زنگنه:

بهراحتی میتوانیم تولید نفت را به روزی  ۶.۵میلیون بشکه برسانیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر نفت گفت :بهراحتی میتوانیم تولید نفت کشور را به روزانه  ۶.۵میلیون بشکه برسانیم .این چیزی است که برخی آن را نمیخواهند .بیژن زنگنه دیروز در آیین
امضای تفاهمنامه انجام مطالعات توسعه میدان آزادگان و آغاز عملیات اجرایی طرح نگهداشت تولید گاز میدانهای هما ،وراوی و تابناک اظهار کرد :ما در شرایطی
هستیم که برای حفظ و نگهداشت تولید باید اقدامهایی را انجام دهیم ،همسو با این موضوع بهزودی قراردادی برای کنگان امضا میشود.به گفته وی برای حفظ و
نگهداشت تولید در میدان گازی پارس جنوبی به  ۲۵تا  ۳۰میلیارد دالر نیاز است .وزیر نفت گفت :دوستان انتظار دارند که پس از پایان طرح همه نیروهای شاغل
در طرح حفظ شوند ،در حالی که این اصرار سبب میشود سرمایهگذاری متوقف شود.....
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کلید اصلی افزایش صادرات غیرنفتی

نگــاه

توسعه بازارهای منطقهای

«ایران قوی» شعاری که مدیران قوی میخواهد

آیا رئیسی مدیری جوانگراست؟
رئیسی با شعار «ایران قوی» وارد عرضه انتخابات شده و قطعا تحقق
این شعار نیازمند مدیرانی قوی ،عملگرا ،میدانی و جوانگراست ،اما
آیا کارنامه او در مدیریتهای قبلیاش او را مدیری جوانگرا معرفی
میکند؟ سیدابراهیم رئیسی که اکنون به عنوان کاندیدای انتخابات
ریاست جمهوری مطرح است ،ریاســت یکی از مهمترین سه قوه
کشــور یعنی قوه قضائیه را بر عهده دارد .نظرخواهیهای عمومی
رضایت خوبی را از وی در ســطح جامعه نشــان میدهد که عمده
محور این رضایتها نظر به عملکرد ایشــان در مبارزه با فســاد ،یا
به اصطال ح «دزدگیر بودن » رئیســی است .رئیسی اما مولفههای
متعددی را در این مدتی که مسئولیت قوه قضائیه کشور را برعهده
داشته چاشنی کار خود کرده که مهمترین آنها به شرح زیر است:
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گره صدور کارت بازرگانی باز نشد

مکاتبات روی زمین ماند!

اگرچه وزارت صمت ،مجلس ،اتاق بازرگانی و ستاد مبارزه با قاچاق مکاتبات زیادی با قوه قضائیه برای اتصال
مجدد ســامانه جامع تجارت انجام دادهاند ،اما هیچ کدام از این نامه نگاری ها به ثمر ننشســته اســت .طی
سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو ،به بستری
برای وقوع مفاسد اقتصادی نظیر قاچاق کاال و فرار مالیاتی تبدیل شده بود .به همین دلیل ،طبق بند  ۳ماده
 ۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ســال  ،۱۳۹۲دولت موظف شــد تا با راهاندازی «سامانه یکپارچه
اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» ،اصالحات الزم را در راستای ساماندهی فرآیند صدور و تمدید کارتهای
بازرگانی انجام دهد.سرانجام پس از  ۷سال انتظار در تاریخ یک مرداد  ،۱۳۹۹این سامانه توسط وزارت صمت
تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت و مرکز فناوری
قوه قضائیه ،وب سرویس استعالم احراز عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری
در سامانه جامع تجارت مهیا شد.....
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وامهایی که هیچ وقت زنده نمی شود!
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امکان لغو فروش سهام عدالت برای مشموالن
3

حذف سفتهبازی از بازار مسکن
به کمک قوانین مالیاتی
3

خطیبزاده:

اگر موضوعات کلیدی حل شود مذاکرات وین
دور پایانی خواهد بود

پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال  ۱۴۰۰ابالغ شد

ممنوعیت اخذ اثر انگشت در روز رایگیری
و توزیع اقالم تبلیغاتی
پروتکل بهداشــتی برگزاری انتخابات ســال  ،۱۴۰۰براساس مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت
بیماری کرونا و با همکاری مشترک وزارت کشور ،وزارت بهداشت و شورای نگهبان به منظور حفظ سالمت
مردم در کنار انجام وظایف ملی و اجتماع ،تهیه و ابالغ شد.بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت ،در این
ابالغیه آمده اســت؛ راهنما و پروتکل حاضر براساس مصوبات هفتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری
کرونا در تاریخ  ۰۱/۳/۱۴۰۰و با همکاری مشــترک وزارت کشور ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
و شــورای نگهبان به منظور حفظ سالمت مردم در کنار انجام وظایف ملی و اجتماع تهیه شده است .همه
دستگاه های اجرایی و نظارتی از جمله وزارت کشور (ستاد انتخابات کشور) ،شورای نگهبان ،نیروی انتظامی،
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر
کشور و سایر نهادها و سازمان های مرتبط با برگزاری انتخابات از طریق واحدهای تابعه استانی و شهرستانی
و منطقه ای موظف به نظارت هستند.طبق این پروتکل ابالغی؛ الزم است سالمت کلیه خبرنگاران ،عوامل
نظارتی و اجرایی و سایر افراد دخیل در فرآیند انتخابات (در طول مدت آغاز تا پایان انتخابات) از نظر بیماری
کووید ،١٩-با استفاده از کد ملی ایشان ،در سامانه ماسک بررسی گردد.همچنین باید پیش بینی شعب سیار
برای اخذ رأی در مناطق پرتراکم و پرخطر همچنین بیماران در قرنطینه و یا بستری در بیمارستانها انجام
گیرد.برگزاری مراسم اســتقبال از نامزدها ،راه اندازی کارناوالها،میتینگ های تبلیغاتی و هرگونه تجمع در
فضاهای سربسته نیز مطلقا»ممنوع است.برگزاری تجمعات انتخاباتی ،سخنرانی ،گفتگو و مناظرات تبلیغاتی
و نظایر آن در فضاهای سربسته از قبیل :مساجد ،تاالرها ،سالنهای اجتماعات و مانند آن ممنوع است.انجام
مناظره و گفتگوهای تبلیغاتی صرفا از طریق صدا و ســیما ،شــبکه های اجتماعی مجازی و سایر روشهای
الکترونیکی و غیرحضوری انجام گیرد.برگزاری نشســت و یا جلسات استانی هماهنگی و ضروری در فضای
بســته ،طبق طرح محدودیت هوشــمند کنترل بیماری کووید١٩-انجام گیرد؛ در شرایط قرمز ١٥نفر ،در
شــرایط نارنجی  ٢٠نفر ،در شــرایط زرد  ٣٠نفر و در شرایط آبی  ٥٠نفر ،به شرط رعایت فاصله  2متری و
 ٨متر مربع فضا برای هر نفر در نظر گرفته شود.اســتفاده از ماسک در تمامی جلسات و رعایت محدودیت
ساعت برگزاری نشست کمتر از ٢ساعت نیز الزامی می باشد.هرگونه پذیرایی و توزیع اقالم تبلیغاتی توسط
نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها ممنوع است.گندزدایی کامل ابزار و ادوات در شعب اخذرأی از قبیل میز،
صندلی ،خودکار وسایر ابزار و تجهیزاتی که به صورت مشترک توسط رأی دهندگان استفاده می شود انجام
گردد .رأی دهندگان حتی االمکان از خودکار شخصی استفاده نمایند.اخذ اثر انگشت در فرآیندهای مختلف
انتخابات به خصوص روز رأی گیری ممنوع است.متن کامل پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰
از اینجا قابل مشاهده است.

با امضای  ۳تفاهمنامه؛

مطالعه میدان آزادگان به شرکتهای اکتشاف
و تولید ایرانی واگذار شد
شــرکت ملی نفت ایران ،مطالعات میدان نفتی آزادگان را در قالب امضای ســه تفاهمنامه به پنج شرکت
اکتشــاف و تولید ایرانی واگذار کرد.به گزارش وزارت نفت ،تفاهمنامههای مطالعات میدان آزادگان در سه
بخش جنوبی ،مرکزی و شمالی ،دیروز (دوشنبه ۱۰ ،خردادماه) در آئینی با حضور وزیر نفت ،میان شرکت
ملی نفت ایران و پنج شــرکت اکتشاف و تولید ایرانی (صاحبصالحیت برای تبدیل شدن به  )E&Pامضا
شدند.تفاهمنامه مطالعه بخش شمالی میدان آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز
پرشیا ،تفاهمنامه مطالعه بخش مرکزی میدان آزادگان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای پتروپارس
و پتروایران و تفاهمنامه مطالعه بخش جنوبی میدان آزادگان میان شــرکت ملی نفت ایران و شرکتهای
گسترش انرژی پاسارگاد و انرژیدانا امضا شد.میدان آزادگان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور است
که با وسعت  ۱۵۰۰کیلومتر مربع در مجاورت مرز عراق (میدان مجنون) واقع شده است .نفت درجای این
میدان حدود  ۳۲میلیارد بشکه نفت برآورد میشود و توسعه آن تاکنون در قالب دو بخش آزادگان جنوبی
و آزادگان شــمالی دنبال شده است.طرح توسعه میدان آزادگان شمالی که از سوی شرکت چینی سی ان
پی سی اجرا شده است ،آبانماه سال  ۹۵با ظرفیت تولید روزانه  ۷۵هزار بشکه نفت به بهرهبرداری رسید و
توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز پس از خلع ید همین پیمانکار چینی در سال  ،۹۳از سوی شرکت ملی
نفت ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی در دستور کار قرار گرفت.

وزیر بهداشت خبر داد

آغاز واکسیناسیون علیه کرونا با واکسن ایرانی از هفته آینده
وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی واکسن مشترک ایران با کوبا و
پسازآن برکت و رازی را از بهترین واکســنهای کرونا در جهان عنوان
کرد و گفت :با شــروع فاز ســوم که تولید انبوه و تزریق میباشد ،هفته
آینده ،تزریق واکسن ایرانی برای واکسیناسیون آماده است ،.سعید نمکی
ظهر دیروز در بیست و هشتمین آیین پویش ره سالمت در سالن الغدیر
استانداری گیالن با اشاره به روند ورود کرونا ویروس به گیالن اظهار کرد:
گیالن از اولین استانهایی بود که مورد هجمه ویروس کرونا قرار گرفت
و اقدامات انجامشــده در مدیریت این بحران از سوی همگان قابلتقدیر
اســت.وی با اشــاره به پیوند عمیق ملت ایران در دفاع از کشور ،در دو
بحران جنگ تحمیلی و شــیوع کرونا ،خاطرنشان کرد :در دوران جنگ
ن و ســاحهای آنها قابلتشخیص بود ،اما در بحران
تحمیلی ،دشــم 
و جنــگ کرونا اینچنیــن نبود و تمام تالش ما بــرای واردات کاالیی
همچون ماســک بود که تحریمهای ظالمانه آمریکا باعث شرمندگی ما
در برابر مدافع ســامت همچون نرجس خانعلیزاده شد.وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با مقایسه دوران کنونی با دوران ابتدایی شیوع
ویروس کرونا ،گفت :از ابتدای شیوع کرونا در گیالن و قم با توجه به اینکه
ویروس کرونا مرزی نمیشناخت ،خود را برای مدیریت مقابله با ویروس
کرونا آماده کرده و با خالقیت و نوآوری ،کیتهای تشــخیص را طراحی
کردیم.نمکی با اشاره همزمانی دوران بسیار سخت کرونا با تحریمها ،بیان
کرد :اعمال تحریمهای ظالمانه آمریکا از یکســو و بحران مالی دولت و
فشار اقتصادی از طرف دیگر ،مدیریت بحران کرونا را بر ما بسیار سخت
کرده بود اما در این ســرزمین ،بــا برنامهریزیها در مدیریت ین بحران
در مقایسه با سایر کشورها موفقتر عمل کردیم.وی با اشاره به چموشی
ی نرفتن آن ،افــزود :ویروس کرونا هرروز
ویروس کرونا و رو به خموشــ 
چموشتر از گذشته میشود و ادعاها مبنی بر اینکه با گرما و سایر ادله از

بین خواهد رفت ،صحیح نیست.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
توسعه زیرساختها در اوج تحریم و کرونا را از نقاط عطف دوران کنونی
دانســت و گفت :برای افتتاح  ۱۴۰۰پــروژه با افزایش  ۱۴هزار تخت تا
مردادماه  ،۱۴۰۰به نیت  ۱۴معصوم برنامهریزی کردهایم.نمکی با اشاره به
افزایــش  ۶۰۰تخت درمانی عادی در گیالن ،بیان کرد :عالوه بر این۸۰ ،
تخت  ICUنیز در گیالن به بهرهبرداری رســیده و همچنین هزار نیرو در
وزارت بهداشــت استخدام میشوند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
نیز از این قاعده مستثنا نیست.وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
اشاره به افزایش آزمایشگاه در کشور ،در سالهای اخیر گفت :در سالهای
گذشته ،فقط دو آزمایشگاه بزرگ در کشور وجود داشت ولی اکنون ۳۶۰
آزمایشگاه بزرگ در کشــور احداث و راهاندازی شده است.نمکی با بیان
اینکه بیش از ســه هزار صفحه مکاتبه با دنیا در رابطه با واکسیناسیون
داریم ،خاطرنشان کرد :برخی از کشورها درخواست آزمایش واکسن کرونا
را روی ایرانیها داشتند ،اما ما اجازه ندادیم و حقارت را نپذیرفتیم .وی با
اشاره به این مطلب که هر ایرانی در هر جای دنیا در بدنش واکسن ایرانی
دارد و ما امید داریم بهترین واکسن کرونا را خواهیم ساخت ،تصریح کرد:
مطالعات فاز دوی انســتیتو پاستور و برکت ،تکمیلشده و فاز سوم نیز
در حال پیشــرفت بوده و با شروع فاز سوم که تولید انبوه و تزریق است،
در خردادماه و پایان بهار یعنی هفته آینده ،تزریق واکســن ایرانی برای
واکسیناسیون آماده اســت.مقام عالی وزارت بهداشت ،واکسن مشترک
ایــران با کوبا و پسازآن برکت و رازی را از بهترین واکســنهای کرونا
در جهــان عنوان کــرد و افزود :تا پایان خردادمــاه و حداکثر تا تیرماه،
جمعیت باالی  ۶۰سال ،بیماران سرطانی و خاص نیز واکسینه خواهند
شد که با اجرای این برنامه ،از مرگومیر  ۸۰درصد مردم کشور پیشگیری
خواهد شد.

بورس دوباره قرمزپوش شد

 ۲۱۷فوتی جدید کرونا در کشور

چراغ قرمز بازار ســرمایه دیروز دوباره روشــن شد و شاخص کل
بورس بیش از  ۱۰هزار واحد کاهش یافت .شــاخص کل بورس با
 ۱۰هزار و  ۹۶۳واحد کاهش به رقم یک میلیون و  ۱۴۵هزار واحد
رسید .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۲۵۳۵واحد کاهش یافت
و به رقم  ۳۸۲هزار و  ۹۶۶واحد رسید.معامله گران این بازار ۴۹۰
هزار معامله به ارزش  ۴۲هزار و  ۳۷۷میلیارد ریال انجام دادند.ملی
صنایع مس ایران ،فوالد مبارکه اصفهان ،بانک ملت ،سرمایه گذاری
تامین اجتماعی ،سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و
ایران خودرو نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با
 ۱۱۷واحد نزول تا رقم  ۱۷هزار و  ۷۲۴واحد کاهش یافت.در این
بازار  ۲۲۵هزار معامله به ارزش  ۶۱هزار و  ۲۱۴میلیارد ریال انجام
شــد.صنعتی مینو ،فوالد هرمزگان جنوب ،پتروشیمی تندگویان،
گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی ،سنگ آهن گوهر زمین و
مدیریت انرژی امیدتابان هور نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را روی فرابورس گذاشتند.

بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،در شبانه روز گذشته  ۲۱۷تن در کشور به دلیل کرونا
جان باختند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور از  ۸۰هزارنفر فراتر رفت.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت تا کنون سه میلیون
و  ۶۴۳هزار و  ۳۵۶نفر ُدز اول واکســن کرونا و  ۵۲۲هزار و  ۷۰۷نفر نیز ُدز دوم را
تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۴میلیون و  ۱۶۶هزار
و ُ ۶۳دز رسید.تا دیروز  ۱۰خرداد  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی۱۱ ،
هزار و  ۴۲بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که هزار و  ۳۸۸نفر
از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به دو میلیون و  ۹۱۳هزار و
 ۱۳۶نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۱۷ ،بیمار کووید ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۸۰هزار و  ۱۵۶نفر رسید.
خوشــبختانه تا کنون دو میلیون  ۴۵۸هزار و  ۶۸۴نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا
از بیمارستانها ترخیص شده اند.چهار هزار و  ۱۶۰نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹
در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۱۹
میلیون و  ۹۳۶هزار و  ۵۴۸آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.
در حال حاضر  ۱۳شهر کشور در وضعیت قرمز ۲۱۴ ،شهر در وضعیت نارنجی۲۲۱ ،
شهر در وضعیت زرد قرار دارند.
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جوانگرایی در قوه قضائیه
اردیبهشتماه  98بود که رئیسی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی
بر جوانگرایی در قوه قضائیه و تأکیدات مقام معظم رهبری در این
حوزه گفت :اکثر قضات ما در دستگاه قضائی از طبقه جوان هستند،
امــا ما هم تالش داریم این نکته محوری را که رهبر معظم انقالب
بر آن تأکید داشــته اند حتماً در مدیریت خود و در بخشهایی که
در ارتباط با ماســت مورد توجه قرار دهیم.وی مردادماه  98نیز در
پایان سفر یک روزهاش به استان کردستان در نشست خبری اظهار
داشت :باید به سرمایههای جوان توجه شود و ما در دادگستری هم
اکثرا از نیروهای جوان بهره گرفتهایم و در انتصابات هم تالش شده
به نیروی جوان بها داده شــود چون هر جایی که به جوانان میدان
دادیم ،ضرر نکردیم.این اظهارات در مقام حرف باقی نمانده و بررسی
احکام صادر شده از سوی وی برای دادستانی ها و همچنین جذب
قضاج جوان تاییدی بر این مدعاست .رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه
شهوریور ماه  98بود که درخصوص جذب حقوقدانان جوان در قوه
قضائیه گفت :امروز بیشــتر نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی
عالقه به حضور در هیات علمی دانشگاه را دارند که در همین زمینه
قوه قضاییه این فرصت را برای آنها به ارمغان آورده و پژوهشگاه قوه
قضاییه با مجوزی که از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اخذ کرده،
به دنبال آن اســت تا نخبگان و فــارغ التحصیالن جوان را جذب
ت آستان قدس رضوی نیز
قوه قضاییه کند.رئیســی در دوران تولی 
جوانگرا بود و در حالی که روزی تصور حضور مدیران دهه شصتی
در آستان قدس محال بود اما میانگین سنی معاونتهای منصوب
شده در دوران تولیت رئیسی کاهش جدی نسبت به گذشته داشته
و این در حالی اســت که در کشور میانگین سنی مدیران در حال
افزایش بود.
مبارزه با فساد
رئیســی مبارزه با فســاد را اولویت اصلی قوه قضائیه می داند .در
یکسال اول ریاست خود بر این قوه ایشان عملکرد موفقی در مبارزه
با فســاد به ویژه فســاد در درون قوه قضائیه داشــته و برای مثال
ســلب صالحیت و تعلیق قضات و کارمندانی که دچار شائبههایی
بودند اقداماتی از این دســت است .در این مورد شاید معروفترین
پروندهای که همه کمابیش با آن آشنا هستند ،پرونده اکبر طبری
یکی از نزدیکترین مدیران به ریاســت ســابق این قوه است که
دســتگیر و در دادگاه علنی محکوم شد.اردیبهشتماه  1400بود
که یکی از رسانههای گزارشــی از میزان عایدی دولت از اقدامات
ضد فســاد قوه قضائیه منتشر کرد که براساس آن قوهقضائیه سال
 ۱۳۹۸حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان از مالیات معوق افراد پردرآمد
معادل  ۲۸میلیون بشکه نفت را برای دولت زنده کرد.همچنین ۳
میلیــارد و  ۴۰۰میلیون دالر از ارزهــای صادراتی معادل  ۸۵هزار
میلیارد تومان (حدود یک پنجم بودجه عمومی دولت در سال )۹۹
را به کشور بازگرداند و  ۳۰هزار میلیارد تومان از وامهایی که افراد
به بانکها پس نداده بودند را به چرخه بانکی وارد کرد.عالوه بر این
پول بیش از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار نفر از افرادی که سپردههایشان
توسط موسسات مالی غیرمجاز از دست رفته بود را به آنها بازگرداند
که چیزی معادل  ۲۳۷هزار میلیارد تومان است و در سال گذشته
 ۱۳هزار و  ۳۰۰هکتار از اراضی ملی تصرف شــده را به بیتالمال
برگرداند و  ۳۷هزار و  ۹۷۰هکتار از اراضی ســاحلی را آزادســازی
کرد.با این حال ،بســیاری بر این باورند که رسوخ باندها و مدیران
فسادزا در درون دولت کار را برای قوه قضائیه نیز سخت میکند و
این قوه هر میزان هم فسادستیز و توانمند باشد ،در برابر دولتی که
نظارت و فسادستیزی در آن اصل نیست ،با مشکل مواجه میشود
و از این روست که حضور فردی که فسادستیز باشد ،میتواند ضمن
خشــکاندن ریشه فساد ،برای دولت منابع مالی بسیاری را حفظ و
کارآمدی را افزایش دهد.
رویکرد حمایت از تولید
قوه قضائیه متولی مســتقیم حمایت از تولید نیست ولی با این حال
به نظر می رســد این قوه با توجه به تاکیدات رهبر انقالب بر حمایت
از تولید به ویژه در ســالهای گذشته ،به ســهم خود این امر را جزو
کارویژههای خود قرار داده است.آیتاهلل رییسی در اینباره از پیوستگی
میان «مبارزه با فســاد» و «جهش تولید» ســخن گفته و با تأکید بر
مأموریتهای دستگاه قضا در این دو حوزه ،تصریح میکند :رفع همه
موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضائیه نیست و نظام اجرایی
و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند اما اقدامات قضایی
در این عرصه تأثیر بسزایی دارد.رئیس قوه قضاییه برای نمونه از «قاچاق
کاال» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرده و
یکی از مهمترین چالش ها در این حوزه را «نابسامانی در صدور کارت
های بازرگانی و استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف» عنوان
میکند.رئیسی در ماههای اخیر با سفرهای استانی که داشته ،محوریت
کار خود را حمایت از کارخانه های تعطیل و نیمهتعطیل قرار داده .....
ادامه در صفحه اول
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گزیده خبر
«ایران قوی» شعاری که مدیران قوی میخواهد

