هزینه های باالتر نگهداری از جمله چهار فروند ناو ضربتی »لیتورال«، چندین 
 ۱۳۵-KC ۱۰  و-KC ۱۰-KC ۱۰ و همچنین هواپیماهای-A فرونــد هواپیمای
است.تنش ها با چین یکی از موارد اصلی تغییر نظرات ارتش آمریکا بوده است. 
پکن، دولت آمریکا را همین اواخر متهم کرد که تهدیدی علیه صلح و ثبات در 
تنگه تایوان اســت؛ پس از آنکه یک ناو آمریکایی بار دیگر از این آبراه حساس 
عبور کرد.افراد مطلع همچنین اعالم کردند، دولت بایدن همچنین درخواست 
خرید ۸۵ فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ ســاخت الکهید مارتین را نیز داده 
است.این تامین مالی همچنین با هدف بهبود کنترل و فرماندهی اتمی آمریکا و 
همچنین پلتفورم های ارسال چون زیردریایی اتمی کالس کلمبیا ساخت صنایع 
هانتینگتون اینگالز و جنرال دینامیک و مجوز برای حمل بمب های اتمی بر روی 

جنگنده های اف-۳۵ است.

 برگزاری دور جدید گفت وگوهای تجاری 
چین و آمریکا

»لیو خه« معاون نخســت وزیر چین، عضو دفتر سیاســی حزب کمونیست و 
رئیــس طرف چینی گفت و گوهای چین-آمریکا امروز پنجشــنبه با »کاترین 
تای« نماینده تجاری ایاالت متحده مکالمه تلفنی انجام داد.به گزارش شینهوا،  
دو طرف در این مذاکرات با احترام متقابل، تبادالت صریح، عملی و سازنده انجام 
دادند.دو طرف توافق کردند که توســعه تجارت دو جانبه بسیار مهم است. آنها 
همچنین در مورد نگرانی های یکدیگر تبادل نظر کردند و برای ادامه ارتباطات 
توافق کردند.این تماس، نخستین گفت و گوی تجاری دو کشور در دولت بایدن 
بود.آمریکا و چین پیش از این و در دوران دونالد ترامپ، به منظور حل مشکالت 
تجاری میان دو کشــور که از آن به عنوان جنگ تجاری یاد می شود چندین 
دور گفت و گوی تجاری انجام دادند اما به نتیجه خاصی نرسیدند.جنگ تجاری 
آمریکا و چین )۲۰۱۸( اشــاره به جنگ تجاری بیــن ایاالت متحده آمریکا و 
جمهوری خلق چین، پــس از تصمیم دونالد ترامپ،  رئیس جمهور آمریکا، در 
۶ ژوئیــه ۲۰۱۸ برای اعمال ۳۴ میلیارد دالر تعرفه گمرکی بر واردات کاالهای 

چینی و در عمل متقابل چین در قبال کاالهای آمریکایی دارد.

جامعه اطالعاتی آمریکا مطرح کرد

دو سناریو را در رابطه با منشا ویروس کرونا
پس از درخواســت جو بایدن برای معلوم شدن منشاء پیدایش 
ویروس کرونا، جامعه اطالعاتی آمریکا اعالم کرد آژانس هایش دو 
تئوری را در رابطه با منشا کرونا ویروس دارند.به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، بر این اساس دو آژانس اطالعاتی آمریکا بر این باورند که 
این ویروس به صورت طبیعی از تماس انســان با حیوانات آلوده 
ایجاد شده و یک آژانس دیگر هم بر این باور است که این ویروس 
در نتیجه یک حادثه آزمایشگاهی نشت کرده است.دفتر مدیریت 
اطالعات ملی آمریکا با اعالم اینکه جامعه اطالعاتی آمریکا دقیقا 
نمی داند که چطور، چگونه و از کجا ویروس کووید-۱۹ در ابتدای 
امر منتقل شده اما احتماال به دو سناریو باور دارد، گفت: اکثریت 
بر این باورند که هیچ اطالعات کافی درباره ارزیابی اینکه یکی از 
تئوری ها بر دیگری ارجح باشــد، وجود ندارد.در بیانیه این دفتر 
همچنین به هویت دو آژانس از ۱۷ آژانس اطالعاتی که باور دارند 
ویروس از طریق حیوانات آلوده منتقل شده و یا اینکه کدام آژانس 
آن را بابت یک حادثه آزمایشگاهی می داند، اشاره ای نشده است.