آیا رئیسی مدیری جوانگراست؟
ادامه از صفحه اول
که برای مثال رسیدگی به وضعیت کارخانه رشت الکتریک و به سرانجام رساندن
نیشکر هفت تپه از آن جملهاند .وی به قضات خود دستور داده که به هیچ عنوان
حق صدور حکم تعطیلی واحد تولیدی را به ئلیل بدهی بانکی یا عوامل دیگر ندارند.
ظرفیتهای منحصر به فرد رئیسی
فسادســتیزی که امروز در کنار کارآمدی مطالبه عموم جامعه است ،ویژگیهایی
است که رئیسی در سالهای گذشته از خود به نمایش گذاشته است.حضور رئیسی
در میدان و آشنایی از نزدیک با مسائل و مشکالت دیگر ویژگی رئیسی است که
متاسفانه در دولت کنونی از رئیس جمهور تا حتی مدیران میانی این روحیه بسیار
ضعیــف و در جاهایی ناموجود بود .حضور رئیســی در واحدهای تولیدی تعطیل
و نیمه تعطیل و دســتورهای میدانی برای احیای آنها و همچنین حضور وی در
عرصههایی چون سیل خورســتان همگی از وی یک مدیر میدانی ساخته است.
همچنین ســیدابراهیم رئیسى در انتخابات ســال  96علیرغم تهمتهاى ناروا و
تخریب چهرهاش توســط رســانههای معاند و جنگ روانــی رقیب انتخاباتیاش
همچون تهمت به دیوار کشــیدن در خیابانها و دوقطبی های کاذب اینچنینی،
توانست حدود  16میلیون راى را کسب کند که این نیز ظرفیتی منحصر به فرد
است.ســیدابراهیم رئیسی از مدتها قبل از انتخابات و حتی با حضور مطرحترین
افراد اجرایی حال حاضر و گذشته کشــور ،در تمام نظرسنجیها اقبال اول برای
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بود که این نشان از میزان رضایت عمومی
از خروجی عملکرد وی در قوه قضائیه اســت .آن هم در فضایی که عموم مردم از
عملکرد عمومی مســئولین و مخصاصا دولت نارضایتی فزایندهای دارند.رئیسی با
شعار «ایران قوی» وارد عرضه انتخابات شده و قطعا تحقق این شعار که برخاسته
از بیانات رهبر انقالب درخصوص لزوم قوی بودن ایران است ،نیازمند مدیرانی قوی،
عملگرا ،میدانی و جوانگراست.
موسوی:

زمان مناظرههای انتخاباتی تغییر میکند
ســخنگوی ســتاد انتخابات کشــور گفت :مصوبه جلسه کمیســیون تبلیغات
ریاستجمهوری بر این شــد که مناظرهها در ساعات پرمخاطب تلویزیون انجام
شــود و یک شب پیش از مســابقه فوتبال و یا یک شــب بعد از فوتبال مناظره
برگزار شود.سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به این
موضوع که چهارمین جلسه ستاد انتخابات کشور بهریاست وزیر محترم کشور در
محل وزارت کشور برگزار شد ،گفت :کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری
همواره دغدغه تضمین برخورداری یکســان نامزدهای ریاستجمهوری برای امر
تبلیغات از امکانات دولتی بهخصوص سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران
را دارد.وی در تشــریح این موضوع گفت :تالش بر این اســت که با زمینهسازی
برای افزایش تبلیغات انتخاباتی بهصورت برابر برای هر کدام از نامزدها ،انتخاباتی
مشارکتی و پرشور در کشور داشته باشیم.سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان
این امر که خوشــبختانه این تالش به تصویب دســتورالعمل کامل و جامعی با
نظرات همه از جمله دستگاه قضایی ،شورای نظارت بر صداوسیما و وزارت کشور
منجر شده است؛ گفت :این دســتورالعمل به صداوسیما و نمایندگان نامزدهای
ریاستجمهوری جهت تنظیم برنامهشان ابالغ شده است.موسوی دربره برنامههای
تبلیغاتی در نظر گرفتهشــده ،توضیح داد :در برنامه تبلیغاتی سه مناظره زنده و
پخش دو مستند نیمساعته برای هر یک از نامزدها در شبکه سراسری پیشبینی
شده اســت.وی همچنین گفت :از طریق رادیو هم مناظره نمایندگان نامزدها در
نظر گرفته شده است.سخنگوی ستاد انتخابات کشور با ابراز اینکه برنامه مناظره
نامزدهای ریاستجمهوری بهلحاظ زمانی مصادف با مسابقات فوتبال تیم ملی در
کشور بحرین شده است؛ گفت :در جلسه امروز با تدبیر وزیر کشور برنامه مناظره
نامزدهای ریاستجمهوری تغییر یافت.موسوی در این خصوص گفت :مصوبه جلسه
بر این شد که مناظرهها در ساعات پرمخاطب تلویزیون انجام شود و یک شب پیش
از مســابقه فوتبال و یا یک شب بعد از فوتبال مناظره برگزار شود.وی با یادآوری
اینکــه «در روزهــای  21 ،17و  25خرداد ماه کــه در برنامه تلویزیون بهعنوان
روزهای مناظره پیشبینی شــده بود؛ در همان روزها پخش مسابقات فوتبال را
هم داریم»؛ گفت :بر این اساس کمیسیون تصمیم گرفت زمان برگزاری مناظرهها
به روزهای  20 ،16و  24و یا  22 ،18و  26خرداد منتقل شود.ســخنگوی ستاد
انتخابات کشــور در بخش دیگری از صحبتهایش از دیگر مصوبات جلسه امروز
کمیسیون تبلیغات ریاستجمهوری خبر داد و گفت :مقرر شد صداوسیما از تمام
ظرفیتهای شبکهها و کانالها در دو سطح ملی و استانی با رویکرد مشارکتافزایی
استفاده کند.موسوی در پایان خاطرنشان کرد :تالش کمیسیون تبلیغات انتخابات
ریاستجمهوری بر این است ـ که با زمینهسازی تحقق مشارکت حداکثری که از
منویات مقام معظم رهبری است ـ در  28خرداد ماه سال جاری انتخاباتی پرشور
و مشارکتی در کشور داشته باشیم.
پورابراهیمی در نشست خبری:

مجلسیها دنبال حضور دردولت سیزدهم
نیستند
رئیس کمیته اقتصادی شــورای ائتالف با بیان اینکه برای پیروزی ســیدابراهیم
رئیسی تالش خواهیم کرد،گفت :البته مجلسیها برنامهای برای حضور در دولت
آینده نخواهند داشت.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتالف
نیروهای انقالب ظهر دیروز در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح برنامههای
مدون کمیته متبوعش پرداخت و گفت :ما در مجموعه شــورای ائتالف و کمیته
اقتصادی با دو رویکرد ملی و رویکرد وارد عرصه شدهایم .رویکرد ملی به این مفهوم
که بتوانیم برای مســائل کالن کشور برنامه داشته باشــیم و این برنامه برگرفته
از تجارب حوزههای اقتصادی و بر اســاس اســناد باالدستی طراحی شده است.
وی افزود :رویکرد این برنامه مبتنی بر نظام مســائل اســت ،یعنی اولویتهای ما
این اســت که امروز مسائل اصلی کشور چیست و متناسب با این مشکالت برای
اداره کشور اولویتها را تنظیم کنیم.رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتالف اظهار
داشت :برای هر کدام از این سرفصلها ،راهکارهای مشخص و مسیر حرکت و بازه
زمانی تعیین شده است .برای مثال اگر در موضوع کسری بودجه که ام المصائب
مشکالت اقتصادی کشور است صحبت میکنیم چارچوبی از اقدامات در عملکرد و
زمان ،مشخص کردهایم.پورابراهیمی تاکید کرد :برای حل مشکل کسری بودجه و
مدیریت آن میتوانیم با استفاده از ظرفیتهایی مثل تحول در ساختار نظام بانکی
و ساماندهی معافیتهای مالیاتی کشور اقداماتی انجام دهیم ،در کنار این مسائل،
موضوع شفافیت سازی اطالعات اقتصادی که منجر به جلوگیری از فساد خواهد
شــد مورد توجه قرار دارد.وی تصریح کرد :این محورها در برنامه کمیته اقتصادی
شورای ائتالف مشخص و بیان شده تا به نتیجهای برای ارائه راهکارهای مشخص
و عملیاتی منجر شود .تدوین این برنامهها برای ارائه راهکارهای اقتصادی یکی از
اقدامات این کمیته بوده است.
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چرا ارزیابیها از نتیجه مذاکرات وین متفاوت است؟

ارزیابیهایی که دولت آمریکا از مذاکرات وین ارائه میدهد هم ریشــه در مقصد
نهایی مدنظر دولت بایدن از برجام مطلوب واشــنگتن دارد و هم نوعی تاکتیک
عملیات روانی برای مدیریت برداشــتهای طرف ایرانی و تالش برای بهرهگیری
حداکثری به ســود واشنگتن اســت .از زمان آغاز مذاکرات هســتهای در گرند
هتل وین برای بازگشــت آمریکا به برجام و از سرگیری احیای کامل این توافق
ارزیابیهای متفاوتی درباره میزان پیشــرفت این گفتوگوها و احتمال به نتیجه
رسیدن آن مطرح شدهاند.در حالی که مقامهای دولت ایران در روزهای گذشته،
موضع خوشبینانه و امیدوارانهتری درباره توافق اصولی بر سر رفع تحریمها اتخاذ
کردهاند ،طرف غربی چه در اظهارات علنی و چه در فضاسازیهای خبری تالش
کرده بر «اختالفات مهمی» که عبور از آنها مستلزم اقدام طرف ایرانی است تأکید
کنند.به عنوان مثال ،حجتاالسالم حســن روحانی ،رئیسجمهور ایران چندی
پیش گفت « :به عنوان رییس دولت به مردم اعالم میکنم تحریم شکسته شده
اســت و اگر همه با هم متحد باشــیم به زودی تحریم برداشــته میشود .طرف
ما میداند راهی جز بازگشــت به تعهدات خود و موافقتنامه برجام ندارد».رییس
جمهوری با اشاره به مذاکرات وین اظهار کرد« :در زمینه تحریم کاری که مذاکره
کننــدگان ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده و طرف مقابل اگر به طور کامل
بــه قانون ،به تعهدات و بــه قطعنامه  2231برگردد به نظــر من زود تمام می
شود .مذاکرات در چارچوب و حرکت درستی در حال انجام است و مسیر ،مسیر
درستی است».در سوی دیگر ،اما طرف غربی ،ضمن تصریح بر اینکه پیشرفتهایی
صورت گرفته ،ســوی اختالف در گفتوگوها را برجسته و بزرگنمایی میکنند.
مث ً
ال «آنتونی بلینکن» ،وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته در مصاحبه با کانال
 12تلویزیون رژیم صهیونیستی در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر او را درباره
این اظهارات آقای روحانی جویا شد گفت« :این برای ما جنبه خبر دارد (برایمان
تازه اســت»).او با اشاره به دور پنجم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در وین
گفت« :فکر میکنم بیش از پیش روشــن شــده که هر طرف باید برای بازگشت
کامل به برجام چه کند ،اما این هنوز روشن نیست که آیا ایران واقعا آماده است
که قدمهای الزم برای بازگشــت به اجرای تعهداتش را بردارد یا نه».برای طرف
آمریکایی ،به نظر میرســد ارائه چنین ارزیابیهایی هم ریشــه در مقصد نهایی
مدنظر دولت بایدن از برجام مطلوب واشنگتن دارد و هم نوعی تاکتیک عملیات
روانی برای مدیریت برداشتهای طرف ایرانی و تالش برای بهرهگیری حداکثری
به ســود واشنگتن اســت.مذاکرات وین با این هدف آغاز شد که ایاالتمتحده به
ل  2015را مورد پذیرش قرار دهد .آمریکاییها
برجام برگردد و تمامی تعهدات سا 
اگرچه به این موضوع اشــاره دارند که برای بازگشت به برجام انگیزه دارند اما در
عین حال از سازوکارهای مفهومی برای تنظیم دستور کار جدیدی بهره میگیرند
که اوال تعهدات آمریکا را کاهش دهد و ثانیا زمینه برای شــکلگیری تعهدات و
تکالیف بیشتر از سوی ایران را فراهم آورد.
کلیدواژه توافق طوالنیتر و قویتر
به نظر میرسد سنگ محک واشنگتن برای سنجش اینکه چه میزان پیشرفت در
مذاکرات حاصل شــده را باید در کلیدواژه «توافق طوالنیتر و قویتر» جست که
سرلشکر صفوی:

نیروهای مسلح میتوانند در حوزه فضا
پیشتاز باشند
مشــاور عالی فرمانده کل قوا بــا بیان اینکه ایران بایــد در فضا حضور
موثری داشته باشد و امسال چندین ماهواره را به فضا پرتاب کند،گفت:
حتی در این رابطه نیروهای مســلح میتوانند پیشــتاز باشند .سرلشکر
ســید یحیی صفوی دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا به
دعوت رئیس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات از توانمندیهای
تحقیقاتــی و اجرائی این پژوهشــگاه بازدید کــرد و در جمع مدیران و
محققان این پژوهشــگاه با اشــاره به روندهای تغییر و تحوالت جهانی
و لــزوم آیندهپژوهی،گفت :جهان کنونی با ســرعتی باال در حال تغییر
و تحول اســت و بشریت تا  ۳۰ســال آینده با جهانی جایگزین روبهرو
خواهد شــد و باید برای دنیای جدید جایگاه ایران را تعریف کنیم.وی با
تبیین روندهای کالن تغییرات جهانی،افزود :بر اســاس پیشبینیها ،تا
سال  ۲۰۵۰میالدی جمعیت جهان به حدود  ۹میلیارد و  ۸۰۰میلیون
نفر خواهد رســید که در این بین جمعیت شهرنشین باالی  ۷۵درصد
جمعیت جهان را شکل میدهند ،لذا پیشرفت فناوریهای نوین در حل
مشکالت جمعیت تأثیر شــگرفی ایفا خواهد کرد.دستیار و مشاور عالی
فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت :با کاهش نسبی فقر و گسترش طبقه
متوســط در جهان و گسترش دستاوردهای آموزشی و استفاده همگانی
از ارتباطات و فناوریهای جدید ،خصوصاً در زمینههای تولید و ساخت
در همه عرصهها ،افراد بشــر قدرتمند میشوند.سرلشکر صفوی با اشاره
به توســعه فناوریهای نوین مبتنی بر فناوریهای فضایی و حضور در
فضا بهعنوان یکی از روندهای کالن تغییرات جهانی ،افزود :ایران باید در
فضا حضور مؤثری داشته باشد و چندین ماهواره را امسال با کاربردهای
مختلف به فضا پرتاب کند ،حتی در این رابطه نیروهای مسلح میتوانند
در این حوزه پیشــتاز باشند.وی تغییرات بنیادین در جابجایی قدرت را
یکی دیگر از روندهای کالن تغییرات جهانی دانست و اضافه کرد :به نظر
اکثر صاحبنظران ژئوپلیتیک حوزههای روابط بینالملل و علوم سیاسی،
در قرن حاضر جابجایی قدرت از غرب عالم به شرق عالم به آرامی در حال
شکل گرفتن است .همچنین اقتصاد ،فرهنگ ،علوم ،فناوریهای جدید
و جغرافیا مبانی قدرت هستند.دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل
قوا اضافه کرد :جهان کنونی شاهد چندقطبی شدن قدرت خواهد بود که
یکی از قدرتهای مطرح جهان فعلی قدرت آســیا مرکب از چین ،هند،
ژاپن و روســیه است و از ســوی دیگر بروز و ظهور قدرت جدید جهان
اســام با توجه به توانمندیهای فرهنگی و تمدنی و اقتصاد مبتنی بر
انرژی فســیلی و قدرت فناوری و جمعیت و جغرافیای به هم پیوسته از
اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام حتمی و قطعی است.سرلشــکر صفوی
افزود :جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک قدرت منطقهای در غرب آسیا
الزم اســت بر مبانی قدرت چهارگانه فوق روابط خودش را با قدرتهای
آسیایی و کشورهای پیرامونی یعنی  ۱۵کشور همسایه و کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسالمی مشــخص کند.وی قدرتگیری شرکتهای
بزرگ اقتصادی را یکی دیگر از روندهای تغیرات قدرت جهانی دانســت
و گفت :با پیشــرفت محیرالعقول فناوری نویــن ،بازیگران غیر دولتی و
شرکتهای بزرگ اقتصادی احتماالً سردمدار رویارویی با دولتها خواهند
بود.دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان لزوم برنامهریزی
کالن و بلندمدت و تبیین جایگاه کشــور در قدرت جهانی طی  ۳۰سال
آینده ،تصریح کرد :به نظر میرسد کشور و ملت عزیز ما و دولتها باید
برنامه  ۳۰سال آینده خود را مشخص کنند.

مقامهای دولت بایدن تنها به صورت کلی و مبهم ،آن را سرمنزل نهایی مذاکرات
برجام مطلوب واشنگتن عنوان میکنند و هیچگاه چگونگی ارتباط آن را با بازگشت
به برجام مشــخص و روشن نمیکنند .بلینکن همین چندی پیش در بخشی از
مصاحبهای با کانال  12تلویزیون رژیم صهیونیســتی به اینکه دولت بایدن قصد
دارد به چنین توافقی برسد اشاره کرد .او گفت« :دولت بایدن درصدد است که این
توافق را تقویت و بلندمدتتر کرده و همچنین با فعالیتهای بی ثبات کننده ایران
در منطقه ،اشاعه تسلیحات ،حمایت ادعایی از گروههای تروریستی و غیره مقابله
کند .این توافق ممکن است شامل تمدید برخی بندهای مندرج در برجام موسوم
به «غروب آفتاب» باشد که به ایران اجازه میدهد تا برخی فعالیتهای هستهای
خود را پس از انقضای آنها در سال  ،2025از سربگیرد».مقامهای آمریکایی پیشتر
در توضیح درباره «توافق طوالنیتر» و «قویتر» گفتهاند به دنبال دســتیابی به
توافقی هســتند که در آن به تمامی زمینههای اختــاف با ایران از جمله برنامه
موشــکی یا فعالیتهای منطقهای و مســائل مرتبط با ادعاهای «حقوق بشری»
رسیدگی شود .با این حال ،نه بلینکن و نه هیچیک از دیگر مقامهای دولت بایدن
تا کنون روشــن نکردهاند توافقی با این مشخصات ،چه نقشی در تنظیم بازگشت
آمریکا به برجام بازی خواهد کرد .مث ً
ال دولت بایدن هرگز توضیح نداده در صورتی
که مشخص شود که چنین توافقی هرگز در دسترس نخواهد بود آیا از بازگشت
به برجام منصرف میشود یا خیر؟ یا اینکه اگر به برجام بازگشت چگونه میتواند
حصول توافق اصطالحاً «طوالنیتر و قویتر» را تضمین کند؟
موضوع راستیآزمایی از سوی ایران
مضاف بر این ،به نظر میرســد ارزیابیهای علنی ارائهشــده از سوی هیئتهای
غربی در مذاکرات وین عامدانه به گونهای طراحی میشوند که طرف ایرانی را از
انجام راستیآزماییهایی واقعی برای بررسی لغو تحریمها منصرف و یا تهران را به
انجام یک راستیآزمایی سریع و صوری مجاب کند.آنچه دیپلماتهای کشورهای
غربی در بین خطوط اظهارات علنیشان هنگام ارائه ارزیابی درباره مذاکرات وین
به دنبال القای آن هســتند این است که گفتوگوها به موانعی برخورد کردهاند
که عبور از آن با نشــان دادن نرمش از ســوی مذاکرهکنندگان ایران امکانپذیر
خواهد بود .هدف طرفهای غربی از القای چنین برداشتی این است که تیم ایران
را از آن جهت که مبادا نزد افکار عمومی مقصر شکســت مذاکرات قلمداد شود،
تحت فشــار قرار داده و آنها را از مطالبه راستیآزمایی واقعی تحریمها منصرف
کنند.از فحوای کالم و اقدامات مقامهای دولت بایدن اینطور برداشــت میشود
که واشــنگتن قصد دارد هم به مدد حفظ برخــی از تحریمهای دوران ترامپ و
هم از طریق اســتفاده از سایر ابزارهای در دسترس خود (مانند هراسافکنی در
بانکهــا از معامله با ایران) با تکرار تجربه دوران باراک اوباما ،رفع تحریمها را به
یک اقدام نمادین و نمایشی ،بدون امتیازات و آثار عملی برای اقتصاد ایران تبدیل
کند.نشــانههای چنین رویکردی را میتوان در اظهــارات چند روز پیش «ژانت
یلن» ،وزیر امور خزانهداری آمریکا در جلسه چند روز پیش کنگره یافت .یلن در
پاسخ به سوال یک نماینده جمهوریخواه که پرسیده بود دولت بایدن در صورت
بازگشــت به برجام چه راهکارهایی را برای جلوگیری از سرازیر شدن پولهایی

که ممکن است صرف فعالیتهای منطقهای ایران شوند در پیش خواهد گرفت،
گفت« :ما به دقت به بررسی این خواهیم پرداخت که رفع کدام تحریمها مناسب
خواهد بود».در نشانهای دیگر ،خبرگزاری رویترز چند روز پیش برآوردی که مورد
تأیید یک مقام وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته از شمار اشخاص و نهادهایی که
آمریکا حاضر به رفع تحریم آنهاســت ارائه داده که فاصله زیادی با برآورد «سید
عباس عراقچی» از اقدامات الزم آمریکا در این زمینه دارد .عراقچی فروردینماه
ســال جاری در مصاحبهای تصریح کرده بود فهرست تحریمهای ضدایرانی که
آمریکا برای بازگشت به برجام باید یکباره لغو کند ،بیش از 1500تحریم ،شامل
تحریمهای موضوعی ،افراد و موسســات است .این در حالی است که خبرگزاری
رویترز گفته شــمار تحریمهایی که دولت بایدن باید آنها را رفع کند  700مورد
اســت .البته ،خبرگزاری رویترز یه جزئیاتی درباره نحوه محاسبه این آمار اشاره
نکرده ،اما در هر حال برداشــت اولیه این است که میان طرفها درباره فهرست
تحریمهای الزم برای رفع شــدن جهت بازگشت به برجام ،اختالف وجود دارد.
در چنین شرایطی ،پمپاژ امیدوارهای کاذب از سوی مقامهای ایران درباره اینکه
رفع تحریمها محقق شــده و یا هر گونه تعجیل در به سرانجام رسیدن مذاکرات
و اعتماد به قول طرف مقابل درباره رفع تحریمها قبل از راستیآزمایی دقیق آن،
بازی کردن در زمین بازی طرف غربی و بستن دست دیپلماتهای خودی است.
ناگفته پیدا اســت ترسیم فضای امیدواریهای کاذب از مذاکرات طرف مقابل را
هم به این نتیجه خواهد رساند که ایران به وضعیتی شبیه رفع کاغذی تحریمها
کــه در دوران باراک اوباما صورت گرفت ،رضایت دارد و نیازی به حرکتی اضافی
برای جلب رضایت طرف ایرانی وجود ندارد .نکته اساسی آن است که برای ایران
«نتیجه» مهمتر از «زمان» اســت .همه مردم و مســئولین منتظر لغو تحریمها
هستند و این لغو تحریمها هرچه زودتر انجام شود ،بهتر است .اما تجربه نحوه رفع
تحری م در دوران ریاســتجمهوری باراک اوباما نشان میدهد چنانچه در مرحله
مذاکرات محکمکاریهای الزم صورت نگیرد نه تنها مشــکل تحریمها برطرف
نمیشود ،بلکه دستیابی به لغو تحریمها در قالب برجام ناممکن میشود.همانطور
که کارشناسان بر اساس تجربه رفع تحریمها در گذشته بارها تأکید کردهاند دولت
ایاالت متحده از ابزارهای حقوقی مختلفی برخوردار است که میتواند حین ادعای
رفع تحریم ،ریسک همکاری اقتصادی با ایران را افزایش داده و مانع از بهرهمندی
ایران از مزایای اقتصادی ناشــی از رفع تحریم شــود .لذا پیشنهاد کارشناسان
این اســت که عالوه بر پافشــاری روی رفع حقوقی تحریم ،شرایط انتفاع ایران
از رفع تحریمها در قالب شــاخصهای عینی و سنجشپذیر مشخص شود تا راه
برای بهانهجوییها و مانعتراشیهای طرف آمریکایی سد شود.مرکز پژوهشهای
مجلس و سایر کارشناسان مســائل حقوقی و اقتصادی بارها تأکید کردهاند که
راســتیآزمایی رفع تحریمها به دســتکم  3تا  6ماه زمان نیاز دارد و صرفاً به
اســتناد رفع کاغذی تحریمها نمیتوان گفت کــه طرف آمریکایی به تعهداتش
پایبند شده است .در شرایطی که تمامی تعهدات ایران توسط آژانس بینالمللی
انرژی اتمی مورد راستیآزمایی قرار گرفته و به صورت موشکافانه و مورد به مورد
گزارش میشوند تأیید رفع تحریمها نیز بایستی به محقق شدن آثار عملی آن و
راستیآزمایی دقیق آن توسط ایران منوط شود.
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حذف سفتهبازی از بازار مسکن به کمک قوانین مالیاتی
دبیر هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه به
تاثیر بلند مدت مالیات برخانههــای خالی امیدواریم ،گفت:
برخی پس از گذشــت  ۶ماه و با اطمینان از عزم جدی برای
اخــذ مالیات ،واحدهای خالی را وارد بازار میکنند که نتیجه
آن کاهش قیمت مسکن خواهد بود ،.براساس آمارهای بانک
مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای
واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معامالت ملکی
شهر تهران در اردیبهشت سال جاری 288 ،میلیون ریال بود
که نســبت به ماه قبل  1.8درصد کاهش یافته ولی نسبت به
مدت مشابه سال قبل  69.7درصد افزایش یافته است.
گفتنی اســت ،در ابتدای ســال  92به طور متوســط قیمت
مســکن  3میلیون و  834هزار تومان بود .از مردادماه ســال
 92تا انتهای اسفند  99متوسط قیمت مسکن با رشد عجیب
 689.6درصــدی به  30میلیــون و  274هزار تومان افزایش
یافته اســت .به عقیده بسیاری یکی از دالیل اصلی بروز تورم
ســنگین در بخش مســکن را عدم توجه به تولید مسکن در
زمان وزیر سابق و عدم تناسب عرضه و تقاضا میدانند.در حال
حاضر راهکارهای مختلفی برای کنترل قیمت مســکن ارائه
میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به ابزارهای مالیاتی
اشاره کرد .مالیات برخانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه
از جمله این ابزارها هستند.اخیرا امیدعلی پارسا رئیس سازمان
مالیاتی کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالیات بر خانههای
خالی گفته بود :در خصــوص مالیات بر خانههای خالی یک
قانون جدید داریم که برای پوشــش ضعفهای قانون قبلی در
قانون بودجه لحاظ شد .قانون قبلی اثربخشی الزم را نداشت
برای انجام آن رســالتی که وجود داشت اگرچه خود سامانه
مربوطه هم آماده نشــده بود.وی افزود :قانون جدید میگوید
که  4ماه باید خانه خالی باشد بعد از  4ماه طبق اطالعات آن
سامانه که همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی مسئولیتش را
بهعهده دارند اطالعات و دیتایش را در اختیار سازمان مالیاتی
قرار میدهند ،بنابراین خانهای باید  120روز خالی بوده باشد
و بعد از  120روز خالی بودن در ســال ،باید خالی باشد بعد

وزارت راه و شهرســازی با سامانهشــان به ما اطالع بدهند و
ما میرویم دنبال تشــخیص و اخذ مالیات ،بنابراین حداقل تا
پایان تیر ماه و ابتدای برج  ،5گرفتن این مالیات به این شکل
تصریحشده در قانون امکانپذیر نیست.پارسا ادامه داد :از مرداد
ماه به بعد هر خانهای که یک روز خالی باشــد مشــمول این
قانون میشــود ،بنابراین ،توصیه اکید من به همه مردم این
است که حتماً خانههایشان را بهقیمت عادله و متعادل اجاره
بدهند تا مشمول آن مالیات نشــوند چون آن مالیات بسیار
سنگین است یعنی چیزی حدود نصف اجاره ماهانه میشود
و عدد خیلی باال و مؤثری است.وی تأکید کرد :مبنای وصول
مالیــات به میزان روزهایی که یک خانه خالی اســت مربوط

از سوی رئیس اتاق اصناف ایران مطرح شد؛

درخواست اصناف از دولت برای لحاظ
شرایط کرونایی در تعیین مالیات ۹۹
رئیس اتاق اصناف ایران گفت :در تالش هســتیم تا به بهترین راهکار برای
تعیین مالیات اصناف برســیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق
مالیاتی لحاظ شود.به گزارش اتاق اصناف ایران ،سعید ممبینی رئیس اتاق
اصناف ایران در نشســت هماندیشی رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استان،
پیرامون موضوع (تنظیم بازار ،نظارت و بازرســی و مالیات در اصناف) اظهار
داشــت :با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تالش کردیم
در تعیین مالیات ســال  ۹۹صنوف ،کمترین آســیب به اصناف وارد شود و
بتوانیم بهترین شــرایط رابرای پرداخت مالیات عادالنه اصناف لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد :در تالش هســتیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات
برسیم و آسیبهای ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در
حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست ،یک راهکار ارائه
اظهار نامه مالیاتی در اجرا ماده  ٩٧و راهکار دیگر بحث اســتفاده از تبصره
ماده  ١٠٠اســت.ممبینی اظهار داشت :مالیات سال  ۹۸بخشی از اصناف بر
اساس تبصره ماده  ١٠٠قانون مالیاتها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز
به دنبال داشــت و توافقی خوبی بود که با همت هیأت رئیسه اتاق اصناف
ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.وی افزود :اصناف در سال
 ۹۹به دلیل شــرایط کرونا آســیبهای زیادی دیدند و حمایتی که صنوف
آسیب دیده ناشــی از تعطیالت انتظار داشتند صورت نگرفت و میبایست
شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال  ۹۹نیز در تعیین مالیات
لحاظ شود.ممبینی تصریح کرد :در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم
در جامعه را داریم و کسانی میتوانند از تبصره ماده  ۱۰۰استفاده کنند که
حداقل  ۳۰برابر معافیت مالیاتی درآمد داشــته باشند و با توجه به افزایش
تورم که طبیعتاً باعث باال رفتن رقم درآمدی میشــود با رایزنیهای انجام
شده این رقم را تا  ۴۵برابر افزایش دادیم.رئیس اتاق اصناف ایران افزود :در
حال حاضر ســتاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و
هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امور مالیاتی
به توافق ضمنی رســیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم
 ۵/۲میلیون هم تا  ۳میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان  ۳میلیون
تومان بوده بدون افزایش نســبت به سال  ۹۸اعمال خواهد شود.ممبینی با
اشاره به موضوع قانون پایانههای فروشگاهی ،اظهار داشت :قانون پایانههای
فروشــگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد ماه میباســت برای همه
صنوف اجرایی میشد که به دلیل شرایط کرونا و دشواری کار سازمان امور
مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرســاختها در
اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرســاختها از دولت
و مجلس درخواســت کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال
 ۱۴۰۰به تعویق ،و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

دالر خودرو را گران کرد
همزمان با تغییرات قیمتی در نرخ ارز بازار خودرو هم با تکان های قیمتی
در انواع خودروهای داخلی و خارجی روبه رو شــده اســت.با روند تغییرات
قیمتــی در نرخ ارز بازار خودرو هم تکان های قیمتی را در انواع خودروهای
داخلی و خارجی تجربه کرده است .اما مهم اینجاست هنوز کسی حاضر به
معامله نیست و فروشنده ها هم تمایلی به فروش خودرو ندارند.نوسان قیمت
ارز  ،زمزمه آزادســازی قیمت خودرو و روند افزایشی قیمت محصوالت در
کارخانجات خودروسازی خود عاملی شــده تا رکود در بازار خودرو تشدید
پیــدا کنــد .در حال حاضر قیمت ها فقط اعالم شــده و در عمل خبری از
رونق خرید و فروش نیست.در حال حاضر پراید  ۱۳۱با قیمت  ۱۱۵میلیون
تومان ،ســمند ال ایکس با قیمــت  ۱۹۲میلیون تومان ،کوییک دنده ای با
قیمــت  ۱۴۹میلیون تومان ،پژو  ۴۰۵دو گانه ســوز  ۱۹۱میلیون تومان و
پژو پارس با قیمت  ۲۱۶میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.همچنین
پژو  ۲۰۷اتوماتیک  ۳۹۱میلیون تومان ،پژو»  ۸۹۰ »۲۰۰۸میلیون تومان
 ،رانا پالس  ۲۳۳میلیون تومان و دنا پالس «تیپ  ۳۲۱ »۱میلیون تومان
قیمت گذاری شده است.

یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به
اینکه بهبود وضعیــت اقتصادی باید
اولویت اول دولت آینده باشــد ،افزود:
برای بهبود شرایط باید به رشد پایدار
اقتصــادی  ۸درصد برسیم.جمشــید
عدالتیان ،کارشناس اقتصادی درباره
اولویتهــای اقتصــادی دولت آینده
گفت :نکته نخســت دربــاره موضوع
طرح شده این است که بهبود وضعیت
اقتصادی باید اولویت اول دولت آینده
قرار گیرد و مســائل دیگر در خدمت
بهبود آن در نوبت بعدی وارد دســتور
کار شود .وی در خصوص قدم بعدی
تعیین این اولویت بیان کرد :یکسری
مشــخصات به عنوان شــاخصهای
اصلی اقتصادی مانند ســرمایهگذاری
خالــص ،نرخ بیکاری ،نــرخ تورم و از
همه مهم تر نرخ رشد اقتصادی مطرح
هستند که باید مورد توجه قرار گیرد
و آنچه در برنامههای قبلی وارد شــد
و هرگز به مرحله اجرا در نیامد رشــد
اقتصاد  ۸درصدی اســت که چنانچه
در اولویت نخست جای گیرد ،خواهیم
توانست در  ۸یا  ۹سال تولید ناخالص
ملی تقریبا  ۹۰۰میلیارد دالر یعنی به
دو برابر افزایش برسانیم و درآمد مردم
هم به همین میزان افزایش مییابد و

میشود ،یعنی  4ماه یک خانه باید خالی باشد تا مشمول این
مالیات شود ولی بعد از  4ماه دیگر بهتعداد آن مدتی که ملک
خالی است مشمول مالیات میشود ،بنابراین باز هم تأکیدم بر
این است که این قانون بهشدت جرائمش سنگین است و الزم
است که تمام کسانی که خانه خالی دارند از همین اآلن تدبیر
بکنند و خانههایشان را اجاره بدهند.همچنین مجتبی یوسفی
دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در خصوص تداوم
کاهش قیمت مسکن در سال جاری ،گفت :مجلس از روز اول
به دنبال خارج کردن سفته بازی و داللی از حوزه مسکن بود،
به همین دلیل طرحهای مالیاتی را تصویب کرد که شــامل
مصرف کنندههای واقعی نشده و تنها هدف افرادی بودند که

به منظور سفتهبازی و کسب سود وارد بازار مسکن میشدند.
عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در
حال حاضر تنها سامانهی مربوط به قانون مالیات برخانههای
خالی راه اندازی شده اما باز هم بار روانی حاصل از آن در بازار
مسکن تاثیرگذار بوده است .البته امیدواریم پس از تاثیر کوتاه
مدت این قانون در بازار ،تاثیر بلند مدتی را هم شــاهد باشیم
چرا که برخی افراد پس از گذشــت  6ماه و با اطمینان از عزم
جدی مجلس برای اخذ مالیات ،واحد خالی از سکنه خودشان
را وارد چرخه مصرف میکنند که نتیجه آن هم کاهش قیمت
مســکن خواهد بود.وی با اشــاره به گزارش بانک مرکزی در
خصوص تدوام روند کاهشی قیمت مسکن طی دو ماه ابتدایی
سال  ،1400گفت :با توجه به اینکه طی یک سال اخیر شاهد
اتفاق خاص و برنامه ویژهای از سوی دولت برای ثبات بخشی
به بازار مسکن نبودیم از این رو تنها دلیل برای کاهش نسبی
قیمت خانه ،اجرای همین قانــون مالیات برخانه های خالی
اســت.نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس
شــورای اسالمی ،با اشــاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر
عایدی سرمایه ،تاکید کرد :این طرح بر  4محور اساسی استوار
بوده و به منظور دریافت مالیات از سوداگران بازارهای ارز ،طال،
خودرو و مسکن تنظیم شده اســت ،بدین معنی که مالیات
تنها از افرادی اخذ خواهد شــد که بــا ورود به این بازارها به
دنبال سوداگری و کسب ســود هستند .طرح مذکور دومین
گام مجلس برای مالیاتستانی از سفته بازان بازار مسکن است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان
کرد :البته روند نزولی قیمتهــا در حوزه رهن و اجاره هنوز
تاثیر خودش را نشــان نداده است .چرا که اجارهبها کسری از
قیمت ملک بوده و تا زمانی که کاهش چشــمگیری در این
بخش مشــاهده نکنیم روند کاهشــی در بخش بازار رهن و
اجاره نیز نمایان نخواهد شد .البته که قانون مجلس تنها عامل
کاهش قیمت خانه نبوده اما یقیناً مالیات بر خانه های خالی
یکی از موضوعات موثر بر این حوزه است.

کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

بهبود وضعیت اقتصاد اولویت
نخست دولت آینده
چنانچه این برنامه در  ۲۰سال دنبال
شود ،ایران جزء چند کشور اول جهان
قرار خواهــد گرفت.این کارشــناس
اقتصادی در ادامه اظهار داشت :رشد
اقتصادی به این اندازه بالفاصله میزان
بیکاری را کاهش خواهد داد و در واقع
سبب میشود که شــرایط اقتصادی
مردم بهبود یابد زیرا تقاضا برای نیروی
کار افزایش پیدا میکند ،درآمد سرانه
رشد مییابد و تعداد کمتری در خط
فقر قــرار خواهند گرفت که آنها هم
به تدریج بیــرون میآیند و در نهایت
جامعه به همین منوال شکل میگیرد.
عدالتیــان درباره تورم نیــز ابراز کرد:
انضباط مالــی از دولت طلب میکند
کــه نقدینگی زیــادی را بــه اقتصاد
پمپاژ نکند تا تورم تک رقمی شــود.
 ۱۰ســال گذشته ســخن از پروژهای
به نــام  ۸۸۸در اتاق بازرگانی به میان
کشیده شــد که معنای آن  ۸درصد
رشــد اقتصادی ،حداکثــر  ۸درصد

کنترل نقدینگی باید اولویت اول دولت
آینده باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رها بودن ســرمایه های سرگردان را آفت
اقتصاد دانست و گفت :کنترل نقدینگی باید در اولویت اول برنامه های دولت
آینده قرار گیرد .شهباز حسن پور بیگلری ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی گفت :در حال حاضر رشد بی رویه نقدینگی و افزایش فعالیت
های غیر مولد مانند داللی و واســطه گری موجب افزایش تورم و اختالل در
نظام اقتصادی کشــور شــده و دولت آینده باید با کنترل نقدینگی و هدایت
ســرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد زمینه را برای کنترل تورم و
بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند.وی رها بودن سرمایه های سرگردان
را آفت اقتصاد دانست و اظهار داشت :رشد نقدینگی و سرمایه های سرگردان
همچون سیلی مخرب بخش های مختلف اقتصادی کشور را تخریب کرده اند
و دولت آینده باید با اصالح ساختارها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های
مولد و تولید از آثار سوء رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کند.این نماینده
مجلس به طرح ها و مصوبات مجلس شــورای اسالمی برای کنترل نقدینگی
و کاهش قیمت ها در بازار اشــاره کرد و گفت :مجلس شورای اسالمی با ارائه
و تصویــب طرح های مختلف از جمله مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر
درآمد زمینه را برای کنترل تورم و کاهش قیمت ها فراهم کرده اســت و با
بهره گیری از خرد جمعی و نظرات صاحبنظران و کارشناسان خبره در همه
دســتگاهها و نهادها تالش می کند قوانین الزم را برای اصالح و بهبود نظام
اقتصادی کشور به تصویب رساند.وی بر ضرورت حمایت جدی دولت آینده از
تولید و تولید کنندگان داخلی تاکید کرد و اظهارداشت :بعد انتخابات1400
ریاست جمهوری اولویت مهم دولت آینده باید حمایت جدی از تولید بر محور
صادرات و قابل رقابت در عرصه بین المللی از لحاظ قیمت و کیفیت باشــد و
در این زمینه باید ســازوکارهای الزم را برای رونق و جهش تولید ملی فراهم
سازد.شهباز حسن پور بیگلری اجرای اصل  44قانون اساسی را از راهکارهای
مهم بهبود وضعیت اقتصادی در کشور دانست و گفت :اصل 44قانون اساسی
از اصول مترقی و مهمی است.

نرخ بیــکاری و حداکثر  ۸درصد تورم
اســت.وی درباره چگونگی عملیاتی
شــدن این پروژه چنین توضیح داد:
چگونگی دســتیابی به این اهداف از
نظر تئوری اقتصادی کامال مشــخص
است ،مســئله بعدی اینکه برای الگو
گرفتــن نمونههــای فراوانــی مانند
کره جنوبــی ،ترکیه ،ایتالیا ،آرژانتین،
برزیل ،شیلی ،امارات ،قطر ،عربستان،
اندونزی وجود دارد .این کشورها مسیر
مورد اشــاره را طی کردند و موفقیت
به دست آوردند .مســئله سوم منابع
اســت که منابع نیروی انسانی ایران
با نــرخ ارزان یک مزیت به حســاب
میآید.این کارشناس اقتصادی در این
خصوص تصریح کرد :حقوق ایرانیان
اکنون شاید پایینتر از چینیها شده،
عالوه برآن وضعیت ژئوپولتیک کشور
بینظیر است ،یعنی جایی قرار گرفته
که در اطراف آن  ۳۰۰یا  ۴۰۰میلیون
نفر نیروی انسانی وجود دارد ،بنابراین

امکان جــذب ســرمایهگذار خارجی
و صــادرات در بازارهای منطقه مهیا
است .سفری که به مالزی انجام دادم،
مقامات این کشــور مطرح کردند در
صورت تمایل ایران با توجه به شرایط
و منابع ،توانایی یک جهش اقتصادی
ســریع را دارد.عدالتیــان در ادامــه
افــزود :زمینههایی ماننــد نفت ،گاز،
پتروشــیمی ،لوازم خانگی و ترانزیت،
گردشگری تمام این عوامل میتوانند
دســت به دســت هم دهند و رشــد
اقتصادی  ۸درصدی را سبب شوند ،اما
الزمه آن همانطور که در ابتدا اشــاره
کردم ،اولویــت ابتدایی کاندیداها باید
بهبود اقتصادی باشد و سایر اولویتها
در خدمــت آن قرار گیــرد .تورم ۵۰
درصدی ،ایستادن مردم برای مرغ در
صــف ،قرار گرفتن  ۴۰تا  ۵۰درصد از
ایرانیان زیــر خط فقر ،قطعی برق و...
واقعا در شان کشور ایران نیست .وی
در این رابطه بیان کرد :برای کسب این
رشد اقتصادی باید بنادر را توسعه داد
و انرژی را متنوع ساخت و  ،...چنانچه
اولویت نخست بهبود اقتصاد باشد ،این
موارد پشت سر هم قرار میگیرد .بعد
از ۴۰ســال باید به رشد اقتصادی ۸
درصدی پایدار برسیم.

انتظار بخش تولید از دولت بعدی
عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت (صمت) با اشــاره به نیاز کشــور
بــه یک فضای امــن اقتصادی با ثبات و برنامه بلند مدت ،گفت که حل مشــکل
نقدینگی ،مشکالت حوزه کسب و کار و بهبود روابط بینالملل برای تسهیل تجارت
از جمله انتظارات بخش تولید از دولت آینده است.آرمان خالقی ،با بیان اینکه موانع
و محدودیتها در بخش تولید شناســایی شــده و صورت مسئله مشخص است،
اظهار کرد :حاال باید دید با توجه به این اولویتها ،دولت چطور با مشکالت برخورد
میکند .یکی از موضوعات مهم که سرفصل مشکالت تولید شناسایی شده نقدینگی
است .بنابر نظرسنجیها تامین نقدینگی اهمیت باالیی برای واحدهای تولیدی دارد.
وی موضوع دوم را مشکالت محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت :در بهبود فضای
کسب و کار که خود یک سرفصل است ،موضوعات زیادی از جمله بروکراسی اداری،
مالیات ،صدور مجوزها و تامین اجتماعی ،قراردادها ،قوانین و مقررات حاکم بر کسب
و کارها مانند قانون تجارت ،قوانین بانکی ،نحوه دریافت تسهیالت و سایر موضوعات
برون بنگاهی وجود دارد .عضو هیئت مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت همچنین
به اهمیت ارتباط بین المللی اشــاره و تصریح کرد :بهبود روابط بین المللی باعث
میشــود مواد اولیه با کمترین مشکل تامین صادرات و واردات و مبادالت پولی با
سهولت انجام شود .خالقی با اشاره به نیاز کشور به یک فضای امن اقتصادی با ثبات
و برنامه بلند مدت ،گفت :دولت آینده باید سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد
را به رسمیت بشناســد .بر اساس قانون اساسی اقتصاد ایران به سه بخش دولتی،
خصوصی و تعاونی تقسیم شده اگر بخش خصوصی و تعاونی را غیر دولتی در نظر
بگیریم این دو بخش باید در تصمیم گیریهای دولت مشارکت فعال داشته باشد
نه اینکه دولت برای آنها تصمیم بگیرد .اگر دولت آینده بدنه خود را کوچک کند
موفق خواهد بود ،اما با این خدم و حشــم و تشکیالت عریض و طویل ،هزینههای
مدیریتی دولت و هزینههای مربوط به کشورداری و حکمرانی در کشور باال است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدیگری دســت بردارد ،در رابطه با
راهکارهای حل مشــکل نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار کرد :با فرض اینکه
منابع مالی کشور همین است و نمیخواهیم دولت با خلق پول موجب تورم شود،
نیاز به نقدینگی باید کاهش پیدا کند .بنابراین باید هزینهها کاهش پیدا کند،
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گزیده خبر
امکان لغو فروش سهام عدالت برای
مشموالن
در حالی که حدود یکسال از آزاد سازی سهام عدالت گذشته است ،بسیاری از
سهامداران از فروش نرفتن سهام عدالت خود گالیه دارند .درصورتی که شرایط
بازار امکان فروش ســهام و واریز وجه حاصل از فــروش آن را به کارگزاریها
نمیدهد؛ بنابراین مشموالن میتوانند سفارش خود را لغو کنند .اردیبهشتماه
ســال  ۱۳۹۹بود که فرآیند آزاد سازی سهام عدالت صورت گرفت و مشموالن
میتوانســتند یکی از دو روش مســتقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام
خود انتخاب کنند.براین اســاس ،کســانی که روش مستقیم را انتخاب کردند
میتوانستند در ابتدا  ۳۰و سپس  ۶۰درصد از پرتفوی خود را از طریق بانکها
یا کارگزاریها به فروش برســانند.البته این تصمیمات در زمانی گرفته شد که
شــاخص بورس در محدوده دو میلیون واحد قرار داشت  ،بنابراین فشار فروش
در بازار وجود نداشت اما ناگهان ورق بازار برگشت که یکی از عوامل آن همین
فشار فروشهای ســهام عدالت بود .به همین دلیل سهام عدالت دیگر خریدار
نداشت و بسیاری از مشموالن که سهام خود را برای فروش گذاشتند ،هنوز وجه
خود را دریافت نکردهاند.البته طبق آمار ،سه میلیون و  ۲۰۰هزار نفر سهم خود
را فروختند و بیش از حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان هم وجه دریافت کردهاند.در
این راستا ،امکان لغو کردن سفارش فروش سهام عدالت برای مشموالن وجود
دارد و تا اواخر فروردینماه حدود  ۷۰۰هزار نفر نیز سفارش فروش خود را لغو
کردند.مشموالن برای لغو کردن سفارش فروش خود باید به بانک یا کارگزاری
که سفارش فروش داده بودند مراجعه و سفارش خود را لغو کنند.