دفتر مدیریت اطالعــات ملی آمریکا همچنین اعالم کرد، در هر 
دو تئوری آژانس هــا اطمینان کامل درباره یافته های خود ندارد.

یکی از منابــع نزدیک به تحلیل های جامعــه اطالعاتی آمریکا 
می گوید، نه ســیا و نه آژانس اطالعات دفاعی آمریکا هیچکدام 
توضیح جایگزینی درباره منشا ویروس نداده اند و افزود: اینها هم 
در میان اکثریت آژانس های اطالعاتی آمریکا هســتند که بر این 
باورند اطالعات کنونی در تعیین اینکه کدام سناریو از دیگری قابل 

قبول تر است،  ناکافی است.جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا روز 
چهارشنبه به نهادهای اطالعاتی کشورش دستور داد تالش های 
خود را برای یافتن سرمنشــاء شــیوع ویروس کرونا »دو برابر« 
کنند و ظرف مدت ۹۰ روز گزارشی در این رابطه تهیه کنند.این 
اقدام کاخ سفید در پی آن صورت گرفت که تئوری  و گمانه زنی ها 
درباره شــیوع این ویروس از آزمایشگاهی در چین یک بار دیگر 
در رســانه ها شدت گرفته و با واکنش پکن هم همراه شده است.

پکن در این زمینه گفته اســت سیاسی کردن منشأ این ویروس 
می تواند ادامه تحقیقات را مختل کرده و تالش های جهانی را برای 
جلوگیری از همه گیری تضعیف کند.در حالیکه سازمان بهداشت 
جهانی قصــد دارد مرحله دوم تحقیقات درباره منشــأ ویروس 
کرونــا را آغاز کند، پس از اتهاماتــی درباره درز تصادفی ویروس 
SRAS-CoV-۲ از آزمایشــگاه تخصصی درباره کروناویروس ها در 
شــهر ووهان، چین تحت فشار قرار گرفته است تا به بازرسان در 
تحقیقات شان کمک کند.چین به دفعات مسؤولیت این آزمایشگاه 
درباره خروج و انتقال تصادفی این ویروس از آزمایشگاه را تکذیب 
کرده است و تاکید دارد که آمریکا و کشورهای دیگر می خواهند 
با این اتهامات توجهات به شکست خود در زمینه مهار این ویروس 
را منحرف کنند.سفارت چین در آمریکا اعالم کرد که از »مطالعه 
کامل همه موارد زودهنگام کووید-۱۹ در سراسر جهان و بررسی 
کامل برخی پایگاه های مخفی و آزمایشــگاه های بیولوژیکی در 

سراسر جهان« پشتیبانی می کند.

تخت روانچی:
حمایت از تروریست ها در سوریه باید متوقف شود

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم تضمین وحدت و یکپارچگی ســرزمینی ســوریه گفت: 
حمایت از تروریست ها در سوریه و دسته بندی آنها به خوب و بد باید متوقف شود.جید تخت روانچی روز چهارشنبه 
در نشســت شورای امنیت سازمان ملل که برای بررسی آخرین تحوالت سیاسی سوریه برگزار شده بود، این مطلب 
را مطرح کرد.وی افزود: وزیر امور خارجه ایران در ســفر اخیر خود به دمشق تعهد تهران به حمایت از اعاده وحدت 
و یکپارچگی ســرزمینی سوریه را به رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور ابالغ و ابراز امیدواری کرد که انتخابات 
ریاست جمهوری ســوریه با موفقیت برگزار شود.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: ایران همچنان 
به حل مســالمت آمیز بحران ســوریه متعهد اســت و باور دارد همزمان با تالش ها برای برگزاری نشست بعدی کمیته قانون اساسی این کشور، باید اقدامات 
موثری برای تضمین وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت ســوریه صورت گیرد.تخت روانچی خواستار پایان دادن به اشغال خاک سوریه، خروج تمام نیروهای 
خارجی ناخوانده از آن کشور، مخالفت با هرگونه گرایش جدایی طلبانه و جلوگیری از نقض حاکمیت آن، بویژه توسط رژیم اسرائیل شد و گفت ایران اینگونه 
تجاوزها را به شدت محکوم می کند.وی تأکید کرد حمایت از گروه های تروریستی در برخی مناطق سوریه باید فوری پایان یابد و تالش برای معرفی برخی 
گروه های تروریستی به عنوان میانه رو یا دسته بندی  تروریست ها به تروریست های خوب و بد باید متوقف شود.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد بر 
تالش برای کاهش رنج های مردم ســوریه نیز تأکید کرد و گفت: در این راســتا شــورای امنیت باید بر اقداماتی تمرکز کند که بتواند به سرعت آالم مردم را 
کاهش دهد و بازگشت پناهندگان و آوارگان داخلی به خانه هایشان را سرعت بخشد.تخت روانچی همچنین تحریم های یکجانبه علیه سوریه را غیرمسئوالنه 
و غیراخالقی خواند و افزود ما استفاده از غذا و دارو به عنوان سالح را محکوم می کنیم.وی ادامه داد: اینگونه اقدامات غیرقانونی و ناعادالنه، فقط رنج مردم 
را طوالنی می کند، بازگشــت پناهندگان و آوارگان را به تأخیر می اندازد، مانع بازســازی کشور می شــود و تأثیر نامطلوبی بر حل سیاسی دارد؛ بنابراین باید 
فوری لغو شــود.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد اضافه کرد: همانگونه که اخیرا وزیر خارجه ایران گفت تهران از تالش های دولت سوریه در مقابله 