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان
بین المللی گردشگری (سیتی وان) و شبکه
دانشگاههای مجازی جهان اسالم ()CINVU
تفاهمنامه در تاریخ  ۰۸/۰۳/۱۴۰۰توســط آقای دکتر محمد شــریف ملک
زاده ،بنیانگذار ســیتی وان و رئیس منطقه ای  IAUPدر خاورمیانه و آسیای
مرکــزی از یک طــرف و آقای دکتــر کریم نجفی برزگر ،دبیرکل شــبکه
دانشــگاههای مجازی جهان اسالم از طرف دیگر امضاء گردید.تفاهمنامه در
تاریخ  ۰۸/۰۳/۱۴۰۰توســط آقای دکتر محمد شریف ملک زاده ،بنیانگذار
ســیتی وان و رئیس منطقه ای  IAUPدر خاورمیانه و آسیای مرکزی از یک
طرف و آقای دکتر کریم نجفی برزگر ،دبیرکل شــبکه دانشگاههای مجازی
جهان اســام از طرف دیگر امضاء گردید.به گــزارش اقتصادی برتر،در این
تفاهمنامه ،دو طرف توافق کردند در کلیه امور آموزشــی و پژوهشی در ۵۷
کشور عضو سازمان همکاری اســامی ( )OICو اعضای اتحادیه بین المللی
روسای دانشگاهها ( )IAUPشــامل پروژه های مشترک تحقیقاتی ،برگزاری
ســمینار و کنفرانسهای علمی ،برگزاری دوره های کوتاه مدت برای مدیران
کشــوری و دوره های دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی در  ۲۲شاخه
گردشگری حالل ،مدیریت و سایر بخشهای مرتبط همکاری نمایند.الزم به
توضیح است ،سازمان بین¬المللی گردشگری با عالیق ویژه (سیتی وان) عضو
وابســته  UNWTOتنها سازمان در ایران و جهان است که بصورت انحصاری
گواهینامه گردشــگری حالل را بر مبنای الزامات سالمت ،کیفیت ،حلیت و
اصالت صادر می نماید .همچنین ،ســیتی وان بعنوان عضو رسمی و نماینده
اتحادیه بین المللی روسای دانشگاهها ( )IAUPدر خاورمیانه و آسیای مرکزی،
برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره های دکتری مهارتی ،تجربی و پژوهش
محور نموده است.شــبکه دانشــگاههای مجازی جهان اسالم که به اختصار
 CINVUنامیده میشــود ،یکی از شــبکههای کمیته دائمی همکاریهای
علمی و فناوری کشــورهای عضو ســازمان همکاری اسالمی بنام کامستک
( )COMSTECHاســت .میزبانی شــبکه  CINVUبا جمهوری اسالمی ایران
است .این شبکه که پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توسعه آموزش عالی
همگانی جهان اسالم اســت ،برای تحقق عدالت درعرصه دانش و اندیشه با
تعمیق و تثبیت آموختهها تالش میکند .دانشجویان ،اساتید ،دانشگاهها و
نخبگان از طریق این شــبکه میتوانند با توجه به عالیق و گرایشهای خود
در زمینــــههای مختلف علوم ،به عرضه توانمندیهای آموزشی ،پژوهشی،
فرهنگی و مهارتی بپردازند.در این مراسم ،عضویت سازمان سیتی وان بعنوان
نماینده  IAUPدر منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در شبکه دانشگاههای
مجازی جهان اسالم ( )CINVUپذیرفته شد.
شهردار کرج:

کرج را به مقصد گردشگری تبدیل میکنیم
شــهردار کرج گفت :تالش میکنیم با ساخت پروژه هایی از جمله پارک ایران
کوچک و باغ فرهنگ کرج را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.علی کمالی زاده
عصر پنجشنبه در آیین رونمایی از باغ فرهنگی یونسکو که با حضور مسئوالن
کشوری برگزار شــد ،ضمن قدردانی از حمایت های اعضای شورای شهر برای
افتتاح این باغ فرهنگی ،اظهار کرد :به فرموده مقام معظم رهبری ،شــهر کرج
با تنوع قومیتی به عنوان ایران کوچک دارای ســازگاری بین قومیت های ایران
است.وی افزود :پروژه باغ فرهنگی یونسکو بر همین اساس تعریف شده و زمینی
برای تحقق این پروژه اختصاص یافت.این مسئول با اشاره به اینکه این باغ مانند
باغ مینیاتور آثار مینیاتوری ندارد و تمامی آثار به صورت فاخر ساخته شده اند.
شهردار کرج با بیان اینکه خلق این پدیده کار دشواری است که هنر فاخر بدون
کم و کاست در زیستگاه جدیدی ساخته شود ،اضافه کرد :حتی مصالح ساخت
آثار از ساختگاه آن شهر منتقل شده اند.کمالی زاده با اشاره به اینکه کرج مقصد
گردشــگری نیست ،گفت :در تالشیم با توجه به قومیت های مختلف و ساخت
باغ های این چنینی ،این کالنشــهر را به مقصدی گردشگری تبدیل کنیم.وی
در پایان از مساعدت های شورای پنجم به منظور اختصاص بودجه و در اولویت
قرار دادن این بودجه ،و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
جهت ساخت این اثر فاخر قدردانی کرد.الزم به ذکر است در مراسم رونمایی از
باغ فرهنگی یونسکو ،حداد عادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،غالمی،
مقام عالی وزارت علوم ،ایوبی ،مدیر کل کمیســیون ملی ،عامری ،دبیر شورای
انقالب عالی فرهنگی ،اعضای شــورا ،شهردار کرج و هنرمندان و ارباب رسانه و
جرائد حضور داشتند.

آگهیمفقودی
پروانــه اشــتغال بــه کار مهندســی پایــه یک
به شماره 0-10-300-19964و عضویت40-7-0-01886
به نام مهدی حاجی قاســمی فرزند عباس به شــماره
شناسنامه  1962مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مدیرعامل آبفای کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی اصفهان تاکیدکرد؛

تامین پایدار آب شرب مردم
در فصل تابستان

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی
اصفهان که به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد ،بر تامین آب شرب پایدار مردم
در فصل تابستان تاکید کرد.حمید رضا جانباز با بیان این که امسال تابستان بسیار
سختی در پیش داریم عنوان کرد :با افزایش دما در فصل تابستان از یک سو نیاز
مردم به آب شــرب به مراتب افزایش می یابد و از سوی دیگر ظرفیت تامین آب
شرب در اصفهان محدود است.وی افزود :باید تدابیری که به منظور تامین پایدار
آب شرب مردم در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است در آینده نزدیک
عملیاتی شود.جانباز تامین پایدار آب شرب را یکی از خواسته های اساسی مردم
دانست و بیان داشت :با وجود تنگناهای مالی و محدودیت منابع آبی باید بر تبعات
ناشی از تنش آبی در کشور غلبه کرد تا همچنان رضایت مردم حاصل شود.وی با
اشاره به قطع برق در طول شبانه روز اظهار داشت :شرکت های آب و فاضالب در
سطح کشور باید راهکارهای مختلفی برای تامین برق تاسیسات آبی در نظر گرفته
باشند تا با هیچ گونه چالشی برای تامین پایدار آب شرب مردم مواجه نشوند.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان:

سامانه «سپام» و «برق من» تنها مرجع
اطالعرسانی خاموشیها
محمد علیاکبری در نشســت خبــری با خبرنگاران اظهار داشــت :مرجع اول
برنامههای خاموشی سامانه سپام است که در آن با استفاده از  3روش جستوجو
بر اساس نقشه ،رمز یارانه و جدول زمان بندی میتوان به برنامه خاموشی دست
یافت؛ الزم به ذکر است که این سامانه مربوط به شهر اصفهان است.وی در ادامه
گفت :جدولی را که به عنوان خاموشــی های برق اصفهان به طور گسترده ارائه
شــده صحت ندارد واین جداول مربوط به خاموشــی های سال  97بوده است
کــه با مرجع قرار دادن مردم مشــکالتی هم برای آنها بــه وجود می آید و هم
برای مجموعه صنعت برقعلیاکبری در خصوص سامانه سپام توضیح داد :بعد از
خاموشیهای سال  97زیرساختی را فراهم کردیم که نتیجه آن سامانه سپام شد
و از ابتدای  98قابل دسترسی بود.وی یادآور شد :اپلیکیشن برق من نیز از دیگر
روشهای دستیابی به برنامههای خاموشی از طریق رمز رایانه و شناسه قبض است
که در استانهای مختلف قابل دسترسی است.
درنشست خبری شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان شد:

با مدیریت مصرف در تابستان شاهد
خاموشی نخواهیم بود

بــا ورود به گرم ترین ســال در نیم قرن اخیر و رونــد افزایش مصرف آب و برق
در بخش های مختلف خانگی ،صنعتی ،کشــاورزی بــا هدف تعامل دو طرفه با
اصحاب رسانه ،نشست خبری مدیران صنعت آب و برق استان زنجان با موضوع
مدیریت پیک تابســتان در محل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار
شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ،مهندس
علیرضا علیزاده مدیرعامل این شرکت در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب
و برق استان زنجان با اصحاب رسانه در خصوص پیک بار تابستان گفت :به دلیل
افزایش دمای هوا و کاهش بارندگی در سال جاری مصرف برق به صورت فزاینده
ای افزایش یافته اســت.وی ادامه داد :به دلیل ورود وســایل سرمایشی به مدار
به خصوص دراســتان های مرکزی ،شرقی و جنوبی کشور  ،میزان برق مصرفی
به طور محسوسی افزایش یافته اســت.مهندس علیزاده تاکید کرد :از طرفی به
دلیل کاهش بارندگی ها در سال و شرایط خشکسالی کشور ،کشاورزان مجبور به
استفاده زودهنگام ازپمپ های آب کشاورزی کرده و منابع آبی زیرزمینی را تخلیه
می کنند که منجر به افزایش مصرف برق و کاهش منابع آب زیرزمینی شده است.

برگزاری سومین جلسه کارگروه پیشگیری از
قاچاق فرآورده های نفتی
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی منطقه کرمانشــاه از برگزاری
سومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی در مرز پرویزخان
قصرشــیرین خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه کرمانشــاه ،فریدون یاسمی در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق
فرآورده های نفتی در مرز پرویزخان افزود :روزانه بیش از یک هزار دستگاه کامیون
از مرز بین المللی پرویزخان کاالهای صادراتی کشورمان را به عراق حمل میکنند
و همین امر ساماندهی سوخت را ضروری میکند.به گفته وی ،به منظور کنترل و
نظارت بیشتر بر خودروهای عراقی؛ ارتقاء دستگاه های دیب گیری سوخت در این
مرز در دســتور کار قرار خواهد گرفت.یاسمی در خصوص ارتکاب هرگونه تخلف
سوختی در مرز پرویزخان تصریح کرد :در صورت قاچاق سوخت از سوی دارندگان
کامیون ها ،در مرحله اول به مدت 10روز و در مرحله دوم به مدت یکماه کارت
سوخت مسدود و در مرحله سوم به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.گفتنی
است ،این جلسه به منظور ساماندهی فروش سوخت به طرف عراقی و ساماندهی
وضعیــت تخلیه و بارگیری و افزایش دیب گیــری کامیونها با حضور اعضاء در
مرزپرویزخان قصرشیرین تشکیل شد.

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
درر دیدار رئیس ایمنی ،بهداشــت ،محیط زیست ،پدافند غیر عامل و مدیریت
بحران شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران با مدیران و روسای سازمان بهداشت
و درمــان صنعت نفت غرب کشــور راهكارهاي ارتقاء و تقویت ســطح روابط و
همکاریهای مشترک در حوزه بهداشت و سالمت کارکنان بررسی شد.به گزارش
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ،مهندس علیرضا قاسمي نژاد
همچنین طی حضور در ستاد شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب طی نشستی با
مدیرعامل ،رئیس  HSEو سایر مدیران و روسای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز
غرب دیدار و با تقدير از فعالیتهای صورت پذیرفته در زمينه ايمني ،بهداشــت،
ط زیســت در آن شــركت ،ب ر ضرورت نهادینه کردن فرهنگ ایمنی تاکید
محی 
نمودند.وی در همین رابطه تصریح کرد :ب ه منظور تقویت  HSEدر شــرکتها،
الزم است روسای این واحد در شرکتهای زیرمجموعه و مناطق عملیاتی تابعه،
در امر فرهنگســازی آن تالش نمایند که این امر منجر به ســهولت بیشتر در
پیادهســازی و کارایی بیشتر  HSEو اجرای آن میشود.در این جلسه ،مهندس
علیرضایی مدیرعامل شركت بهرهبرداری نفت و گاز غرب با مهم ارزيابي كردن
جايگاه  HSEدر شرکت اظهار داشــت :واحد ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب بايد همواره به طور جدی و بدون اغماض
در همه زمینهها و در تمام پیمانها در ســتاد و مناطق عملیاتی حضور داشته و
دستورالعملهای  HSEرا جاري و اعمال نمايد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

استانها
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زنگنه:

بهراحتی میتوانیم تولید نفت را به روزی  ۶.۵میلیون بشکه برسانیم
وزیر نفت گفت :بهراحتی میتوانیم تولید نفت کشور را به روزانه
 ۶.۵میلیون بشــکه برسانیم .این چیزی اســت که برخی آن را
نمیخواهند .بیژن زنگنه دیروز در آیین امضای تفاهمنامه انجام
مطالعات توســعه میدان آزادگان و آغاز عملیــات اجرایی طرح
نگهداشت تولید گاز میدانهای هما ،وراوی و تابناک اظهار کرد:
ما در شــرایطی هســتیم که برای حفظ و نگهداشت تولید باید
اقدامهایی را انجام دهیم ،همسو با این موضوع بهزودی قراردادی
برای کنگان امضا میشــود.به گفته وی برای حفظ و نگهداشت
تولیــد در میدان گازی پارس جنوبــی به  ۲۵تا  ۳۰میلیارد دالر
نیاز اســت .وزیر نفت گفت :دوستان انتظار دارند که پس از پایان
طرح همه نیروهای شــاغل در طرح حفظ شــوند ،در حالی که
این اصرار سبب میشود سرمایهگذاری متوقف شود.زنگنه با بیان
اینکه ما برای نگهداشــتن کارگران باید جریان سرمایهگذاری در
کشور را زنده نگهداریم ،گفت :کاری که برای میدان نفتی آزادگان
با امضای تفاهمنامه امروز انجام میشود فراتر از یک مطالعه است
و بایــد برای این طرح حدود  ۴.۵میلیارد دالر پیشــنهاد تامین
مالی ارائه شــود.وی افزود :چند آرزو داشتم یکی از آنها این بود
شرکت پیمانکار عمومی( )GCدر نفت فعال شود که اکنون چند
شــرکت فعال در ایــن زمینه داریم .دیگر آرزویم شــرکتهای
اکتشــاف و تولید بود که برای به ثمر رسیدن آن بسیار سختی
وزیــر نیــرو ،رودخانــه ارس را مرز
دوســتی همهی ملتهــای واقع در
حاشــیهی این رودخانه عنوان کرد و
گفت :این رودخانه به دوســتیهای
مردمان ساکن روح بخشیده که باید
قدردان این موضوع باشــیم و بدون
شک رودخانهی ارس در مرز مشترک
دو کشور به مثابه شاهرگ حیاتی مرز
نشــینان و نماد صلح و دوستی بوده
و با افتخــار میگوییم ارس برخالف
برخی آبهای مرزی که زمینه ســاز
نزاع هستند ،نمونهی درخشان عامل
توسعه و تقویت روابط بوده است.
رضا اردکانیان دیروز دوشنبه در آیین
بزرگداشــت پنجاهمین ســال بهره
برداری از سدهای ارس و میل-مغان
بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران
و جمهوری آذربایجــان که در محل
ســد ارس برگزار شد ،اظهار کرد :این
پروژهی بزرگ در دنیای حوضه آبریز
مشــترک و رودخانه هــای مرزی از
معدود نمونه های کهنســال و موفق
همکاری مشترک است.وی ادامه داد:
اگر شــرایط کرونایی حاکم نبود ،جا
داشت این مراسم با مشارکت مقامات
و سازمان های مسئول و عالقمند به
دیدن این توســعهی همکاری برگزار
شود.وی خاطرنشان کرد :طی گذشت

کشیدم و میگفتند گرگزاده اســت اما این شرکتها سرانجام
شکل گرفتند .وزیر نفت با بیان اینکه سومین آرزویم فعال شدن
شــرکتهای ایرانی در معامالت نفت و فرآوردههای نفتی بود که
فعال شــدند؛ امیدواریم پس از تحریم هم بمانند ،گفت :با وجود
تحریمهای مالی کارهای بزرگ در صنعت نفت در این ســالها
انجام شــده اســت و ظرفیت میدانهای غرب کارون از  ۷۰هزار
به  ۴۰۰هزار بشــکه رسیده اســت.به گفته زنگنه اهداف برنامه
ششم توسعه متناسب با شــرایط تحریم تنظیم نشده است .اگر
تحریم نبود ما چند برابر این میتوانستیم کار کنیم .افتخارهای
خودمــان را بزرگ بدانیم و نگویم هیــچ کاری نکردیم!وی ادامه
داد :ضریب بازیافت  ۵.۵درصد بههیجوجه مناسب نیست باید به
ضریب بازیافت میدانهــای نفتی بپردازیم .امیدوارم ظرف زمان
تعیین شده مطالعه میدان آزادگان به پایان برسد.وی اظهار کرد:
توصیه من این است که هر دولتی میخواهد بیاید اولویت نخست
خود را افزایش تولید نفت و رســاندن آن به مجموع تولید روزانه
 ۶.۵میلیون بشــکه قرار دهد.وزیر نفــت با بیان اینکه نفت فقط
قدرت اقتصادی نیســت و قدرت امنیتی و سیاسی را باال میبرد،
گفت :من دیگر در صنعــت نفت و در کار دولتی نخواهم بود اما
تاکید میکنم باید ظرفیت تولید نفت را باال ببریم زیرا محدودیت
بینالمللی برای ما مشکلساز میشود.

وزیر نیرو:

رودخانه ارس ،مرز دوستی ملتهای
واقع در حاشیهی آن است
پنــج دهه از احــداث و بهره برداری
سد و نیروگاه ارس و میل-مغان ،این
پــروژه موجبات آبادانــی زمین های
مجــاور را فراهم آورده اســت و پس
از تاسیس در ســال  ۱۳۵۰شمسی
اکنون در پنجاهمین سالگرد ،جشن
باشــکوه همدلی و همراهی را برگزار
میکنیم و در آینده ای نزدیک شاهد
بهره برداری از ســد های خدافرین و
قیزقلعه سی نیز خواهیم بود.اردکانیان
با اشاره به اشتراکات فرهنگی ،دینی
و تاریخی دو کشور ،متذکر شد :این
موضوع میتوانــد ماهیت ویژه ای به
روابط دو کشــور ببخشد که برگزاری
 ۵۰کمیســیون دایمی و  ۱۴اجالس
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی
نمونه ای روشــن از روابط دو کشور
است.وی اضافه کرد :این برنامه فرصت
مغتنمی است تا با مروری بر توافقات
دو کشور ضمن تبیین نقاط قوت ،در
جهت توسعه دو کشور تالش کنیم.
وی همچنیــن روند همــکاری های

مشــترک میان ایران و ســایر کشور
هــای مجــاور ارس را نشــان ه ای از
غلبهی همکاری های آبی بر مشکالت
و اختالفــات بیــان کرد.وزیر نیرو در
تشریح نمونه هایی از همکاری های ما
بین دو کشور گفت :امضای معاهدات
و برگزاری کمیســیون بیــن ایران و
شوروی ســابق و ســپس جمهوری
آذربایجان در باب تفهیم و حل و فصل
مسائل آبی و حوادث و مسائل مرزی،
تســویهی اختالفات مالی ،ساماندهی
رودخانهی ارس ،نصب و حفظ عالیم
مرزی ،همکاری های فنی و اقتصادی،
تعیین مــرز آبی در رودخانه و ســد
ارس و میل-مغــان همگی گواه این
ادعا هستند که همکاری های بسیار
خوبی بین دو کشور انجام شده است.
وی بــا تاکید بر فرصتهای کم نظیر
اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران
خاطرنشــان کرد :بحث گردشگری،
وجود آثار باســتانی و اماکن تاریخی
حاشــیه ارس ،پتانسیل تبدیل انرژی

الکترونیکی و امکان دسترسی به مرز
دو کشــور از ظرفیت هایی است که
میتواند به توسعهی منافع دو کشور
منجر شود.اردکانیان ادامه داد :پایش
مشــترک کمی و کیفــی رودخانهی
ارس در ادامــهی رونــد همکاری ها،
استقرار ســامانهی دی اس اس پیش
بینی و هشــدار ســیل ،تالش برای
تشــکیل کمیســیون چهار جانبهی
حوضه آبریز ارس از مهمترین زمینه
های همکاری در این حوضه آبریز مهم
و همچنین استفاده از ظرفیت شرکت
های پیمانکار در دو کشور برای اجرای
پروژه ها دیگــر از موارد حائز اهمیت
اســت.وی در بخش پایانی ســخنان
خــود اظهار کــرد :از اندیشــه های
ناب و خالقیت های کســانی که در
طراحی ،ساخت و تجهیز این سدها و
تاسیسات آبی و آبیاری نقش داشتند
و همچنیــن از کلیــهی بخش های
دولتی و خصوصی دو کشــور دوست
که طی ۵۰ســال با درایت موجبات
بهره مندی ملت دو کشــور را فراهم
آورده اند و نمونه ای موفق و کم نظیر
در مرزهای آبی به جهان معرفی کرده
اند ،کمال تشــکر و قدردانی را دارم و
امیدوارم منشــأ برکات برای ساکنان
مجاور اش باشد.

قیمت نفت در مدار صعودی ماند
قیمت نفت در معامالت دیروز دوشنبه بازار آسیا تحت تاثیر دورنمای روشن رشد تقاضا برای سوخت در سه ماهه سوم صعود کرد .بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در
اوت  ۴۴سنت معادل  ۰.۶درصد افزایش یافت و به  ۶۹دالر و  ۱۶سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ژوییه با  ۴۶سنت
معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۶۶دالر و  ۷۸ســنت در هر بشــکه رســید.هر دو قرارداد در مسیر ثبت دومین رشد ماهانه قرار دارند .با وجود احتمال بازگشت صادرات نفت و
میعانات ایران به بازار جهانی ،تحلیلگران پیش بینی می کنند رشد تقاضا برای نفت در ماههای آینده از رشد عرضه فراتر می رود.ایران از آوریل سرگرم مذاکره با قدرتهای
جهانی برای احیای برجام است که به نتیجه رسیدن آن برچیده شدن تحریمهای واشنگتن علیه تهران را به دنبال خواهد داشت .تحلیلگران پیش بینی می کنند در صورت
توافق ،ایران می تواند صادراتش را پیش از پایان امسال به میزان  ۱.۵میلیون بشکه در روز افزایش دهد و ضرورت عرضه بیشتر از سوی کشورهای اوپک پالس را محدود کند.
تحلیلگران گروه  ANZپیش بینی کردند میزان تقاضا از عرضه  ۶۵۰هزار بشکه در روز در سه ماهه سوم و  ۹۵۰هزار بشکه در روز در سه ماهه چهارم فراتر می رود و عرضه
برآورد شده شامل افزایش  ۵۰۰هزار بشکه در روز تولید نفت ایران است .اوپک و متحدانش شامل روسیه روز سه شنبه دیدار می کنند .این تولیدکنندگان که در قالب گروه
اوپک پالس همکاری می کنند درصدد تسهیل تدریجی محدودیت عرضه تا ژوییه هستند .نمایندگان اوپک پالس اظهار کردند :وزیران این گروه در نشست سه شنبه هفته
جاری به نهایی کردن افزایش تولید برنامه ریزی در دو ماه آینده خواهند پرداخت.
استاندار آذربایجانشرقی:

با شیوع کرونا صنایع با ظرفیت پایین
کار کرده اند
آذربایجان شــرقی  -شیعه نواز :اســتاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه میزان
مصرف برق در ســالهای گذشته مشخص است ،گفت :شرکت برق منطقهای
آذربایجان میزان افزایش غیرمتعارف مصرف برق را نسبت به گذشته در تمامی
مصــارف از جمله خانگی ،تولیدی و صنایع به جد بررســی و پیگیری کند.به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،محمدرضا پورمحمدی در جلسه ارزیابی وضعیت
بازار و کاالهای اساســای و تامین زیرســاخت ها با محوریت آب و برق استان،
افزود :با توجه به اعالم هواشناسی  ۲هفته پیش رو با افزایش شدید دما در کشور
و اســتان روبرو هســتیم که باید برنامه ریزی های الزم جهت کنترل وضعیت
مصرف برق انجام گیرد.وی تاکید کرد :با توجه به شیوع کرونا ،صنایع در ماه های
گذشته با ظرفیت پایین کار کرده اند و نباید کاری کرد که صنایع با مشکالت
مضاعف روبرو شوند.پورمحمدی گفت :برای مدیریت مصرف برق صنایع ضروری
است جلسه ای با حضور نمایندگان صنایع و شرکت های برق تشکیل و نسبت
به  ۲هفته پیش رو چاره اندیشی و برنامه ریزی شود تا قطعی ها با هماهنگی و
اعالم قبلی انجام گیرد.وی همچنین در مورد وضعیت کاالهای اساسی در بازار
نیز اظهار کرد :براساس اعالم اداره صنعت ،معدن و تجارت استان هیچ مشکلی
در تامین کاالهای اســتراتژیک استان از جمله روغن ،قند ،شکر ،برنج و آرد در
استان وجود ندارد.اســتاندار آذربایجان شرقی همچنین نسبت به نظارت های
دقیق بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت :بیشترین گالیه ها نسبت به نظارت ها و
بازدیدهاست و باید میزان بازرسی ها و بازدیدها افزایش یابد.وی در مورد سیمان
نیز اظهار کرد :توزیع ســیمان به صورت مویرگی توسط اتحادیه انجام گیرد تا
میزان دسترسی افزایش یابد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان
شــرقی نیز در این جلســه گفت :نظارت بر توزیع کاالها و خدمات اصلی ترین
مساله است و باید از رفتارهای سلیقه ای جلوگیری شود.

قدرداني استاندار از مدير دفتر روابط عمومي
شركت آب و فاضالب استان مركزي
در جلســه اي كه به مناسبت  27ارديبهشت ماه روز ملي روابط عمومي و ارتباطات در
استانداري مركزي برگزار شد  ،از مدير دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان
مركزي قدرداني به عمل آمد.به گزارش روابط عمومي شــركت آب و فاضالب اســتان
مركزي در اين جلسه كه در عصر روز سه شنبه  28ارديبهشت ماه در محل استانداري
مركزي با حضور بهروز اكرمي معاون سياســي  ،امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي ،
عقيلي مدير كل دفتر روابط عمومي استانداري مركزي برگزار شد ،جمعي از مديران روابط
عمومي به صورت حضوري و به دليل شيوع بيماري كرونا ديگر روابط عمومي ها از طريق
وبينار در اين مراسم شركت نمودند .طي اين مراسم از زهرا طراوتي فكور مدير دفتر روابط
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي بواسطه كسب رتبه برتر كشوري در سال 99
با اهداء تنديس و لوح تقديري به امضاي استاندار مركزي  ،قدرداني شد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

همخوانی درآمد با هزینه ها  ،راهگشای توسعه
مخابرات است
مدیر مخابرات منطقه گلســتان در جلســه ای با حضور سرپرست مرکز بازرسی و
نظارت شــرکت مخابرات ایران  ،همخوانی درآمد با هزینه ها را راهگشــای توسعه
مخابرات دانست.دکترغالمعلی شهمرادی که درجلسه ای با حضور مهندس پیمان
فیضی سرپرســت مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران سخن می گفت  :با
اشــاره به عدم افزایش تعرفه های مخابرات درسالهای اخیر اضافه کرد :درصورتیکه
هزینــه ها با درآمد حاصله از فروش محصوالت و سرویســهای مخابراتی همخوانی
داشته باشد میتواند راهگشای توسعه مخابرات باشد و این امر مهم نیازمند حمایت
و توجه جدی است.

وزیر انرژی جمهوری آذربایجان:

زیرساخت عظیم سد ارس ،تحفه سیاست
توسعه ایران و جمهوری آذربایجان است
وزیــر انرژی جمهوری آذربایجــان با بیان اینکه
ســد ارس در مجموع وسعت دو کشــور ایران و
آذربایجــان ،نزدیک به  ۴۰۰هــزار هکتار زمین
کشــاورزی را آبیاری میکند ،عنــوان کرد :این
زیرساخت عظیم تحفهی سیاست توسعهی مداوم
در هر دو کشــور بوده و منجر بــه تامین منافع
دوجانبه دو کشور شده است.پرویز شــهبازاف دیروز دوشنبه  ۱۰خردادماه ،در
آئین گرامیداشت پنجاهمین ســال بهره برداری از سدهای ارس و میل -مغان
ما بین دو کشــور جمهوری اســامی ایران و جمهوری آذربایجان ،اظهار کرد:
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان در سالهایی که از انرژی و آبیاری
سد ارس استفاده کردهاند ،به نوعی مرزهای مشترک خود را محلی برای تامین
صلح و همکاریهای دوجانبه تبدیل کرده و این مراسم نیز نمونهی بارز دوستی
و همکاری مشترک بین دو ملت در دهههای اخیر است ،.وی تاکید کرد :مخازن
آبی و پتانسیلهای سرشار سدهای ارس و میل-مغان تنها یک منبع انرژی نیست
بلکه نشانگر یک تاریخ دوستی پایدار است.وی ،بی توجهی به منافع متقابل و بهره
برداری یک طرفه از منابع مشــترک را مشکل بسیاری از کشورهای همسایه در
دنیا دانست و تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان نه تنها با
این مشکالت روبرو نیستند بلکه با همکاریهای مشترک ،زمینه توسعه یکدیگر
را نیز فراهم ســاختهاند و در حال حاضر همکاری در زمینهی مشارکت افزایش
یافته و وارد مرحله جدیدی شده است.شهبازاف خاطرنشان کرد :داشتن مرزهای
امن ،فرصت بیشتری را برای همکاری فراهم ساخته و آقای الهام علی اف رئیس
جمهور نیز توجه ویژهای به این موضوع دارد.وی در خاتمه گفت :مراحل پایانی
ســد قیزقلعه سی با تالشهای مشــترک این پروژه در حال تکمیل است و این
روابط متقابل نمونه روشن و الگویی عالی در بحث روابط دوجانبه و اعتماد متقابل
بین کشور های همسایه است.
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کلید اصلی افزایش صادرات غیرنفتی

توسعه بازارهای منطقهای

با توجه به وابســتگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ،افزایش صادرات غیرنفتی با
هدف خنثیســازی تحریمها ،ضرورت دارد .بهترین گزینه برای گسترش صادرات
غیرنفتی ،کشــورهای منطقه هستند اما تحقق این هدف ،مستلزم توسعه بازار این
کشورهاست که برنامهریزی و اقدامات جدی و موثر دولت را در این راستا میطلبد.
 ،ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت و مشتقات آن در جهان است و طبق آمارها
 ،جزو  10کشور بزرگ صادرکننده نفت خام قرار دارد .نمودار زیر ارزش دالری نفت
صادراتی ایران (میلیون دالر) را نشان میدهد:

نمودار  -1صادرات نفتی کشور طی سالهای  1380تا (1399میلیون دالر)
با توجه به وابســتگی باالی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیبپذیری آن در
این زمینه ،ایاالتمتحده تحریم نفتی را یکی از ابزارهای اصلی فشار خود علیه ایران
قرار داده اســت .با این توضیح «کاهش وابســتگی اقتصاد به درآمد نفتی»به عنوان
اصلیترین راه برونرفت از فشــار تحریم عنوان میشود و افزایش صادرات غیرنفتی
از اصلیترین اقداماتی اســت که دولتها باید دنبال کنند .نمودار زیر ،ارزش دالری
صادرات غیرنفتی ایران در بازه سالهای  1380تا  1399را نشان میدهد:

نمودار  -2صادرات غیرنفتی کشــور طی سالهای  1380تا (1399میلیون

یک دو راهی دشوار اقتصادی
برای دولت آینده
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران میگوید دولت آینده برای بهبود شرایط اقتصادی
باید به چند ســوال مهم و دشوار پاسخ بدهد .حسین سالح ورزی در جلسهای
بــا حضور اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایــران اعالم کرد :در ماههای
گذشته بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی بارها تاکید کردهاند که اقتصاد
ایران برای بهبود شرایط به پیشنیازهایی مهم و اساسی نیاز دارد و دولت آینده
اگر بناست در این حوزه تحولی به وجود آورد ،باید برای برخی مشکالت داخلی،
پاسخهایی دقیق ارائه کند.وی با اشاره به دشواریهای پیشروی سرمایه گذاران
برای آغاز فعالیت اقتصادی جدید خــود ،توضیح داد :ما معتقدیم لزوم دریافت
مجوزهای دولتی ،نقض اساســی حقوق و آزادی اقتصادی ملت است .اینکه یک
ســرمایه گذار برای آغاز فعالیت خود مجبور به چانه زنی با دستگاههای مختلف
شــود تا مجوزهای الزم را دریافت کند بر خالف تمام اصول و اهداف اقتصادی
کشور است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :ما در هیئت مقررات زدایی
مدتهــا کار میکنیم و طرحهایی را آماده میکنیم تا یک نهاد بپذیرد که برای
بهبود محیط کســب و کار باید در فرایند صدور مجوزهای خود تغییری ایجاد
کند .دولت آینده باید با یک اقدام جدی ،این فرایند دشوار را متوقف کند و مسیر
ســرمایه گذاریهای جدید را باز کند.سالح ورزی با اشاره به یک دوراهی مهم
پیــشروی اقتصاد ایران ،توضیح داد :امروز دولت ما با یک دوگانه دشــوار رو به
روســت .ما از سویی با رشد اقتصاد منفی در اقتصاد کشور رو به رو هستیم و از
سوی دیگر فشار بر روی زندگی مردم و لزوم بهبود شرایط رفاهی حس میشود.
با این وجود در کوتاه مدت بهبود همزمان این دو شاخص کاری دشوار و بسیار
پیچیده اســت .از این رو دولت آینده باید به این سوال پاسخ دهد که در این دو
راهی ،ابتدا کدام گزینه را انتخاب میکند و سپس برای آن چگونه برنامه ریزی
خواهد کرد.
مهندس ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

حضور در انتخابات تکلیف ملی،میهنی
و دینی است

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت
و گو بــا ما ،با حائز اهمیت توصیــف کردن حضور در
انتخابات پیش رو در تحکیم نظام اسالمی افزود  :حضور
پرشــور در انتخابات که نمادی از مردم ساالری دینی
اســت ،نشان دهنده پویایی و نقش مثبت آحاد جامعه
در سرنوشت کشور است .مهندس ناصر تقی زاده همچنین با تاکید بر مشارکت
کارکنــان و کارگران شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در انتخابات ریاســت
جمهوری افزود :آنچه که مورد اهمیت اســت حضور در انتخابات است حال هر
فرد مختار است به نامزد مورد نظر خود رای دهد .وی در پاسخ به این سوال که
آیا چادرملو از نامزد خاصی حمایت می کند تاکید کرد :وظیفه ما حفظ ســنگر
تولید و صنعت برای توســعه و عمران کشور است ،لذا هریک از نامزدهای تائید
شده از سوی شورای نگهبان که قطعاً صالحیت الزم برای اداره کشور در جایگاه
ریاســت جمهوری را دارند برای ما قابل احترام هســتند و این دیدگاه و نگرش
اشخاص است که به نامزد مورد نظر خود رای دهند  .اما وظیفه جمعی ما تالش
برای به گردش در آوردن چرخ های تولید و رونق بخشــی به اقتصاد است و در
این راه تابع سیاستهای کالن نظام و فرامین رهبر معظم انقالب هستیم و خود را
درگیر جناح بندی هایی سیاسی نمی کنیم  ،بنابر این هر فرد صالحی که اداره
امور کشــو را بر عهده بگیرد ،بی تردید با تمام توان برای تحقق آرمانهای نظام،
همچنان خدمتگزار خواهیم بود .
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دالر) (ماخذ :آمارهای گمرک)
توجه به توســعه صادرات محصوالت ایرانی میتواند از مسیر رونق تولید ملی ،بهبود
وضعیت اشــتغال و نیز عرضه کاالهای معتبر و باکیفیت ایرانی در بازار بینالمللی و
بازارسازی برای این محصوالت در عرصه جهانی ،کاهش تمرکز صادرات کشور بر نفت
و محصوالت آن را به دنبال داشــته باشد .حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی
در چند دهه اخیر مورد توجه بــوده و برنامهریزیهایی نیز جهت رفع موانع و رونق
صادرات غیرنفتی در دستور کار قرارگرفتهاست اما همچنان درآمد حاصل از صادرات
غیرنفتی درصد کمی از درآمد کشور را شامل میشود.یکی از علل پایینبودن میزان
صادرات غیرنفتی را میتوان عدم توجه دولتها به» توسعه بازار در کشورهای منطقه»
دانست .تناســب فرهنگی و درنتیجه امکان تولید کاالهای مصرفی این کشورها در
داخــل ،کیفیت بــاالی کاالهای ایرانی و نیز تمایل این کشــورها به تجارت با ایران
در ســایه روابط مطلوب حاکم بین ایران و کشــورهای همســایه ،تنها چند مورد از
مزیتهای صادرات به این کشورهاســت اما طبق آمارها ،ســهم ایران از صادرات با
همســایگان بسیار کم اســت .در همین مورد ،مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت با
تاکید بر اینکه ما میتوانیم تجارت به کشورهای همسایه را به میزان یک و نیم تا دو
برابر افزایش دهیم ،به واردات  ۶۰میلیارد دالری کشور عراق اشاره کرد و گفت« :سهم
ایران از صادرات به این کشور بر اساس آمار رسمی  ۶میلیارد دالر و براساس آمار غیر
رسمی بین  ۶تا  ۱۰میلیارد دالر است که این ارقام نشان میدهد ما سهم قابل توجهی
در صادرات به منطقه نداریم و سهم ما از تامین کاالهای کشورهای منطقه حدود ۱۰
تا  ۲۰درصد است».در نتیجه ،ضروری است دولت نسبت به تسهیل صادرات به این
کشــورها به خصوص از طریق تسهیل روندهای گمرکی ،برنامهریزی جهت باالبردن
استاندارد تولیدات ،برندسازی و تبلیغات در سطوح مختلف ،اصالح و بهسازی قوانین
مربوط به بازارچههای مرزی و نیز تسهیل ترانزیت اقدام کند.
تجربه موفق  USAIDبرای گسترش بازار آمریکا در کشورهای در حال توسعه
ت در
براســاس این گزارش ،برنامهریزی طوالنیمدت جهت بازارســازی توســط دول 
کشورهای منطقه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .اقدامات آژانس توسعه بینالملل
ایاالت متحده( )USAIDبرای گسترش بازار در کشورهای در حال توسعه از نمونههای
موفق و برجســته بازارسازی در کشــورهای هدف صادرات است .این آژانس از طریق
برنامهریزیها و اقدامات کالن در کشورهای فوق ،در ضمن توسعه نفوذ ایاالتمتحده
در این کشورها به افزایش زیرساختهای آنها با هدف توسعه بازار برای شرکتهای
آمریکایی میپردازد و موجب افزایش صادرات شرکتهای آمریکایی میشود .ایجاد و
حفظ بســیاری از مشاغل در آمریکا از طریق عملکرد صادراتی شرکتهای این کشور
در بازارهایی اســت که آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده ،در کشورهای درحال
توسعه ایجاد کردهاست .این آژانس برای تبدیل کشور هدف به بازار مناسب کاالهای
آمریکایی در کشورها مراحلی را طی میکند و موانع حضور شرکتهای آمریکایی در
این کشــورها را رفع مینماید ،این مراحل شامل :ثبات اقتصاد کالن ،تقویت بازارهای
ب و کار برای
مالی ،افزایش دسترســی به انرژی ،تقویت کشاورزی ،بهبود محیط کس 
مدیــرکل دفتر امور طرحهــای وزارت
صمت اظهار داشت :کشورهای خارجی
بــه صــورت مســتقیم در اســتخراج
رمــزارز در ایران فعالیــت ندارند ،اینها
در قالب بنگاههای ایرانی هســتند که
ســرمایهگذاری خارجــی دارند .هیچ
شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته است.
علیرضا هادی در مورد روند صدور مجوز
رمزارز با توجه به ممنوعیت اســتخراج
رمزارز تا شهریورماه اظهار کرد :ما تابع
دســتور برای توقف فعالیتها هستیم.
مجوزهای مــا جواز تاســیس و پروانه
بهرهبرداری هستند؛ وقتی بنگاهی پروانه
بهرهبرداری کسب میکند مجوز فعالیت
دارد امــا االن که بنا به مصالح کشــور
دستوری آمده که بنگاههای دارای مجوز
هم اجازه فعالیت نداشــته باشــد ،پس
این بنگاه هم بایــد کار خود را متوقف
کنــد.وی افزود :اما بــرای صدور مجوز
مزاحمتی ایجاد نمیشود .ما میتوانیم
مجوزها را صادر کنیــم تا برای فصلی
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مشــاغل خصوصی ،ارتقای آموزشــی ،بهبود خدمات بهداشــتی ،مقابله و کمک در
بحرانها میشود.به عنوان مثال ،در کشورهای در حال توسعه ،عرضه ناکافی انرژی و
کمبود سرمایهگذاری در بخش برق از معضالت اصلی به شمارمیرود .آژانس در همین
راســتا و با بهرهگیری از ابزار افزایش دسترســی به انرژی ،از تجاریسازی تاسیسات
انرژی حمایت میکند و درنتیجه ســرمایهگذاری خصوصی را در بخش برق افزایش
میدهد .آژانس جهت جذب این سرمایهگذاریها ،اقدامات گوناگونی از جمله ارتقای
امنیت انرژی ،بازســازی بخش انرژی و ...انجام میدهد .گســترش بازارهای انرژی در
کشــورهای درحال توسعه ،فرصتی مناســب را برای شرکتهای آمریکایی به منظور
صادرات تجهیــزات و نرمافزارهای بخش انرژی فراهم میکند .فقط در یک نمونه در
ســال  ،2013از محل معامالت تجهیزات تولید برق شرکت GE Energy Management
با آفریقا 15 ،هزار شــغل و  250میلیون دالر صادرات برای آمریکا ایجاد شدهاســت.
در مجموع میتوان گفت ایران برای رشــد اقتصادی و خنثیسازی تحریمهای نفتی
نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی بوده و دردسترسترین مقاصد صادراتی برای ایران،
همسایگان هســتند .نکته کلیدی در توسعه صادرات با همســایگان ،نیازمندی آنها
به توســعه بازار و اقدامات فعاالنه دولت در این کشــورها برای افزایش صادرات ایران
به آنهاســت .با ایــن کار ،نه تنها منافع اقتصادی برای تولیدکننــدگان و مردم ایران
حاصل میشود بلکه این روابط با ایجاد منافع مشترک ،همبستگی و همکاری در سایر
حوزههای سیاسی ،نظامی و فرهنگی را نیز افزایش میدهد.

اقدامات ویژه برای خروج ۹۰درصد کاالهای
اساسی از بنادر
مدیرکل امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی از اقدامات ویژه برای تسریع
در روند خروج کاالی اساســی از بنادر کشور خبر داد .روانبخش بهزادیان با
اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص مجوز ترخیص 90درصدی
کاالهای اساســی با دریافت تعهد ارزی و بدون نیاز به دریافت برگه تســویه
ارزی در بنادر ،اظهار کرد :بــا توجه به اینکه ترخیص کاالهایی مانند گندم،
ذرت ،جو ،ســویا و روغن بهجز مشکالت ارزی ،مشکالتی در خصوص صدور
مجوزها داشت که در مصوبه جدید حل شد ،لذا مجوزهای الزم از دستگاههای
مربوطه بدون طی مراحل اداری دریافت خواهد شد.وی افزود :اعالم وضعیت
موجودی کاالهای اساســی بهصورت روزانه به مبادی ذیربط و سازمانهای
مرتبط نظیر گمرک ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،بانک مرکزی و ...یکی از
مهمترین اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفته است.وی ادامه داد :مکاتبه
و هماهنگی با صاحبان کاالهای اساســی در خصوص تسریع در خروج کاالها
و نیز هماهنگی و برگزاری جلســات با ســازمانهای مرتبط در امر ترخیص
کاالهای اساســی از جمله گمرک ،سازمان دامپزشکی کشور ،سازمان حفظ
نباتات و ســازمان ملی استاندارد ایران بهمنظور تســریع در انجام رویههای
کاری مرتبــط با خروج این کاالها از بنادر از دیگر اقدامات مهمی اســت که
میتوان به آن اشــاره کرد.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با
اشاره به هماهنگی با سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت راهآهن
جمهوری اســامی ایران در خصوص تأمین بموقع کامیون و واگن مورد نیاز
حمل کاالهای اساسی از بنادر ،یادآور شد :افزایش ظرفیت نگهداری کاالهای
اساســی در بنادر با استفاده از منابع داخلی و سرمایهگذاری بخش خصوصی
که در زمان حاضر این ظرفیت به  6میلیون تن ارتقاء یافته ،از دیگر اقدامات
صورتگرفته است.

مقام مسئول وزارت صمت:

صدور مجوز برای استخراج
رمزارز ادامه خواهد داشت

که اجازه فعالیت داشته باشند .فعالیت و
استخراج رمزارز تا آن زمان متوقف است
اما میتوانند مجوز بگیرند ،زیرساختها
را آماده کــرده و تجهیزات خود را وارد
کنند .بنابراین اگر متقاضی وجود داشته
باشــد ،اهلیــت و شــرایط الزم را هم
داشته باشد ،مجوز صادر میشود اما تا
شهریورماه اجازه فعالیت ندارند.هادی با
اشــاره به مراحل دریافت مجوز تصریح
کرد :همه پروســه دریافــت مجوز در
سامانه بهینیاب و به صورت الکترونیکی
انجام میشود .بعد از بازدید در صورتی
که مطابق دســتورالعملها بوده باشد،
جواز صادر میشود .تقاضا تقریبا تثبیت
شــده و چندان تقاضای جدیدی وجود

گره صدور کارت بازرگانی باز نشد

مکاتبات روی
زمین ماند!