با تروریسم اقتصادی آمریکا حمایت می کند.

سخنگوی کرملین روز )پنج شنبه( اعالم 
کرد، مکان دقیق نشست میان روسای 
جمهوری روســیه و آمریکا در ژنو هنوز 
مشخص نیســت.به گزارش خبرگزاری 
پســکوف،  دیمیتــری  اســپوتنیک، 
ســخنگوی کرملین در پاســخ به این 
سوال که آیا مذاکرات برنامه ریزی شده 
میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی اش 
بــرای تاریخ ۱۶ ژوئن ممکن اســت در 
هتل اینترکنتیننتال ژنو برگزار شود یا 
خیر، گفت: این نشست ممکن است در 
هر هتل و یا در هر ســاختمانی برگزار 
شود. من در حال حاضر نمی توانم محل 
دقیق این نشســت را اعــالم کنم چرا 
که ما هنوز با طــرف آمریکایی در این 
مورد به هیچ توافقی نرســیده ایم.  وی 
همچنین گفت: فرصت واشنگتن برای 
تجدیدنظر درخصــوص امتناعش برای 
مشــارکت در پیمان آسمان های باز رو 
به اتمام است. این موضوع ممکن است 

در نشست قریب الوقوع پوتین-بایدن به 
بحث گذاشته شود.پسکوف تصریح کرد: 
مطمئنــا در نشســت پوتین-بایدن به 
نوعی به این موضوع پرداخت می شــود. 
در واقع زمان واشنگتن برای تجدیدنظر 
درخصوص امتناعش برای مشارکت در 
پیمان آسمان های باز رو به اتمام است. 
ما رویه های الزم را طی می کنیم و آنها 
نیــز به زودی باید تصمیــم بگیرند. در 
نتیجه زمان کافی برای واشنگتن برای 
تجدیدنظر درخصوص تصمیم قبلی اش 
باقی نمانده اســت.  سخنگوی کرملین 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
پوتین و الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس 
جمهوری بالروس در جریان نشست روز 

جمعه در شهر سوچی درباره پروژه های 
مشترک انرژی و ادغام مذاکره خواهند 
کرد.  وی افــزود: پوتین جمعه ۲۸ مه 
با لوکاشــنکو در سوچی مذاکره خواهد 
کرد. موضوعات مهم مرتبط با توســعه 
بیشتر روابط دوجانبه، اجرای پروژه های 
مشترک در حوزه های تجارت، اقتصاد، 
ترویج  انرژی، فرهنگ و بشردوســتی، 
ادغام و درگیری های منطقه ای در برنامه 
این نشســت قرار دارد.پسکوف تصریح 
کرد: کرملین انتظار دارد لوکاشــنکو در 
این نشســت پوتین را از جزئیات فرود 
رایان ایر  اجباری هواپیمــای  اضطراری 
و وضعیــت پیرامون »صوفیا ســاپگا«، 
شــهروند روس بازداشــت شده، مطلع 