اگرچــه وزارت صمت ،مجلس ،اتاق بازرگانی و ســتاد
مبارزه بــا قاچاق مکاتبات زیادی با قــوه قضائیه برای
اتصال مجدد سامانه جامع تجارت انجام دادهاند ،اما هیچ
کدام از این نامه نگاری ها به ثمر ننشســته است .طی
سالهای گذشته شیوع استفاده از کارتهای بازرگانی
موســوم به یکســال مصرف توسط افراد ســودجو ،به
بستری برای وقوع مفاســد اقتصادی نظیر قاچاق کاال
و فرار مالیاتی تبدیل شــده بود .به همین دلیل ،طبق
بند  ۳ماده  ۶قانون مبــارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب
ســال  ،۱۳۹۲دولت موظف شد تا با راهاندازی «سامانه
یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری» ،اصالحات
الزم را در راســتای ســاماندهی فرآیند صدور و تمدید
کارتهای بازرگانی انجام دهد.ســرانجام پس از  ۷سال
انتظار در تاریخ یک مرداد  ،۱۳۹۹این ســامانه توسط
وزارت صمت تکمیــل و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و
با وجود اینکه سال گذشته با رایزنی میان وزارت صمت
و مرکز فناوری قوه قضائیه ،وب سرویس استعالم احراز
عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت
مؤثر کیفری در ســامانه جامع تجارت مهیا شــد و در
اختیــار وزارت صمت قرار گرفت ،اما پس از گذشــت
مدتی ،مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ارتباط
با این وب ســرویس را قطع کرد که به تبع آن صدور و
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ندارد ،بلکه بیشــتر تقاضاهایی هستند
کــه از قبل درخواســت ثبت شــده و
برای دریافت مجــوز پیش رفتهاند.وی
افزود :حدود  100جواز تاســیس داریم
که پیشرفت آنها بیش از  5درصد بوده
است ،پیشرفت آنها باید به  100درصد
برســد که بتوانند پروانــه بهرهبرداری
گرفته و فعالیت داشــته باشند .کسی با
جواز تاسیس حق فعالیت ندارد بلکه تنها
میتوانند زمین را بگیرند و زیرساخت را
آماده کنند .بعد از دریافت پروانه اگر این
محدودیتی که دولت تا پایان شهریورماه
تعیین کرده به پایان برسد اجازه فعالیت
پیدا میکننــد .تاکنون حدود  20واحد
تا کنــون پروانه بهرهبــرداری دریافت

تمدید کارت بازرگانی نیز متوقف شــد.پس از این اقدام
مرکز آمار و فنــاوری اطالعات قوه قضائیه ،وزیر صمت
در نامهای به رئیس دستگاه قضا اعالم کرد که به دلیل
اقدام غیرمسئوالنه برخی مدیران قوه قضائیه ،در فرایند
تجارت خارجی کشــور اختالل به وجود آمده اســت.
بالفاصله بعد از گالیه رســانهای وزیر صمت ،مرکز آمار
و فناوری اطالعات قوه قضائیه جوابیهای منتشر کرد که
طی آن با اشاره به برخی مواد قانونی ،دالیلی جهت عدم
همکاری با وزارت صمت مطرح شد .مرکز آمار و فناوری
اطالعات قوه قضائیه اعالم کرد که هیچ نیازی به برقراری
دسترســی مورد نیاز وزارت صمت برای اعتبارســنجی
کارتهــای بازرگانی وجود نــدارد و در انتهای نامه از
رســانهای کردن موضوع گالیه و گوشــزد کرده بود که
این مسائل باید از طریق نامهنگاری اداری حل شود!پس
از وزیر صمت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز راسا وارد
میدان شــد و ســعی کرد از طریق نماینده قوه قضائیه
در ســتاد ،موضوع را حل و فصل کند اما ســتاد نیز به
در بسته خورد.در ادامه نیز شافعی رئیس اتاق بازرگانی
ایران در نامهای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطالعات
مورد نیاز ســامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی
اعتباری شده است.اما نامه نگاریهای اتاق بازرگانی نیز
به نتیجه نرسید و این بار محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس در نامه خود به آیت اهلل
رئیســی ،از قطعی ایجاد شــده در یکی از استعالمهای
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی وزارت
صمت توســط مرکز آمار و فناوری اطالعات آن قوه که
موجب ایجاد مشــکل جدی در فرایند صدور و تمدید
کارت بازرگانی و اختالل در فرایند تجارت خارجی کشور

کردهاند.مدیرکل دفتــر امور طرحهای
وزارت صمت در پاســخ به ســوالی در
مــورد میــزان حضــور خارجیها در
حوزه اســتخراج رمزارز در کشور گفت:
کشــورهای خارجی به صورت مستقیم
در اســتخراج رمــزارز در ایران فعالیت
ندارند ،اینهــا در قالب بنگاههای ایرانی
هستند که سرمایهگذاری خارجی دارند.
هیچ شرکت خارجی از ما مجوز نگرفته
اســت .مثل اینکه چنــد درصد از یک
شــرکت داخلی برای شخصی با ملیت
دیگر باشــد.وی همچنین بیان کرد :در
این مورد اسم ســه بنگاه را به ما اعالم
کردند که اطالعات یکی غلط است ،یکی
از آنها هم شرکت سرمایهگذاری ایران و
چین است که بخشی از سرمایه آن که
فکر میکنم حدود  50درصد باشد برای
یک چینــی و  50درصد هم برای یک
ایرانی است که در رفسنجان مشغول به
کار هستند .اطالعات شرکت دیگر هم
معتبر نبود و به پروانه منجر نشد.

شــده ،انتقاد و اظهار کرده کــه این وضعیت نارضایتی
شدید تجار و فعاالن اقتصادی را به دنبال داشته است.
حال تازهترین پیگیریهای حکایت از آن دارد که با توجه
به عدم رفع مشکل استعالم احراز عدم ورشکستگی به
تقصیر یا تقلب و نداشتن محکومیت مؤثر کیفری ،مرکز
توسعه تجارت الکترونیک برای رفع مشکل مردم ،سامانه
را به حالت قدیم برگردانده اســت؛ یعنــی دوباره برای
صدور و تمدید کارت بازرگانی از گواهی ســو پیشــینه
کار اســتفاده میشود.این اقدام به منزله گام رو به عقب
بوده و تمام مباحث مربوط به کاهش بروکراسی و … را
به حاشیه میراند و این در حالیست که رئیس دستگاه
قضا آبان ماه سال گذشته با هشدار نسبت به نابسامانی
و عــدم نظارت در صدور کارتهای بازرگانی ،گفته بود:
این مســئله زمینه سوءاســتفاده از ارزهای تخصیصی
بــرای واردات را ایجاد کرده اســت و گاهی میبینیم یا
میشــنویم که به نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا
یک کودک ،واردات انجام میشود که اص ً
ال از این مساله
حتی مطلع نیستند؛ این مســاله هم عجیب است هم
غیــر قابل تحمل.عالوه بر آن ،وی در اظهارات متعددی
بــر لزوم مبارزه با قاچاق و لــزوم ایجاد یک عزم جدی
در دســتگاههایی اجرایی برای کنترل سیستمی قاچاق
تأکید داشــته اســت اما به نظر میرسد عملکرد مرکز
فناوری اطالعات قوه قضائیه تناســبی با منویات رئیس
دســتگاه قضا ندارد .بویژه آنکه اختالل ایجاد شــده در
دسترسی ســامانه اعتبارسنجی موجب بروز اختالل در
جریان تجارت خارجی کشور شده است.همچنین باید
توجه داشت که موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای یا
یکبارمصرف سبب تخلفات گستردهای در حوزه تجارت
خارجی کشور طی سالهای گذشته بوده است،
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گزیده خبر
رئیسی:

دهکهای پایین جامعه باید از اینترنت
رایگان بهرهمند شوند
نامــزد ســیزدهمین دوره انتخابات
ریاســتجمهوری اینترنت رایگان را
حق مردم دهکهــای پایین جامعه
دانســت و گفت :دولت آینده اقتصاد
فضای مجازی را رونــق خواهد داد.
حجتاالســام والمســلمین سید
ابراهیــم رئیســی نامــزد انتخابات
ریاستجمهوری پس از ضبط برنامه
تبلیغاتی خود در رادیو فرهنگ در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران درباره برنامههای
دولت خود برای تثبیت قیمتها گفت :از ابتدای کار دولت تالش میکنیم ثبات
در بازار حاکم شود و تغییرات نسبت به دستورالعملها ،بخشنامهها و مقررات به
حداقل ممکن برســد.وی با اشاره به معضل غیرقابل پیشبینی بودن بازار برای
تولیدکنندگان بر اثر تکانههای اقتصــادی تاکید کرد :آرامش باید بر بازار داد و
ستد حاکم شــود تا فعاالن اقتصادی با پیش بینی وضعیت آینده ،بتوانند برای
کاالهایشان قیمت تعیین کنند.این کاندیدای ریاست جمهوری وظیفه دولت را
ت و با تاکید بر لزوم کاهش مداخالت بیمورد
هدایت ،حمایت و نظارت دانســ 
دولت در بازار گفت :باید از فعالیتهــای اقتصادی غیر مولد« ،جذابیتزدایی»
شــود تا به جای ســرمایهگذاری در ارز و ســکه ،تولید رونق یابد.رئیسی افزود:
مــا از طرفی با پدیــده خطرناک خلق نقدینگی و رشــد آن و از طرف دیگر با
سرریز نقدینگی به سوی فعالیتهای غیر مولد مواجهیم که صدای تولیدکننده
را در آورده اســت.وی تصریح کرد :اگر نقدینگی به درستی مدیریت و به سوی
تولید هدایت شــود ،نگرانیها کام ًال برطرف میشود.نامزد انتخابات سیزدهمین
دوره ریاست جمهوری مدیریت توزیع اعتبارات را هم از برنامههای جدی دولت
آینده دانســت و اظهار داشت :تســهیالت بانکی باید برای امر تولید ،ازدواج و
مسکن درست توزیع شود.حجتاالسالم والمسلمین رئیسی عدالت را موضوعی
محوری در دولت مردمی دانست و افزود :اگر ظرفیتها درست توزیع شود نگرانی
جوانان برطرف می شود و این از برنامههای مهم ماست که با حل مسأله مسکن،
اشــتغال و تولید در کشور ،به مردم آرامش دهیم.وی درباره برنامههای دولتش
برای اینترنت و فضای مجازی هم گفت :اینترنت و فضای مجازی تمام الیههای
زندگی ما را تحتتاثیر قرار داده و هیچ ساخته بشری به این سرعت فراگیر نشده
است.رئیسی افزود :امروز اینترنت به حق مردم تبدیل شده و مسائل آموزشی و
اقتصادی و تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور در بستر فضای مجازی انجام
ن راستا تأکید کرد :باید
میشود.کاندیدای ریاســت جمهوری سیزدهم در همی 
استفاده از اینترنت برای دهکهای پایین رایگان شود.وی با طرح این پرسش که
چرا با وجود گســترش استفاده از فضای مجازی زیر ساختهای مورد نیاز برای
آن تهیه نشــده ،متذکر شد که اگر این زیرساختها فراهم شده بود امروز هیچ
کاری در فضای اداری و در عرصه تحقیقات و پژوهش دچار وقفه نمیشد.رئیسی
بر همین اساس خاطر نشان کرد که دولت آینده زیرساختهای الزم برای تامین
اینترنت در کشــور را کامل میکند.وی همچنین با اشاره به امکان درآمدزایی
از طریق اینترنت ،به طرح این ســوال پرداخت که چرا نگذاریم مردم در فضای
مجازی اشــتغال داشته باشند؟حجتاالسالم والمسلمین رئیسی ادامه داد :یک
خانم خانهدار که آشپزی میکند یا یک معلم که تولید محتوا انجام میدهد ،باید
سهم خود را از کاری که انجام میدهد ببرد.وی افزود« :امروز هند به اندازه درآمد
نفتی ما از اینترنت سود اقتصادی میبرد» و خاطر نشان کرد که «دولت مردمی
برای درآمدزایی مردم از اینترنت برنامههای روشنی دارد».این کاندیدای ریاست
جمهوری در پاسخ به سوالی درباره استفاده صداوسیما از ابزارها و روشهای نوین
در تبلیغات انتخاباتی گفت :رسانه ملی در فضای کرونایی نقش مهمی در رساندن
پیام کاندیداها به مردم و انعکاس دغدغهها و مشکالت مردم دارد.حجتاالسالم
والمسلمین رئیسی با اشاره به نقش رسانهها در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور،
از همه فعاالن رســانهای که تالش میکنند پل ارتباطی بین مردم و کاندیداها
باشند ،تقدیر کرد.وی تصریح کرد :در شرایطی که کاندیداها امکان سفر استانی
ندارند ،رســانهها و فضای مجازی میتوانند با آگاهیبخشی بهموقع و صادقانه و
تبیین دیدگاههای کاندیداها ،در تصمیمگیری مردم اثربخش باشــند و باید از
اصحاب رسانه در این زمینه تشکر و قدردانی کرد.
دیوان محاسبات اعالم کرد

 ۱۰سال زمینگیری قانون «بهبود مستمر
محیط کسب و کار»
دیوان محاســبات کشور اعالم کرد که ارزیابی عملکرد  ۷قانون مرتبط با
تولید که طی  ۱۰سال گذشــته به تصویب رسیدهاند ،نشان میدهد که
ضعف در اجرا و ترک فعل مســئوالن اجرایی موجب زمینگیرشــدن این
قوانین و مقررات شــده اســت.به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین
الملل دیوان محاسبات کشــور ،قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
در سال  ۱۳۹۰مشتمل بر  ۲۹ماده و  ۱۹تبصره به تصویب رسیده است،
لیکن با گذشت حدود  ۱۰سال از تصویب آن ،تاکنون بخشهایی از احکام
این قانون به طور کامل اجرا نشــده است.براساس این گزارش ،ضعف در
قانون ،ضعف در اجرا ،ترک فعل مسئولین ،عدم هماهنگی بین دستگاهها،
فقدان سیستم پشتیبانی ،عدم اهتمام جدی دستگاهها ،عدم ثبات قوانین
و مقررات ،دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعاالن اقتصادی و وجود
عبارات نامفهوم در قانون از دالیل اجرا نشــدن و یا ناقص اجرا شدن این
قانون اســت .به گونهای که مازاد بر حــدود  ۲۱درصد از احکام آن فاقد
عملکرد میباشد و عمده دالیل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام ،ناشی
از ترم فعل مســئولین ذی ربط با سهم حدود  ۸۵درصدی است.گزارش
دیوان محاسبات بیان میکند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات
اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره ،چرخش اطالعات
با بهره گیری از فناوریهای زیرســاختی ،پیاده سازی دولت الکترونیک،
اســتماع مطالبات کارآفرینان و ســرمایه گذاران و پاسخگویی به آنها در
چارچوب قانون در همه دســتگاهها و اســتانها ،تالش در جهت افزایش
بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساختهای کشور را در پی
داشــته ولی در عمل مغفول واقع شدهاند.گزارش دیوان محاسبات کشور
حاکی اســت فعاالن اقتصادی و کنشــگران عرصه کسب و کار و سرمایه
گذاران با بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی درخصوص این قانون
روبرو هستند .بانک مرکزی ،سازمان امور مالیاتی ،سازمان توسعه تجارت،
وزارت صمت و ســازمان تامین اجتماعی از شــاخصترین دستگاههای
اجرایی هستند که بیشترین بخشنامهها ودستورالعملهای اجرایی را بدون
هیچ پیش آگهی صادر نمودهاند.الزم به یادآوری است که اولین گام برای
تصمیم درست ،شفافیت اطالعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه
کشور در همه زمینهها می باشد که در این قانون چندین بار تاکید شده
است ،لکن به دالیل مختلف عملیاتی نشده است.
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هر فرد چند کارت هدیه میتواند بگیرد؟
سقف صدور کارت هدیه در تمام بانکها معادل دو میلیون تومان است که
با مراجعه به کیوسک ،هر فرد در طول شبانه روز میتواند پنج کارت هدیه
دریافت کند اما شرایط و میزان دریافت این کارت با مراجعه به شعب بانکها
متفاوت اســت ،.این اواخر گفتههایی از سوی مشتری یک بانک خصوصی
مطرح شد که برای دریافت  ۱۰کارت هدیه به شعب ه مراجعه کرده اما موفق
به دریافت آن نشــده اســت .پس از طرح این موضوع ،پیگیریها نشان داد
که در هر شــبانه روز هر فرد حقیقی با مراجعه به کیوسک بانکها میتواند
معــادل پنج کارت هدیــه دریافت کند .همچنین ،در برخی از موسســات
اعتباری دریافت وجه برای صدور کارت هدیه به صورت غیرشــتابی امکان
پذیر است اما کارت هدیهای که بدون مراجعه به شعب و غیر حضوری صادر
میشــود برای جلوگیری از کالهبرداریهای احتمالی پنج روز بعد از صدور
امکان انجام تراکنش دارد.عالوه براین ،طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی
ســقف صدور کارت هدیه معادل دو میلیون تومان است .اما برای پاسخ به
اینکه آیا مراجعه حضوری به شعب برای دریافت کارت هدیه در طول شبانه
روز با محدودیتی از نظر تعداد مواجه اســت یا خیر؟ بانک شــهر به ایسنا
توضیح داد که محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و فردی که نتوانســته
اســت ۱۰ ،کارت هدیه دریافت کند ممکن است به شعبهای مراجعه کرده
باشــد که سیستم آن قدیمی بوده اســت و نمیتوانسته این تعداد کارت را
صادر کند .از سوی دیگر ،طبق اطالعات دریافتی اگر درخواست صدور کارت
هدیه در شعبه از پنج تا بیشتر شود ،باید کارمند بانک به خزانه نامه بزند تا
میزان مورد نظر صادر شــود که مقداری زمان میبرد این فرآیند طی شود.
البته این نکته حائز اهمیت است که صدور تعداد کارت هدیه در بانکهای
مختلف متفاوت است.

شعب بانک توسعه تعاون مظهر خدمترسانی
به تعاونگران و کارآفرینان هستند
مدیرعامل بانک توســعه تعاون شعب بانک را مظهر خدمترسانی به تعاونگران
و کارآفرینان دانست.حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه
گفتگوی هفتگی تلفنی با روسای شعب بانک اظهار داشت :کلیه برنامههای بانک
در حوزه اشتغالزایی ،حمایت از تعاونیها ،رونق تولید ،مشاغل خانگی ،پروژههای
عمرانی و نهادهای حمایتی توسط ارکان بانک در شعب اجرایی میشود.مهدیان
در تماس تلفنی با اســماعیل حســنزاده رئیس باجه جاجرم خراسان شمالی،
حســن حیدری رئیس شعبه آزادگان یزد ،مرتضی شــادمهر رئیس شعبه بهار
همدان و سعید صفایی شریف رئیس شعبه مرکزی اراک پس از استماع سخنان
همکاران گفت :توقعات از بانک توســعه تعاون بهعنوان یک بانک دولتی که در
گستره جغرافیایی کشوری و در چارچوبهای ایجاد اشتغال و محرومیتزدایی
فعالیت میکند باالســت و جامعه هدف بانــک به دنبال دریافت خدمات بهینه
از همکاران شــعب در اســتانها اســت و همکاران نیز با تالش و تدبیر فراوان،
بســیاری از نیازهای بانکی و مالی تعاونگران و کارآفرینان را پوشش داده و این
فرآیند بهطور مستمر بهبود مییابد.مهدیان گفت :دانش بومی همکاران در زمینه
اعتباری ،خدمات بانکی و برنامهریزی توســعه و همکاری با دستگاههای اجرایی
باعث شده شعب بانک بهعنوان مزیت جدی در استانها برای پیشبرد بسیاری از
برنامههای اقتصادی در نظر گرفته شوند و اجرای بند الف تبصره  18قانون بودجه
ســنواتی ،ماده  52قانون بودجه ،مــاده  56قانون الحاق موادی به قانون تنظیم
مقررات مالی دولت بخشــی از عملکرد بانک در پذیرش عاملیت دســتگاههای
اجرایی و اعطای تسهیالت مناسب به بخشهای گوناگون اقتصادی است.

خدمات ویژه بانک سامان برای فعاالن صنایع
سلولوزی در شرایط تحریم
بانک سامان اقدام به ارائه خدمات مشاوره تخصصی در خصوص بستههای بانکی
و ارزی این بانک برای فعاالن صنایع سلولوزی میکند.به گزارش سامان رسانه،
بانک سامان با آگاهی از اهمیت صنایع سلولزی و بهداشتی در کشور ،با اختصاص
یک تیم بانکداری متخصص در این حوزه ،اقدام به ارائه خدمات مشاوره تخصصی
در خصوص بســتههای بانکی و ارزی برای فعاالن صنعت سلولوزی و بهداشتی
در شرایط تحریم کرده است .بر این اساس ،وارداتی بودن مواد اولیه این صنعت،
فعاالن این حوزه را در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز و تأمینکننده قرار میدهد
که ســرمایهگذاری و تولید مواد اولیه مورداستفاده در صنایع سلولزی عالوه بر
تأمیــن نیاز داخلی و صرفهجویی ارزی میتوانــد از ظرفیت بالقوه بازار منطقه
بهمنظور صادرات مواد اولیه و محصول ساختهشده نیز حداکثر استفاده را کرد.
در این راســتا بانک ســامان از طریق تأمین ســرمایه در گردش و تأمین مالی
موردنیــاز برای واردات مواد اولیه این صنعت همچون انواع تیشــو ،انواع خمیر
فالف پالپ ،انواع پودر جاذب و ســایر مواد اولیه مرتبط نسبت به ارائه خدمات
مالی به فعاالن این صنعت اقدام کرده و بهعالوه این گروه از مشتریان از خدمات
مشــاوره تخصصی این بانک درزمینهٔ راهکارهــای موجود برای انجام دریافت و
پرداختهای ارزی در شــرایط تحریم بهره میبرند .فعاالن این صنعت در حوزه
توســعه واحدهای تولیدی و ماشــینآالت خطوط تولید خود نیز میتوانند از
خدمت تأمین مالی طرحهای ایجادی یا توسعهای بانک سامان استفادهکنند.
مدیر عامل پست بانک ایران در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری مشترک
با شرکت ملی پست:

یکی از راهبردهای پست بانک تدوین فصل
مشترک کاری با شرکت پست بوده است
مدیر عامل پســت بانک ایران در مراســم امضا تفاهم نامه همکاری مشترک با
شــرکت ملی پست ایران با اشــاره به اینکه شرکت ملی پست بزرگترین شبکه
حمل و نقل در سراسر کشور را دارا است ،گفت :یکی از راهبردهای پست بانک
ایران تدوین فصل مشترک کاری با شرکت ملی پست بوده است تا ذینفعان بانک
بتوانند با حداقل قیمت ،خدمات بانکی را دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی
پســت بانک ایران ،بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در این مراسم که
با حضور رمضانعلی سبحانی فر معاون وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت ملی
پست ایران برگزار شد ،با بیان اینکه امروز فصل جدیدی در مناسبات پست بانک
ایران با شرکت ملی پست باز شده است ،گفت :دو ماموریت در قانون برای پست
بانک ایران در نظر گرفته شده است ،اول خدمت در بخش  ICTو بانک توسعه ای
حوزه فناوری اطالعات و دوم بانکداری خرد در مناطق کم برخوردار و روستایی
که در هر دو ماموریت ،شرکت ملی پست نقش پررنگی دارد.وی با اشاره به اینکه
حوزه  ICTدو بخش جدا از هم ITو  CTدارد ،افزود :در بخش  CTشرکت ملی
پست نقش برجسته ای دارد و در بخش  ITهم ماموریت پست بانک ارائه خدمات
مالی و بانکی به فعاالن حوزه فناوری اطالعات است و بنابراین یکی از راهبردهای
پســت بانک تدوین فصل مشترک کاری با شرکت ملی پست بوده که امروز به
تفاهم نامه تبدیل شد و به زودی قرار دادهای عملیاتی آن به امضا می رسد.
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تبانی بانکها و ابربدهکاران برای نوسازی مطالبات معوق

وامهایی که هیچ وقت زنده نمی شود!

هر ســاله مدیران بانکها با مشــتریان خاص خود که برخی از
کارشناســان اقتصادی آنهــا را ابربدهکاران بانکــی مینامند،
تسهیالتی به ارزش تجمیعی  ٧٠٠هزار میلیارد تومان را نوسازی
میکنند تا بانــک بتواند مطالبات خود را زنده نشــان دهد ،در
صورتی که شــاید بخشی از این وامها هیچ وقت زنده نشود.نظام
تأمیــن مالی ایران ،بانک محور و نظــام اقتصادی ایران دولتی و
عمومی به شــمار میرود ،از این جهت طی دهها ســال گذشته
تســهیالت تکلیفی زیادی از ســوی بانکها به اشخاص مختلف
پرداخت شده است ،البته در طول زمان بخشی از این تسهیالت
به بانک بازگشــته و بخشی هم بازنگشــته است .در این میان به
دلیل عدم شــفافیت سیســتم بانکی تصویر روشنی از وضعیت
دارایــی و بدهی و کیفیت این دوقلم از ترازنامه سیســتم بانکی
در اختیار افکار عمومی نیســت.بانکها در ایران آورده شخصی
(ســرمایه) کمی را درگیر حوزه بانکی کردهاند و اغلب منابع را از
محل ســپردهگیری اشخاص تأمین میکنند ،از این رو مابه ازای
منابع باید به صاحبان ســپرده ماهانه سود پرداخت کنند .تورم
باال و نرخ ســود پایین موجب شــده بانکها از مردم پول ارزان
دریافت کرده و پول ارزانتر به آنها بازگردانند ،به عبارت دیگر نرخ
بهره حقیقی سپرده بانکی منفی است .به همین دلیل خود دولت
تالش میکند مشــتری اول تســهیالت بانکی باشد و در پی آن
بسیاری شرکتهای دولتی از تسهیالت بانکی ارزان بهره میبرند.

دولت بانکدار و وام خواه
در حالی بخش دولت مشــتری اول وام بانکی است که خود نیز
بانکدار میباشــد ،از این رو در تمام ســالهای گذشته با وجود
اجرای سیاســتهای خصوصیســازی در دولت یازدهم شاهد
بزرگتر شــدن حجم دولت یا بخش عمومی میباشــیم و منبع
توسعه این بخشها اســتفاده از منابع بانکی میباشد .تبلور این
فرآیند در بنگاهداری و شرکتداری بانکها نیز قابل رؤیت است.
اصالحیــه «دســتورالعمل اجرایــی
تأسیس ،فعالیت و نظارت بر صرافیها»
که چند روز پیش در شــورای پول و
اعتبار مطرح شــد و به تصویب رسید،
ابالغ شــد.بانک مرکزی اعالم کرد که
بر اســاس این دســتورالعمل ،حداقل
مبلغ ســرمایه به منظور تأســیس و
فعالیت شرکتهای صرافی وابسته به
مؤسســات اعتباری و نیز شرکتهای
صرافــی تضامنی در اســتان تهران و
شهرهای بزرگ شامل اصفهان ،اهواز،
تبریز ،شیراز ،کرج ،مشهد ،قم و ارومیه،
 ۲۵۰میلیارد ریال تعیین شــده است.
همچنین در شرکتهای صرافیوابسته
به مؤسسات اعتباری ،مجموع تعهدات
مالی ناشــی از حوالههــای صادره به
مشتریان در هر زمان ،حداکثر به میزان

جلسات نوسازی مطالبات معوق
صحنهای را تصور کنید که مدیران بانک با بزرگترین بدهکاران
بانکی بر ســر میز مذاکره نشستهاند تا بدهی در میان را به نوعی
در حسابها صاف کنند .این صحنه زمانی جالب میشود که وزیر
اقتصاد میگوید  ٧٠درصد تأمین مالی ساالنه بانکها مربوط به
نوسازی تسهیالت پیشین میباشد.اگر تصور کنیم که ٧٠٠هزار
میلیارد تومان از سپردههای بانکی درگیر مطالبات سوخت شده و
معوق با ریسک باال شدهاند ،همچنین باید از تکتک مدیران بانکی
سؤال شود که برپایه چه قراردادهایی ،مطالبات معوق را با وامهای
جدید جابهجا میکنند و موضوع این قراردادها چیست؟ برخی از
کارشناسان اقتصادی معتقدند ،یکی از دالیل برخورداری بانکها
از زمین و مستغالت زیاد در صورتهای مالی ،قراردادهای مربوط
به نوســازی وامهای معوق میباشد ،زیرا بدهکاران بانکی تمایلی
ندارند که پول بانک را بازگردانند؛ از این رو بابت بدهی به بانکها
زمین و مستغالت میدهند.شاید یکی از دالیل تبدیلشدن زمین
و ساختمان به کاالیی سرمایهای این باشد که هر سال بدهکاران
صدها هــزار میلیارد تومانی بانکها از طریــق مبادالت زمین و
ساختمان وامهای معوق خود را نوسازی میکنند.

زیان سپرده بانکی
در این میان وقتی تورم هر چقدر باالتر باشــد ،نرخ حقیقی سود
ســپرده کاهش مییابد .به همین دلیل ما شاهد حکمرانی تورم
دو رقمی در اقتصاد ایران هســتیم ،به عبــارت دیگر زمانی که
تورم ٥٠درصد اســت و بانکها تنها ٢٠درصد به ســپرده گذار
ســود میدهند ،در واقع نرخ سود حقیقی منفی ٣٠درصد است
و شاید زین پس باید صریحتر به زیان سپردهگذاران بانکی اشاره
داشــت.با گذشت دهها سال از انحراف در بانکداری امروز بخشی

بانک مرکزی ابالغ کرد

شرایط جدید برای تأسیس
صرافیها

مبلغ مورد تعهد منــدرج در تأییدیه
هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر
ایفای کامل تعهدات مورد اشاره توسط
ی وابســته خواهد بود .عالوه بر
صراف 
این ،تأسیس شعبه توسط شرکتهای
صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در
صورت تأمین ســرمایه برای تأسیس
هر شــعبه به میزان  ۷۵درصد حداقل
سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی
بر اســاس محل استقرار شــعبه ،دارا
بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت

مجــاز ،تأیید عملکرد صرافی توســط
بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک
مرکزی ممکن خواهد بود .مضافاً اینکه،
ایجاد باجه توسط شرکتهای صرافی
وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای
انجام عملیات خریــد و فروش نقدی
ارز به صورت موقت منوط به کســب
موافقت بانــک مرکــزی ،پیشبینی
شده است.از دیگر اهم احکام مقرر در
دستورالعمل مذکور آنکه؛ ازاینپس
تصدی ســمت مدیرعامل در شرکت

از منابع بانکی تحت قالب تســهیالت پرداخت شــده یا به طور
کامل سوخت شده اســت .بهطوری که بانک هم وثیقه در قبال
تسهیالت پرداختی ندارد یا اینکه بازگشت این تسهیالت به بانک
با ریســکهایی مواجه میباشد .به طور نمونه اشخاص قدرتمند
بدهکار بانکی اقســاط خود را به بانک پرداخت نمیکنند؛ بانک
هم با این اشخاص مماشــات میکند و هر ساله با دعوت از آنها
وام بانکی را نوسازی میکند ،در غیر این صورت یا بانک به دلیل
مطالبات معوق باال ورشکست میشود یا اینکه مجبور است ذخایر
سنگینی در حسابها قرار دهد.
صرافی و تمدید دوره مســئولیت وی
منوط بــه أخذ تأییدیــه صالحیت از
بانک مرکزی است .ضمن آن که انجام
هرگونه عملیات صرافی در بسترهای
معامالتــی برخط داخلی و اســتفاده
از رمزارزهای اســتخراج شده داخلی
برای واردات ،صرفاً بر اســاس ضوابط
ابالغی بانک مرکزی ،امکانپذیر است
و اعطای هرگونه تســهیالت توســط
مؤسســات اعتباری به شرکت صرافی
ممنوع اســت .همچنین آن دسته از
صرافیهای موجود کــه مدت اعتبار
اجازهنامه فعالیت آنهــا بعد از تاریخ
ابالغ این بخشــنامه منقضی میشود،
حداکثر ظرف دو ســال مهلت دارند،
شــرایط خود را با مفاد دستورالعمل
جدید تطبیق دهند.

بازار سرمایه یکی از محورهای اصلی انتخابات ۱۴۰۰
رییس سازمان بورس گفت :اهمیت بازار سرمایه به حدی
است که امروزه در موضوعات سیاسی روز از جمله انتخابات،
حجم باالیی از مطالب طرح شــده ،مربوط به بورس است
و این نشــان از جایگاه مهم بازار ســرمایه در کشور دارد.
دومین جلســه میز صنعت به میزبانی ســازمان بورس و
اوراق بهــادار و همزمان با عرضه ســیمان در بورس کاال
برگزار شد و مشکالت و چالش های این صنعت به همراه
راهکارهای پیشــنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلســه که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار ،مدیران عامل بورس کاال و فرابورس ایران و مدیران
ارشد صنعت سیمان برگزار شد ،مدیران شرکتهای فعال
در صنعت سیمان از جمله شرکت سیمان تهران ،شرکت
سیمان فارس ،شرکت ســیمان ساوه ،هلدینگ سیمانی
غدیر و سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان نیز به صورت
مجازی و از طریق ویدئو کنفرانس حضور یافتند.بر اساس
این گزارش ،مقرر شــد با تداوم این جلسات برای صنعت
سیمان ،مقدمات الزم جهت تشکیل کنسرسیوم صادرات
سیمان و بهبود فرایندهای پذیرش محصول شرکت های
سیمانی در بورس کاال فراهم شود.در ابتدای جلسه ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دالیل راه اندازی
میز صنعت سیمان گفت :بازار سرمایه در سال های اخیر
جایگاه خاصی از نظر حضور گسترده سهامداران پیدا کرده
است .اهمیت بازار ســرمایه به حدی است که امروزه در
موضوعات سیاسی روز از جمله انتخابات ،حجم باالیی از
مطالب طرح شــده ،مربوط به بورس است و این نشان از
جایگاه مهم بازار سرمایه در کشــور دارد.دهقان دهنوی
افزود :از ســوی دیگر صنعت سیمان نیز یک صنعت مهم
و اســتراتژیک است و سرمایه گذاری قابل توجهی در این
صنعت در کشــور انجام شده است .اما این صنعت گرفتار
مشــکالتی اســت که باید در یک تعامل دو طرفه با بازار
سرمایه این مشکالت برطرف شود از این رو راه اندازی میز
صنعت به عنوان یکــی از راهکارهای مدنظر جهت ایجاد
تعامل بیشتر بازار سرمایه و صنعت پیشنهاد شد.وی خاطر
نشــان کرد :این میز در قدم اول نقش مشاورتی دارد و از
طریق تعامل ارکان مختلف بازار ســرمایه ،صنعت چالش
ها و مشــکالت بررسی خواهد شــد .در این میز تمامی
تولیدکنندگان سیمان ،انجمن های مربوطه ،بدنه علمی
و پژوهشی و نهادهای مالی از جمله تامین سرمایهها می

توانند حضور یابند .ضمن آنکه می توان از نظرات نهادهای
سیاســت گذار از جمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
مرکز پژوهش هــای مجلس و نمایندگان مجلس در این
جلســات بهره برد.دهقان دهنوی افزود :این جلسات باید
منجر به تهیه و تدوین راهحلهای مشــخص برای رفع
مشــکالت شود و مشخص شود که چه قوانین و مقرراتی
ش های موجود مورد نیاز است تا در نهایت
برای رفع چال 
با رفع این چالشها و رشد و توسعه صنعت ،بازار سرمایه
نیز منتفع شــود .وی هدف دوم از برگــزاری این میز را
تجمیع نظرات و تقویت توان نیروی کارشناســی دانست
و گفت :میز صنعت با این هدف برگزار می شود تا نظرات
کارشناســی را جمع آوری کند .در تمام دنیا نیز مرسوم
اســت که نظرات کارشناســی در قالب جلسات ،گفتگو،
مذاکره ،نشســت ها و همایش های متعدد تبدیل به یک
خواسته عمومی شــده و نهایتا برای آن پاسخی مناسب
تهیه شود .از این رو تالش خواهد شد در میز صنعت نیز
راهکارهای الزم تهیه و تنظیم شود.رئیس سازمان بورس و
اوراق بهادار گفت :هر تصمیمی که در کشور برای صنایع
بورســی اتخاذ می شــود به این معنی است که بر منافع
سهامداران تاثیر گذاشته اســت ،از این رو برای سهامدار
مهم است که تصمیمات اتخاذ شده در جهت منافع او بوده
یا خیر و ما میتوانیم در قالب میزهای صنعت این پیام را
به خوبی منتقل کنیم.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
در ادامه سومین زمینه بهرهمندی از میز صنعت را تامین
مالی دانست و گفت :هر صنعتی نیاز به تامین مالی دارد و
بازار سرمایه در حال حاضر مهمترین کانال تامین مالی در
کشور است و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای هر
صنعت موضوع مهمی اســت که می توان در این جلسات
به بررســی آن پرداخت .به همین دلیل نیز نخستین میز
صنعت برای پاالیشی ها و دومین میز صنعت برای سیمان
برگزار شــد.وی با تاکید بر تداوم جلسات گفت :با حضور
ی های
افراد متخصص در این نشســت ها ،شاهد خروج 
مشخصی برای بهبود شرایط خواهیم بود.دهقان دهنوی
در خصــوص دالیــل انتخاب صنعت ســیمان به عنوان
دومین صنعت جهت برگــزاری میز صنعت گفت :از روز
نخســت حضورم در سازمان بورس و اوراق بهادار ،صنعت
سیمان یکی از موضوعات اصلی بود و همواره این موضوع
از سوی کارشناسان و تحلیلگران بازار مطرح می شد که

صنعت سیمان به شدت از مسئله قیمتگذاری دستوری
رنج میبرد ،در نتیجه در یکی از نخســتین اقدامات خود،
موضــوع این صنعــت را پیگیری کرده و خواســتار رفع
شرایط ناعادالنه آن شدم.رییس سازمان بورس گفت :در
جریان این پیگیریها همواره این سوال برایم مطرح بود
که چرا مدیران عامل شرکت های سیمانی چنین انتقادی
را مطرح نمــیکنند و موضوع دســتوری بودن صنعت
سیمان تنها از سوی تحلیل گران بازار مطرح می شود اما
خوشبختانه در جریان مکاتبات با وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،مشخص شد که سیمان از مصادیق قیمتگذاری
نیست و وزیر محترم صنعت نیز مشخصا اعالم کرد که این
ت گذاری سیمان
وزارتخانه هیچ موضع و اصراری بر قیم 
ندارد و از تغییر شــرایط موجود استقبال خواهد کرد .در
نهایت با همکاری مدیران صنعت ســیمان کشور ،زمینه
عرضه سیمان در بورس کاال فراهم شد.دهقان دهنوی با
اشــاره به معامالت ســیمان در بورس کاال این رویداد را
فرصتی جدید برای صنعت ســیمان خواند و گفت :امید
می رود با برگزاری این جلسات ،برخالف گذشته ،تجربه
ای موفق در عرضه ســیمان در بورس کاال رقم بخورد تا
منافع آن در نهایت به سهامداران بورس و فرابورس برسد.
سهامداران در مدیریت شرکت ها و تصمیم گیریها نقش
زیادی ندارند اما ســازمان به عنوان وکیل سهامداران باید
پیگیر منافع آنها باشد.وی افزود :خوشبختانه شرکتهای
بزرگ سیمانی درخواست عرضه محصول خود را ارائه داده
اند و ما باید به سمتی برویم که کل سیمان تولید شده در
کشور در بورس کاال عرضه شود .بورس کاال یعنی شفافیت
و جلوگیری از انتقال منافع ســهامداران به جیب دالالن.
عرضه سیمان در بورس کاال سپر دفاعی مناسبی را فراهم
می کند و از این پس صنعت سیمان شامل سهمیه بندی،
قیمت گذاری و مداخله افراد نخواهد شد.رییس سازمان
بورس در پاسخ به مشکالت بازارگردانی که از سوی برخی
مدیران ســیمانی در این جلســه مطرح شد گفت :ما در
بازار سرمایه سهامدار عمده حرفهای میخواهیم ،کسی که
میتواند خودش را متناسب با سیکلهای بازار منبسط و
منقبض کند و در شــرایط مختلف اقدامات متعدد داشته
باشد .یک سهامدار عمده باید در زمان رونق بازار ،افزایش
ســرمایه داده و در زمان نزولی ،از سهمش از طریق سهام
خزانه و انتشار اوراق تبعی حمایت کند.

سازمان حسابرسی چه میکند
در پایان با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری مجامع بانکهای
بورســی باید دید ســازمان حسابرســی اســتانداردهای جدید
حســابداری را برای پایان دادن به رفاقت بانکها با ابربدهکاران
چند صد هزار میلیارد تومانی تعیین میکند یا اینکه مردم ایران
همچنان باید شاهد سندسازی بانکها برای جلوه دادن مطالبات
غیرجاری به جاری باشند ،البته این سندسازیها در کمال تعجب
با همکاری ابر بدهکاران بانکی و حسابســازان انجام میگیرد و
شــاید چاشنی این سندســازیها عموماً رد و بدلکردن زمین و
ساختمان بین بانک و ابربدهکاران باشد.

بانک مرکزی اعالم کرد :ممنوعیت
تراکنشهای بدون هویت در شبکه بانکی
در حال حاضر اگر اطالعات هویتی صاحب یک حســاب بانکی در سامانه نهاب
ثبت نشده باشد ،تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب برگشت می خورد
و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد نیست .بانک مرکزی
اعالم کرد :بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران تمامی تکالیف قانونی خود را
در حوزه افزایش شــفافیت و نظارت بر تراکنشهای بانکی انجام داده و ســایر
نهادها و بخشهای دیگر حاکمیــت در حال بهرهبرداری از نتایج اقدامات بانک
مرکزی و اطالعات ســامانههای این بانک هستند .از آنجا که گزارش های تهیه
شــده در کمیســیون های مجلس معموال برای قرائت در صحن علنی در نوبت
انتظار قــرار می گیرند ،در مواردی اتفاق می افتد که محتوای این گزارش ها با
میزان پیشــرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد.
به عنوان نمونه بســیاری از موارد اشاره در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حوزه
نظارتی بر اساس اطالعاتی است که در پاییز سال  1399جمع آوری شده است
و بــا توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شــده از آن تاریخ به بعد ،نیاز به بروز
رســانی دارد.بنا بر اعالم معاونت فناوری هــای نوین بانک مرکزی ،این بانک با
عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده  11قانون پایانه های فروشگاهی و
سامانه مؤدیان تا کنون  2,5میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطالعات
هویتی کامل یا نقص در مدارک شناسایی بوده اند ،از شبکه پرداخت الکترونیکی
کشــور قطع کرده است.عالوه بر این اطالعات مرتبط با حدود  8.4میلیون ابزار
پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه ســال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی
قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطالعات نسبت به تشکیل خودکار
پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند.این در حالی است که از بیستم دی
ماه سال گذشته ،تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت
الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دســتگاه کارتخوان فروشــگاهی
مشــروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است
و تمامی پایانه های تعریف شــده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی
هســتند .این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود.بنابر این
گزارش ،همان گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته
به ابتدای ســال  1400تغییر یافت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز با
مــاک قرار دادن این موعد جدید ،اجرای قانون را از موعد اول فروردین ســال
 1400آغاز کرده است.پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت
ماه ســال جاری ،نخســت اینکه تعداد چک های صیادی ثبت شده در سامانه
پیچک به یک میلیون فقره رسیده است .نسبت چک هـای برگشتی به وصولی
در ســامانه پیچک از ابتدا تا  26اردیبهشت سال جاری حدود  9درصد بوده که
در مقایســه با دوره مشابه در ســالهای  98و  99کاهش داشته است .همچنین
طی اردیبهشــت ماه گذشته بالغ بر  12,2میلیون برگه چک صیادی صادر شده
اســت.معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در توضیح سایر اقدامات مرتبط
با حوزه شــفافیت تراکنش های بانکی اعالم کرده است :بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش های بانکی  50پروژه
مختلف را در دست اجرا دارد .یکی از این پروژه ها ،راه اندازی سامانه نهاب است
که با عملیاتی شــدن آن تراکنش هایی که هویت صادرکننده یا دریافت کننده
وجه طی آن ها نامعلوم هستند ،انجام نمی گیرند و ناموفق خواهند بود .سامانه
نهاب ،ســامانه ای یکپارچه حاوی اطالعات هویتی مشتریان است که تخصیص
شــماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی
میسر می ســازد.در حال حاضر اگر اطالعات هویتی صاحب یک حساب بانکی
در ســامانه نهاب ثبت نشده باشد ،تراکنش های ساتنا و پایا از مبدا آن حساب
برگشــت می خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تایید چک در سامانه صیاد
نیست.با این اقدام ،تعداد حساب هایی که کد یا شناسه ملی صاحب حساب در
سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است و به کمتر از یک
دهم درصد رســیده است .به زودی و در مرحله نهایی این پروژه ،انجام تراکنش
بدون هویت در تمام شــبکه بانکی ممنوع خواهد شد.با اشاره به توضیحات باال
و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام گرفته و در حال انجام می توان گفت
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توانسته است بخش قابل قبولی از وظائف
قانونی محول شده را در موعد مقرر و بدون ایجاد تشویش برای کاربران خدمات
بانکی و پرداخت الکترونیکی عملیاتی کند و تالش دارد باقی مانده موارد را نیز
در زمان تعیین شده تکمیل کند.
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خطیبزاده:

اگر موضوعات کلیدی حل شود مذاکرات وین دور پایانی خواهد بود
مشترک به ما منتقل شــده ،این است که در برخی از این
موضوعات نظرات آنها این نیســت .ما نظرات خود را قاطع
و روشــن گفتیم .قطعا در برخی موضوعــات کلیدی باید
تصمیمات جدی گرفته شــود .فکر میکنم ما در آن نقطه
هستیم که باید تصمیمات مشخصی درباره برخی موضوعات
گرفته شــود .خطیبزاده اضافه کرد :همچنان مسیری که
رفتهایم براســاس همان دســتورالعملی بوده که از روز اول
اعالم کردهایم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات در وین
به نقاط کلیدی رسیده و هیچ بن بستی در مذاکرات وجود
نداشته ،درباره اخبار منتشر شده مبنی بر خرید نفت توسط
آمریکا گفت که از زمــان کلینتون نفتی از ایران خریداری
نشده است«.ســعید خطیبزاده» ســخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز (دوشنبه) در نشست
هفتگی با خبرنگاران رســانههای داخلــی و خارجی که به
صورت حضوری برگزار شــد ،ضمن تشریح آخرین تحوالت
در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدا رحلــت حضرت امام خمینــی (ره) بنیانگذار
انقالب اسالمی را تسلیت گفت.خطیبزاده همچنین اعالم
کرد که رایزنیها در وین در چارچوب کمیســیون مشترک
برجام کماکان ادامه دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه به
سفر هفته گذشــته محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به
جمهوری آذربایجان و ارمنستان اشاره کرد.
وزیر کشور تاجیکستان در تهران
وی به ســفر معاون نخســتوزیر و وزیر دارایی و همچنین
وزیر برق عراق به ایران در روز شنبه و همچنین سفر دیروز
(یکشنبه) معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران
نیز اشاره کرد و افزود :امروز میزبان وزیر کشور تاجیکستان
در ایران خواهیم بود.
مذاکرات در وین پیشرفتهای خوب و قابل توجهی
در هر سه کارگروه داشــته ،ولی موضوعات کلیدی
باقیمانده
این دیپلمات ارشــد کشورمان در پاســخ به سؤالی درباره
اظهارات «میخائیل اولیانوف» نماینده روســیه در مذاکرات
وین مبنی بر اینکه هنوز برنامهای برای دور ششم مذاکرات
وجود نــدارد و اینکه چقدر احتمــال دارد این دور پایانی
باشــد؟ اظهار داشت :موضع جمهوری اسالمی ایران را قبال
گفتهام و بار دیگر تکرار میکنم ،ما مذاکرات و گفتوگوهایی
که در وین انجام میدهیم ،با دقت و وسواسی که الزم است،
جلو میبریم.
خطیبزاده بیان کرد :هر دوری میتوانسته دور آخر باشد،
ولی چون برخی موضوعات باقیمانده ،به دور بعدی کشیده
شده و ادامه یافته اســت.وی بیان کرد :این دور هم همین
گونه اســت ،اگــر موضوعات کلیدی باقیمانده حل شــود،
میتواند دور آخر باشــد ولی اگر چنین نباشد دور دیگری
هــم خواهد بود .نباید عجله در قضــاوت کرد درباره اینکه
کدام دور ،دور آخر خواهد بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی
همچنین یادآور شــد :مذاکرات در وین پیشرفتهای خوب
و قابل توجهی در هر ســه کارگروه داشته ،ولی موضوعات
کلیــدی باقیمانده اســت .به تعبیر دیگر مــا االن به حل
موضوعات کلیدی رسیدهایم که این موضوعات کلیدی هم
باید با دقت صورت بگیرد.
راستی آزمایی رفع تحریمها
خطیبزاده در پاســخ به این سؤال که آیا درباره لغو تحریمها
از ســوی آمریکا مکانیسمی برای راستی آزمایی دیده شده و
چقدر زمان میبرد؟ ادامــه داد :موضع ما همان موضع قبلی
اســت .همه تحریمهــای برجامی آمریکا باید مرتفع شــود.
تمــام تحریمهایی کــه در دوران ترامپ با هدف از بین رفتن
برجــام و محروم کردن ایران از منافع برجام بوده ،باید مرتفع
شود و راســتی آزمایی صورت بگیرد و این راستی آزمایی در
فرمولهایی که االن مورد بحث در وین است ،صورت میگیرد
و بعد ایران اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد.
سفر معاون نخستوزیر عراق به تهران
وی درباره ســفر معاون نخســتوزیر عراق هم گفت :این
ســفر متمرکز بر اسناد باالدســتی بوده و با آقای دژپسند
مالقاتها انجام شد .درباره ارتقای روابط و تأدیه بدهیهای
عراق به ایران و صادرات برق و گاز ایران به عراق و آمادگی
ایران برای ادامه صادرات بحث و توافق شد و اطمینان داده
شــد که اگر دولت عراق اقدامات موثری در راســتای تأدیه
بدهی خود انجام دهد ،هیچ مشکلی نخواهد بود.خطیبزاده
همچنین یادآور شد :ضمن اینکه تنها در این حوزهها نبود
و گفتوگوهــای مفصلی برای ارتقــای روابط در حوزههای
دیگر تجاری ،اقتصادی و تکنولوژیک صورت گرفته اســت
و در ادامه هفته قبل معاون دیپلماســی اقتصادی ایران به
عراق صورت گرفته اســت و در آن سفر موضوعات مختلفی
مورد توافق قرار گرفت.
ی عراق به ایران روشن است
میزان بده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سؤالی درباره
صدور مجوز برای انتقــال  ۱۲۵میلیون دالر از منابع ارزی
ایران در عراق به بانکی در ســوئیس برای خرید واکســن
ی عراق به ایران
از کوواکس هم اظهار داشــت :میــزان بده 
روشــن اســت .همه آمارها در اختیار بانک مرکزی است و
باید جزییات از بانک مرکزی پرســیده شود.وی خاطرنشان
کــرد :این گفتوگوهــا در تهران و بغداد صــورت گرفته و
توافقاتی درباره ابعاد مختلف آن در جریان بوده است و یکی
از موضوعات در ســفر شنبه همین بوده است و این موضوع
در دست پیگیری است.
هیچ کشوری نمیتواند به حق ایران مبنی بر حضور
در آبهای بینالمللی تعدی کند
این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره خبر منتشر شده مبنی بر
اینکه دو ناو ایرانی به مقصد ونزوئال در حال حرکت هستند
و تهدید آمریکا در این خصوص نیز اظهار داشت :جمهوری
اســامی ایران همانند هر کشور دیگری در نظام بینالملل
نه تنها این حق را دارد و میتواند از حقوق بینالمللی خود

اســتفاده کند و در آبهای بینالمللی حضور داشته باشد.
خطیبزاده با بیان اینکه ایران همواره در آبهای بینالمللی
حضور داشته و دارد و هر مقصدی که هدفش باشد به سمت
آن حرکــت کرده و اینکه کجا خواهــد بود مراجع ذیربط
اعالم خواهند کرد ،تصریح کرد :هیچ کشــوری نمیتواند به
این حق تعدی کند .هشــدار میدهم که هیچ کسی اشتباه
محاسباتی نکند .آنهایی که در خانههای شیشهای نشستند
مراقب باشند که سنگی را به جایی پرتاب نکنند.