ســازد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود گفــت: کرملیــن از این حقیقت 
متاسف اســت که تنفر از روسیه چشم 
برخی از سیاستمداران لهستانی از جمله 
رئیس جمهوری این کشور را کور کرده 
اســت.  آنــدژی دودا، رئیس جمهوری 
لهســتان روز چهارشــنبه در جریــان 
ســفرش به گرجســتان گفته بود که 
روسیه یک کشور نرمال و عادی نیست 
و یک »متجاوز« است.پسکوف گفت: ما 
این لفاظی ها را خیلی بد می دانیم، آنها 
را دوســت نداریم و قبول نمی کنیم.وی 
تاکید کرد: روســیه یک کشور دوست، 
قدرتمند و مطمئن است. روسیه با این 
خصوصیات به دنبال برخوردی دوستانه 
از همکاری متقابل با همه همسایگان از 
جمله لهستان است. ما متاسفیم که تنفر 
از روسیه چشــم برخی سیاستمداران 
لهستانی از جمله رئیس جمهوری این 
کشور را کور کرده که همین امر مانع از 

بکار گیری خرد سیاسی می شود.

کرملین:
 مکان دقیق دیدار پوتین 

وبایدن مشخص نیست

امانوئــل ماکــرون رئیس جمهوری فرانســه، امروز 
)پنج شنبه( در سخنرانی در محل یادبود نسل کشی 
کیگالــی، در رواندا، کــه بقایای ۲۵۰ هــزار تن از 
۸۰۰ هزار قربانی یکــی از بزرگترین فجایع مرگبار 
قرن بیســتم در آنجا قرار دارد، مسؤولیت فرانسه در 
نسل کشی مردم »توتسی« را پذیرفت و به قربانیان 
ادای احترام کرد.به گزارش ســایت خبری نشــریه 
لوموند، امانوئل ماکرون در مراسم یادبود نسل کشی 
کیگالی در رواندا بدون اینکه به دست دشتن فرانسه 
در این نسل کشــی اعتراف کند، پس از گذشت ۲۷ 
سال، مسؤولیت پاریس در این فاجعه قرن را پذیرفت.

رئیس جمهوری فرانســه در ســخنرانی خود اظهار 
کرد: »فرانسه دارای یک نقش، یک تاریخچه و یک 
مسؤولیت سیاسی در رواندا است، فرانسه وظیفه دارد 
که نگاهی رو به جلو داشــته باشد و مسؤولیت سهم 
رنجی که تحمیل کرده است را بپذیرد. پاریس مدت 

طوالنی است که سایه سکوت را بر سر بررسی حقایق 
گسترانیده اســت«.وی تاکید کرد: »قاتالن، جزر و 
مدها، تپه ها، کلیســاها، چهره فرانســوی نداشتند. 
فرانسه همدست نبود. خونی که ریخته شده سالح 
و دستان سربازان فرانســوی را که اتفاقات غیرقابل 

بازگویی را با چشم خود دیده اند، بی آبرو نمی کند«.
ماکرون ادامه داد: »با حضور در درگیری سال ۱۹۹۰ 
که هیچ ارتباطی به آن نداشت، فرانسه صداهایی که 
به او هشــدار داده بودند را نشنید و یا اینکه نیروی 
خــود را برای توقف چیزی که صــورت گرفته بود، 
فراتر می دید. فرانســه متوجه نشد که با مانع شدن 
در درگیری منطقه ای یا یک جنگ داخلی، در واقع 
در کنار یک انسان نسل کشی ایستاده و هشدارهای 
شفاف ترین ناظران را نادیده می گیرد. سپس فرانسه 
مســؤولیت توانمندی زیــادی را در اتفاقات درهم 
پیچیده شده برعهده گرفت که به بدترین شکل پایان 
یافت درحالیکه قصد داشت در واقع از آن جلوگیری 
کند«.سپس ماکرون سخنرانی خود را با گفتن این 
کلمات به پایان رساند: »تنها کسانی که شاید بتوانند 
ببخشند افرادی هستند که شب ها را گذرانده اند و به 

ما بخشش را هدیه بدهند«.

پس از 27 سال

ماکرون مسؤولیت فرانسه در نسل کشی رواندا را پذیرفت
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رئیس جدید ناســا مدعی شــد ویروس کووید-19 ممکن است از 
آزمایشــگاه آمده باشد و این احتمال را نمی توان نادیده گرفت. وی 
اظهار نظرهای عجیب و غریبی در مورد چین، بحران کووید-19 و 
امنیت ملی آمریکا کرد و این تصور را مطرح کرد که ممکن اســت 
ویروس کرونا از یک آزمایشــگاه در چین به بیرون درز کرده باشد. 
"نلســون" گفت که ایاالت متحده باید حواسش به چینی ها باشد و 
برای ادعای خود به گزارش های غیر رســمی مبنی بر اینکه ویروس 
کرونا می تواند از آزمایشــگاهی در موسسه ویروس شناسی ووهان 
آمده باشــد، تکیه کــرد. وی گفت: آنها]چینی ها[ در فضا بســیار 
پرخاشــگرانه و تهدید کننده عمل می کنند و ما باید نگران باشیم. 

این قابل نادیده گرفتن نیست.

دانشمندان در یک روش ژن درمانی جدید با استفاده از جلبک ها و 
میکروب ها سلول های حساس به نور ایجاد کردند که توانست بینایی 
را به یک مرد نابینــا بازگرداند. این یک نقطه عطف مهم برای یک 
درمان مبتنی بر ژن اســت که می تواند به طور موثری حالت کوری 
و نابینایی تقریباً کامل را معکوس کند. این روش شــامل تزریق در 
چشم بیماران و سپس فعال سازی ژن ها با عینک های تولید کننده 
نور است. این یافته ها این مفهوم را اثبات می کند که استفاده از روش 
درمانی اپتوژنتیک برای بازگرداندن نسبی بینایی امکان پذیر است. 
طبق گفته محققان این روش ژنتیکی جدید به جایگزینی سلول های 
آســیب دیده یا از دست رفته شبکیه در افراد نابینا کمک می کند. 

برای اولین بار مشاهده می کنیم که چنین روشی کار می کند.

بیماری پارکینسون یک اختالل مغزی تخریب کننده عصبی است 
که به لرزش، ســفتی و مشکل در حفظ تعادل فرد منجر می شود و 
اغلب در مراحل اولیه تشــخیص داده نمی شود. یک متخصص مغز 
و اعصــاب جمهوری چک در حال همــکاری با متخصصان فناوری 
اطالعات این کشــور برای توسعه هوش مصنوعی است تا پزشکان 
عمومی بتوانند این بیماری را از طریق تصاویر فراصوت به آســانی 
تشخیص دهند. چشــم آموزش دیده این متخصص مغز و اعصاب 
می تواند عالئم اختالالت مغزی احتمالی را با اســتفاده از فراصوت 
تشخیص دهد. بیش از یک ســال است که پروفسور اسکلودیک با 
متخصصان آی تی در حال توســعه نرم افزاری اســت که بتواند به 

پزشکان عمومی اجازه دهد همان کار را راحت تر انجام دهند. 

ویروس کرونا احتماال در 
آزمایشگاه تولید شده است!

یک نابینا به لطف نوعی ژن 
درمانی جدید بینا شد

توسعه هوش مصنوعی برای 
تشخیص خطر ابتال به پارکینسون

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بحران کم آبی در پشت سدها

شایعه پیشنهاد 9.2 میلیارد دالری برای خرید المبورگینی
اتوکار می گوید گروه ســرمایه گذاری کوانتوم AG پیشــنهاد ۷.۵ میلیارد یورویی )9.۲ میلیارد دالر( را برای خرید المبورگینی از گروه 
فولکس واگن ارائه کرده است. فعاًل اطالعاتی درباره اینکه آیا فولکس واگن عالقه ای به گفت وگو درباره این پیشنهاد داشته یا خیر منتشر 
نشده است. گروه کوانتوم یک کمپانی هولدینگ است که در زوریخ سوئیس مستقر بوده و شاید ارتباط نزدیکی با خانواده پورشه داشته 
باشــد. رئا استارک کسی است که پیشنهاد خرید المبورگینی از طرف کوانتوم را ارائه کرده است. او همچنین به همراه آنتون پژ فرزند 
فردیناند پژ )رئیس اســبق گروه فولکس واگن( مؤسس شــرکت اتوموتیو پژ است. البته هنوز مشخص نیست که آیا آنتون پژ نقشی در 
این پیشنهاد داشته است یا خیر. گروه کوانتوم البته به خرید المبورگینی بسنده نمی کند. ظاهراً پیشنهاد این شرکت شامل خرید کل 
تأسیسات در سنت آگاتای ایتالیا و بخش موتور اسپورت المبورگینی نیز می باشد. همچنین یک توافق تأمین ۵ ساله با آئودی نیز در نظر 
گرفته شده که احتماالً به المبورگینی اجازه می دهد تا به تولید محصوالت جدید تا زمان آماده شدن محصوالت آتی ادامه دهد. کوانتوم 

می خواهد با استفاده از تکنولوژی های پاک و مدرن آینده ی المبورگینی را شکل دهد.

کاهش کادر فنی کشتی در المپیک؟
فدراسیون کشتی و کمیته ملی المپیک در خصوص نفرات اعزامی کادر فنی کشتی آزاد و فرنگی هنوز به نتیجه نرسیده اند. علیرضا 
دبیر رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته جلسه ای را با کادر سرپرستی اعزامی به المپیک توکیو برگزار کرد تا در خصوص تعیین 
نهایی نفرات اعزامی و همچنین زمان دقیق رفت و برگشت تیم های ملی تصمیم گیری شود. موضوع مهم مورد بحث در این جلسه 
همراهی کادر فنی تیم های کشــتی و آزاد بود که کمیته ملی المپیک موضوع کاهش تعداد همراهان را مطرح کرده است. البته 
مسئوالن فدراسیون کشتی پیگیر این موضوع هستند و جلسات در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. رئیس فدراسیون کشتی 
در تالش است تا تیم اعزامی به صورت کامل در المپیک شرکت کند. حتی این موضوع نیز مطرح شده تا با رایزنی شرایط حضور 
دبیر و سوریان در کنار کشتی گیران در زمان مسابقه فراهم تا روحیه کشتی گیران حفظ شود. قرار است هفته آینده نیز جلسه ای 
برگزار شود. فدراسیون کشتی به دنبال کاهش نفرات اعزامی نیست و سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو قول مساعد داده 

تا همکاری الزم صورت بگیرد.

گام سحر، سستی خمار استای دوست، مجازات مستی شب هن
گار استآنکس هک از این چاه ژرف تیره با سعی و عمل رست، رست رد گوش، چو فرخنده گوشوار استیک گوره معنی ز کان حکمت گر کابل و گر چین و قنداهر استرهجا هک هنرمند رفت گو رو

فضل است هک سرماهیٔ زبرگی است
علم است هک بنیاد افتخار است

کس را رنساند چرا بمنزل
گر توسن افالک راهوار است

پیشنهاد

چهره روز

چرا می پرم؟
کتاب »چرا می پرم؟« )صدای پســری از پس سکوت 
اُتیســم( نوشته نائوکی هیگاشــیدا با ترجمه ریحانه 
ظهیری منتشر شــد. در معرفی ناشر از کتاب »چرا 
می پرم؟« می خوانیم: این کتاب عنوان پرفروش ترین 
اثر »نیویورک تایمز« را به دســت آورده و همچنین 
عنــوان پرفروش ترین اثر »ســاندی تایمز« در میان 
کتاب های جلد ســخت ادبیات مبتنی بر واقعیت را 
کسب کرده است. کتاب »چرا می پرم؟« روایت زندگی 
کودکان اُتیســتیک اســت که تا چه حد می توانند با 
وجود تفاوت های شان شــگفت انگیز باشند. نویسنده 
کتاب در  پنج سالگی با بیماری اُتیسم شدید، ارتباط 
برقرار کردن را با اســتفاده از شبکه الفبای دست ساز 
فراگرفت و شــروع به نوشتن شعر و داستان کوتاه کرد. ریحانه ظهیری، مترجم این کتاب، متولد 
بهمن ماه 1٣٦۷ دانش آموخته رشــته پژوهشگری علوم اجتماعی است. او از سال ۲۰۰۸ در  دبی 
اقامت دارد و در این سال ها هم زمان با فعالیت های ادبی و سینمایی در مدارس انگلیسی زبان دبی 
به فعالیت در کنار بچه های اتیستیک مشغول بوده است. در قسمتی از کتاب آمده است: »آدم های 
معمولــی فکر می کنند ما آن قدر به توجه و کمک دیگران نیازمندیم که نمی توانیم بدون حمایت 
مداوم شــان زندگی کنیم، اما در حقیقت در بعضی موقعیت ها، ما فیلسوف های رواقی، قهرمانانی 

هستیم که در برابر نامالیمات روزگار خم به ابرو نمی آوریم.«

فریدریش دورنمات
فریدریــش دورنمات نمایشــنامه نویس و رمان نویس 
برجسته سوئیســی در پنجم ژانویه )1۵ دی( 19۲1 
در یکی از روســتاهای اطراف شــهر برن در کشــور 
سوئیس متولد شــد. پدر دورنمات کشیشی معتقد و 
متدین و پدربزرگش شــاعری بذله گو و سرشناس بود 
که به خاطر شعرهای انتقادآمیز سیاسی که می سرود 
به او لقب شاعر سیاسی پرخاشــجو داده بودند. تأثیر 
ویژگی هــای این دو نفر بر دورنمات بســیار زیاد بود، 
چنان که این تأثیر را به آسانی در بیشتر نوشته های این 
نمایشنامه نویس شهیر می توان مشاهده کرد. نخستین 
نمایشنامه دورنمات در سال 19۴۷ با عنوان این نوشته 
شد عرضه شد. داستان این اثر بر اساس جنگهای قرن 
1٦ میالدی در اروپا به رشته تحریر درآمده بود. دومین نمایشنامه خود را یک سال بعد با عنوان نابینا 
نوشت. این اثر داستان غم انگیز دوک نابینایی است که با از دست دادن پسر و دخترش که عزیزترین 
بستگانش هستند، روحش چنان آزار می بیند که احساس می کند در پایان زندگی قرار دارد و عریان 
در کوچه و خیابان پرسه می زند و به بیان درونیات خود با خداوند می پردازد.این نویسنده نمایشنامه 
رومولوس را در سال 19۴۸ نگاشت که یک کمدی شبه تاریخی و هیجان انگیز است که از کمدی های 
ساتیر یونانی و روم باستان گرفته شده است. در روم باستان پس از این که امپراتور می میرد، رومولوس 
به جای او بر تخت می نشــیند و برای تحقق عدالت دســت به مبارزه با ظالمان می زند و در این راه 
چنان زیاده روی می کند که به نوعی موجب نابودی بسیاری از مسائل دیگر زندگی می شود. دورنمات 
به فلسفه و زندگی عالقه زیادی داشت و در داستان ها و افسانه های کهن روم و یونان باستان مطالعات 
زیادی انجام داده بود. او همواره برای تحقق عدالت در جهان نگران بود و زندگی را با همه زشتی ها 
و زیبایی های آن در آثار خود به تصویر می کشــید. البته او هیچ گاه دچار بدبینی یا سیاه نمایی های 

آزاردهنده نشد و همواره در پی ایجاد و حفظ اعتدال بود.

فرهنگ

به دنبال تخریب مجســمه های 
میــدان ُحــر، معــاون میراث 
فرهنگی استان تهران می گوید: 
مرمت این مجسمه ها که منجر 
به تخریب شــده، بدون اطالع 
فرهنگی  میــراث  اســتعالم  و 
مرمت  در جریان  اســت.  بوده 
تهران  حــر  میدان  شــیرهای 
توســط شــهرداری، شیرهای 
میدان تخریب شــدند. مرتضی 
مجســمه   گفــت:  ادیــب زاده 
میدان حر، اثر اســتاد غالمرضا 
رحیم زاده ارژنگ، در ششــم بهمن ماه سال 1٣9۸ با شماره 1۴۴٣ در فهرست آثار ملی 
کشــور ثبت شده است که شامل مجسمه نبرد گرشاســب می شود. بنابراین شهرداری 
هــر اقدامی با هر عنوانی در محدوده میانی میــدان انجام دهد باید از اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان تهران استعالم بگیرد. مرمت مجسمه های این میدان بدون هماهنگی 
و اطالع ما بوده اســت. او در مورد میزان تخریب و آســیب واردشــده به مجسمه های 
میدان حر تهران گفت: کارشناســان میراث فرهنگی هنوز بررســی ها را انجام نداده اند، 
اما تصاویری که یگان حفاظت فرستاده نشان می دهد تخریب هایی صورت گرفته است. 
الزم است کارشناسان پس از بررسی و ارزیابی، نظر دهند تا مرمت و اقدامات حفاظتی 

الزم، بر آن اساس صورت گیرد.

 تخریب شیرهای میدان ُحر 
و پاسخ میراث فرهنگی
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