آمریکا باید تصمیم سیاسی خود را یک بار به صورت قاطع
بگیرد که یا میخواهد همچنان ازمیراث شکســت خورده
ترامــپ دفاع کند یا میخواهد از یا صفحــه را ورق بزند و
بــه تعهدات خود ذیل برجــام و قطعنامه  ۲۲۳۱به صورت
کامل برگردد و اگر چنین شــود پاسخ ایران توقف اقدامات
جبرانی و اجرای کامل برجام است.این دیپلمات ارشد ایرانی
تصریح کرد :برجام همان چیزی اســت که نوشــته شده نه
بیشتر نه کمتر.

نسل کشی در کانادا
کشــف گور دســتهجمعی کودکان بومیان در کانادا سؤال
دیگری بود که از ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره آن
در این نشســت سؤال شــد و خطیبزاده در این خصوص
گفت :یک تراژدی بزرگ انسانی در سابقه کانادا وجود دارد
که هیچ اســمی بر آن نمیتوان گذاشــت ،جز نسل کشی،
نســل کشــی بر علیه صاحبان اصلی آن سرزمین و بومیان
این کشــور ،.وی بیان کرد :جای تأســف دارد که کشوری
که ســعی دارد خود را پشت نقاب بشردوستانه پنهان کند
در ســابقه خودش چنین روزهای تاریکی داشته است .اگر
همچنان پیگیر مسائل حقوق بشر کانادا باشید ،بومیان یکی
از موضوعات اصلی اســت ،اقداماتی کــه علیه زنان بومیان
صورت گرفته ،ناپدید شــدن زنان بومــی و نازایی اجباری
زنــان بومی در کانادا.ســخنگوی وزارت خارجه افزود :همه
اینها شرم تاریخی برای کاناداســت .با جامعه بومی کانادا
ابــراز همدردی میکنم .دولت کانادا به خاطرش باشــد هر
وقت خواست ژست حقوق بشری بگیرد ،به روزهای تاریک
گذشــته فکر کند و ســعی کند خانه خودش این روزهای
تاریک را جبران کند.

سندهای راهبردی ســندهای این دولت و آن دولت
نیستند
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر «سید رسول موسوی»
مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران به افغانستان و
سرنوشت ســند جامع همکاری بین ایران و افغانستان نیز
اظهار داشــت :البته رایزنیهای ما با دوستان در افغانستان
محدود به این ســفر نیســت و نماینده ویژه ایران در امور
افغانســتان در دو هفته گذشته ســفر خوبی به افغانستان
داشــت و رایزنیهایی را صورت داد و سفر مدیرکل آسیای
جنوبــی نیز در ادامه همین رایزنیها بوده و تمرکز هم تنها
بر ســند جامع راهبردی نیست .وی افزود :آینده افغانستان
و شــکوفایی این کشور و صلح و ثبات در افغانستان همواره
تمرکز اصلی رایزنیهای ما بوده است .درباره سند راهبردی
همکاریهای دو کشــور  ۹۹درصد آن مدتهاســت آماده
اســت ،یکی دو موضوع اســت که دولت افغانســتان هنوز
تصمیم خود را اعالم نکرده اســت .برداشــت ما این نیست
که اراده در کابل وجود ندارد و حتما باید اجماعی در داخل
افغانســتان صورت بگیرد .سندهای راهبردی سندهای این
دولت و آن دولت نیســتند .جمهوری اســامی افغانستان
مطمئنا از مســیر امضای چنین توافقنامهها و ســندهایی
تقویت خواهد شد.

از زمان کلینتون نفتی از ایران خریداری نشده
ســخنگوی وزارت خارجه درباره خبر منتشــر شده رویترز
مبنی بر اینکــه آمریکا اخیرا یک میلیون بشــکه نفت از
ایــران خریداری کرده ،اظهار داشــت :جزییاتــی ندارم ،از
زمان کلینتون رئیس جمهور اسبق آمریکا به خاطر قوانینی
که گذاشــتند ،نفتی از ایران خریداری نشــده است .شاید
منظورشــان موضوع دیگری باشد که االن جزییاتش ندارم
و اظهارنظر خاصی نمیتوانم بکنم.
برگزاری انتخابات در خارج از کشور
 ،خطیــبزاده درباره برگزاری انتخابات در خارج از کشــور
نیز گفــت :وزارت خارجــه یک ســتادی در داخل وزارت
خارجه دارد که معاون کنســولی مســئولیت این ستاد را
دارد .مســئولیت برگــزاری انتخابات در خارج از کشــور با
وزارت امور خارجه است .دیروز نشستی در این خصوص در
وزارت خارجه برگزار شــد .سفارتخانهها و سرکنسولگریها
دستورالعملهای الزم را گرفتهاند .وی افزود :وزارت خارجه
مثل همیشــه امید دارد با تمهیدات اندیشیده شده شاهد
حضور گســترده و گرم مردم بزرگ ایــران و هموطنان در
کشورهای مختلف باشیم.
جزییات درباره دستگیری گردشگر فرانسوی ندارم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دستگیری یک گردشگر
فرانسوی که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز اظهار داشت:
جزییات را ندارم و باید بپرسم.
اگر گفتوگوها نیاز به تصمیماتی در تهران داشــته
باشد قطعا این تصمیمات در تهران گرفته میشود
این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره مذاکرات در وین و اینکه
آیــا غربیهــا به دنبال طوالنــی کردن مذاکــرات در وین
نیســتند؟ گفت :هیچ بن بســتی در مذاکــرات وین وجود
نداشته و مذاکرات به نقاط کلیدی رسیده و مسائل کلیدی
باید تصمیم گیری شــود و این مسائل هم دقت و وسواس و
زمان خودش را الزم دارد .خطیبزاده تصریح کرد :نه اجازه
میدهیم که گفتوگوها فرسایشــی شود و نه تعجیلی برای
رسیدن به توافق داریم .مالک و سنجه ما حقوق ملت است،
مالک و سنجه ما تامین منافع عالیه مردم و نظام است .در
همین چارچوب نیز تیم گفتوگو کننده ما حرکت کرده و
دستورالعملها از مرکز را طابق النعل بالنعل انجام میدهد و
جلو برده است.سخنگوی وزارت خارجه یادآور شد :قطعا اگر
گفتوگوها نیاز به تصمیماتی در تهران داشــته باشد قطعا
ایــن تصمیمات در تهران گرفته میشــود.وی تصریح کرد:

گفتوگوها با عربستان همچنان ادامه دارد /توافقات
اولیه مثبت درباره حج
وی همچنیــن درباره گفتوگوهای ایران و عربســتان و در
پاســخ به این سؤال که آیا امســال اعزام حجاج را خواهیم
داشــت ،بــا بیــان اینکه هیچ وقت مرســوم نیســت که
گفتوگوها در فضای عمومی ادامه یابد ،اظهار داشت :اجازه
دهیــد جزییات گفتوگوها در بیــن گفتوگو کنندگان تا
زمانی که به نتیجه برســد ،بماند.خطیبزاده با بیان اینکه
گفتوگوها با عربســتان همچنان ادامــه دارد و افزود :این
گفتوگوها در فضای مناسبی ادامه داشته و امیدواریم این
گفتوگوها به فهم مشترکی بین ایران و عربستان برسد.وی
خاطرنشــان کرد :در مورد حج هم رایزنیهای گستردهای
صورت گرفته که بتوانیم این موضوع را امسال داشته باشیم.
توافقات اولیه صورت گرفته که مثبت بوده است.
گفتوگوهای وین هیچ ارتباطی با مســائل دیگر از
جمله زندانیان ندارد
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سؤالی درباره
آخرین گفتوگوها درباره تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی
اظهار داشــت که گفتوگوهای وین هیچ ارتباطی با مسائل
دیگر از جمله زندانیان ندارد .برای جمهوری اسالمی ایران
آزادی اتباع به گروگان گرفته شده در آمریکا و آنهایی که به
ناحق و غیرقانونی و به بهانههای واهی در زندانهای آمریکا
هستند ،اولویت قطعی بوده است.وی گفت :اگر دولت آمریکا
این موضوع انسانی را تسهیل کند ،فضای بهتری حتی برای
گفتوگوها در وین ایجاد میکند .این همواره در دستورکار
ما بوده است و اگر شرایط فراهم شود ذرهای تردید نخواهیم
کرد که اتباع خود را از دست بی عدالتیها نجات دهیم.
قطعا در برخی موضوعات کلیــدی باید تصمیمات
جدی گرفته شود
خطیبزاده همچنین در پاســخ به سؤال خبرنگاری درباره
اینکه شما گفتید بن بســتی در مذاکرات وین نیست ،آیا
به این معناســت که آمریکا پذیرفته همه تحریمها از جمله
دوران ترامپ ،تروریســم و حقوق بشری را لغو کند؟ افزود:
موضع ایران این است که تمامی تحریمهای دولت ترامپ بر
ضد ایران اعمال کــرده همه با هدف محروم کردن ایران از
منافع برجامی و با هدف از بین بردن برجام بوده و با روح و
کالم مندرج در برجام در تناقض قطعی است.وی خاطرنشان
کرد :نظر تیم مذاکره کننده آمریکا که از طریق کمیسیون

آزادی کشتی ایرانی در اندونزی و نقش وزارت امور
خارجه
وی دربــاره آزادی کشــتی ایرانی در اندونــزی هم گفت:
این امر صــورت گرفته اســت .از روز اول وزارت خارجه و
بخشهای مختلف آن در کنار خدمه و کاپیتان کشتی بود
و کلیه دسترسیهای کنسولی و مشاورههای حقوقی توسط
سفارت ایران در جاکارتا و از طریق وزارت خارجه در اختیار
مجموعه کشــتی و کاپیتان کشتی قرار گرفت .وکیل کارها
را پیگیری میکرد و کارها توســط وزارت خارجه پیگیری
میشد.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :از روز اول تا روز
آخر وزارت خارجه نقش داشــت و بارها با ســفیر اندونزی
مالقات شد و ســفر ظریف همراه با پیام رئیس جمهور در
خصوص ارتقای روابــط دوجانبه بود ولی در این زمینه هم
گفتوگوهایی شد .حل و فصل این موضوع در بستر دوستانه
روابط ایران و اندونــزی طبیعی بود ،البته دادگاه هم عمده
اتهامات کشــتی را وارد ندانست و بخشی را هم که پذیرفت
بخشــی بود که دادگاه صالحه اندونزی نشــان داد در بستر
قضایی بی طرفانه این موضوع حل و فصل شــده است.وی
گفت :همه بدانند که ایران در خصوص دریانوردی و حقوق
بینالملل بســیار دقیق اســت و این دقت و وسواس را در
خصوص دوستانمان بیشتر داشتیم.
درباره موضوعاتی که در داخل عراق است اظهارنظر
خاصی نمیکنیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات
پیش رو در عراق و دســتگیری یکی از سران الحشدالشعبی
نیز اظهار داشــت :روابط ایران و عــراق تاریخی و پر از ابعاد
روشن و چند الیه اســت ،ما همواره همه را در داخل عراق
دعوت کردیم که در چارچوب سازوکارهای عراقی به حل و
فصل اختالفات خودشان بپردازند .قطعا درباره موضوعاتی که
در داخل عراق است اظهارنظر خاصی نمیکنیم و همیشه از
همه توان خود استفاده کردیم که عراق هر روز بیش از پیش
در حال ثبات ،امنیت و آرامش قرار داشته باشد.
از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد
با اشاره به اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر اینکه
تحریمهایی را بررسی میکنیم که رفع آنها برای از سرگیری
احیای برجام مناسب است ،گفت :اینکه آمریکا و مقاماتش
چه عنوان میکنند به خودشــان مربوط اســت ،ولی ما از
حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد .برجام نه بیشــتر و نه
کمتر باید عینا اجرا شود درباره برجام جدید هم هیچ وقت
گفتوگویی نبوده است و مذاکره جدیدی با آمریکا نداشتیم.
برجام  ۲۰۱۵تنها انتخاب و راهحل روی میز
بــه اظهارنظر «آنتونی بلینکن» وزیــر خارجه آمریکا مبنی
بــر اینکه به دنبال تقویت و طوالنی کردن برجام هســتیم
تا فعالیتهای ثبات زای ایران در منطقه ،اشــاعه تسلیحات
و  ...را شــامل شود و نظر ســخنگوی وزارت خارجه را جویا
شــد که وی گفت :به جای اینکه سعی کنند دشمن قسم
خورده برجام را راضی کنند ،بهتر است به تعهدات خودشان
ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱و برجام برگردند .تنها انتخاب و راهحلی
که بــر روی میز وجود دارد برجام و برجامی اســت که در
ســال  ۲۰۱۵امضا شده است و این بهترین چیزی است که
دولت فعلی آمریکا میتواند به آن فکر کند.وی گفت :اگر قرار
باشد موضوعات دیگری حتی درباره آن فکر هم شود ،لیست
بلندباالیــی از اقدامات مخرب آمریکا و متحدانش در منطقه
وجود دارد که اگر آمریکا آماده اســت درباره آنها گفتوگو
کند ،قطعا لیست اقداماتش فراوان است.
دستاوردهای سفر ظریف به باکو و ایروان
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر ظریف به باکو
و ایروان هم گفت :تحوالت در مرز ایران و در منطقه قفقاز از
اهمیت ویژهای برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.
وی افزود :سفر آقای دکتر ظریف به این دو کشور در ادامه
رایزنیهــای قبلی صورت گرفته و بــه طور ویژه متمرکز
بر دو موضوع اســت یکی ادامه صلــح و ثبات و پیگیری
توافقات بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و همچنین
تمرکز بر گســترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با این
دو کشــور.خطیبزاده گفت :ایران به عنوان کشوری که
همواره بهترین روابط را با این پایتختها داشــته است و
شــاید جزو معدود کشورهایی است که به این پایتختها
دسترســی یکســانی دارد ،تالش میکند فضایی را برای
تفاهــم ایجاد کنــد ،چه دوجانبه و چه ســه جانبه و چه
فرمولهایی که همواره بحث شده است.سخنگوی وزارت
خارجه بیان کرد :در ســفر آقای ظریف با مقامات آذری و
ارمنی تمامی این مباحث بحث شده و جزییات تحوالت
و برخی نگرانیهایی که بعد از اتفاقات دو هفته گذشــته
پیش آمده بود ،بحث شــده است .درباره سد مشترکی که
هست ،پروژههای مشــترکی که قرار است پیگیری شود
و همچنین راههای ترانزیت بحث شــد ،در ســفر معاون
نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز همین موضوعات به
صورت ریز با تمرکز بر پروژههای اقتصادی و ترانزیتی بین
دوکشور پیگیری شد.
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گزیده خبر
جاسوسی از متحدان؛ مرکل و اشتاین مایر در
تور آژانس امنیت ملی آمریکا

یک رسانه آلمانی از همکاری سرویس جاسوسی دانمارک با آژانس امنیت ملی
آمریکا و جاسوسی از سران اروپا از جمله صدر اعظم آلمان خبر داد ،.یک رسانه
آلمانی یکشــنبه شب گزارش داد که سرویس مخفی دانمارک به آژانس امنیت
ملی ایاالت متحده ( )NSAبرای جاسوسی از سران اروپا از جمله «آنگال مرکل»،
صدر اعظم آلمان و «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور این کشور کمک
کرده است.به گزارش وبگاه شبکه خبری «دویچه وله » افشای جاسوسی ایاالت
متحده از متحدان خود برای اولین بار در ســال  2013آشــکار شد ،اما اکنون
روزنامه نگاران به گزارشهایی با جزئیات بیشــتری دسترسی پیدا کردهاند .این
گزارش نشــان داد که دانمارک متحد و همســایه نزدیک آلمان با همکاری با
سرویس جاسوسی آمریکا ،صدر اعظم و رئیس جمهور این کشور را هدف قرار
داده بود.در گزارش جدید همچنین مشخص شده که آمریکا از «پیر اشتینبرک»
کاندیدای صدارت وقت حزب سوسیالیست چپ میانه آلمان ( )SPDنیز جاسوسی
کرده اســت .اشتینبرک پس از اطالع از عملیات جاسوسی علیه خود با اعضای
تیم تفحص خود رایزنی کرد.این در حالی اســت که نه مرکل و نه اشتین مایر
هیچ اطالعی از عملیات جاسوسی توسط مقامها برجسته دولت دانمارک نداشته
اند .دولت دانمارک و سرویس جاسوسی این کشور تاکنون واکنشی در این زمینه
نشان نداده است.دولت فرانســه در واکنش به گزارش رسانهای درباره همکاری
سرویس جاسوسی دانمارک با آژانس امنیت ملی آمریکا برای جاسوسی از سران
اروپا ،این مســئله را صرفاً «بســیار جدی» توصیف کرد ،.دولت فرانســه دیروز
(دوشنبه) در واکنش به گزارشها درباره جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از
رهبران ارشد اروپا با کمک سرویس جاسوسی دانمارک ،این مسئله را در صورت
اثبات «بســیار جدی» خواند«.کلمنت بون» وزیر امور اروپای فرانســه به رادیو
فرانسه اینفو گفت :بسیار جدی است ،باید ببینیم آیا شرکای ما در اتحادیه اروپا،
دانمارکیها ،در همکاری با سرویسهای آمریکایی مرتکب خطا شدهاند.وی افزود:
در صورتی که مشخص شود آمریکا از رهبران اتحادیه اروپا جاسوسی میکرده،
این (مسئله) بسیار جدی خواهد بود.
پایان مهلت حریری برای تشکیل دولت

سرنوشت پرونده سیاسی لبنان چه میشود؟

درحالی که منابع لبنانی اعالم کردند امروز مهلت حریری برای تشکیل دولت به
پایان میرســد ،چند گزینه برای سرنوشت پرونده تشکیل کابینه در این کشور
مطرح میشــود.به گزارش روزنامه االخبار ،در حالی که منابع گزارش میدهند
«سعد حریری» نخست وزیر مکلف لبنان بامداد دیروز دوشنبه به بیروت بازگشته
است ،همه منتظرند تا او به پیمان خود با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان درباره
تشکیل سریع دولت پایبند باشد و به توافقی برسد که پرونده تشکیل کابینه را
تکمیل میکند.در حالی که برخی منابع گزارش میدهند سعد حریری به پاریس
رفته بود و در این سفر با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه دیدار داشت،
برخی منابع دیگر دیدار حریری با امانوئل ماکرون را تکذیب کرده گفتند که او
با سایر مسئوالن فرانســه در کاخ الیزه مالقات کرده است.این منابع همچنین
اشاره کردند ،بهخالف آنچه گزارش شده بود سعد حریری طی چند روز گذشته
در فرانســه نبود و از آنجا به امارات سفر کرده بود و البته برنامه مشخصی برای
بازگشت به بیروت نداشت.از سوی دیگر منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت اعالم
کردند که نبیه بری همچنان منتظر بازگشت حریری و تعهد او به وعدههایش در
خصوص تشکیل دولتی با حضور  24وزیر است .همچنین «میشل عون» رئیس
جمهوری لبنان نیز بهنوبه خــود منتظر نتیجه تالشهای رئیس پارلمان مانده
است که قب ًال دو بار درخواســت تمدید مهلت تعیینشده برای انجام مأموریت
ســعد حریری در تشــکیل دولت را داده بود.منابع سیاسی لبنان در این زمینه
تأکید کردند ،نبیه بری از رفتار سعد حریری که به وعدههای خود وفا نکرده است
ناراضی اســت و فرصتی که برای خودش و حریری جهت تشکیل دولت تعیین
کرده بود امروز پایان مییابد.همین منابع معتقدند ،در صورتی که سعد حریری
به تعهدات خود پایبند نباشد بار دیگر ثابت میشود که او همچنان در حال طفره
رفتن و ادامه دادن به روند بنبست سیاسی لبنان است؛ همانطور که مانورهای
او در گذشته نیز این موضوع را نشان میدهد و تأکید میکند که حریری بهدنبال
اتالف وقت است.منابع وابسته به میشــل عون نیز اعالم کردند ،اگر حریری به
وعدههای خود عمل نکند امروز آخرین مهلت برای او خواهد بود و رئیس جمهور
به همه اعالم میکند که پرونده تشــکیل دولت دیگر در اختیار ســعد حریری
نخواهد بود که در این صورت بعد از استعفای نمایندگان فراکسیون حریری در
پارلمان لبنان ممکن اســت گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی مطرح
شــود.منابع لبنانی تصریح کردند ،پس از مدتها انتظار برای تشکیل دولت در
شــرایط کنونی ممکن اســت رئیسجمهور برای برونرفت کشور از بحران به
برگــزاری انتخابات پارلمانی بهعنوان آخرین گزینه روی بیاورد .همچنین بحث
تشــکیل «دولت انتخاباتی» مطرح شده است که ریاست آن را شخص دیگری
غیر از سعد حریری بهعهده بگیرد که شبیه دولت نجیب میقاتی در سال 2005
خواهد بود.طی چند روز گذشــته در ســایه ادامه تالشهای حزباهلل و رئیس
پارلمان لبنان برای پایان بنبست سیاسی در این کشور ،نبیه بری ابتکار جدیدی
تحت عنوان تشــکیل دولتی متخصص با حضور  24وزیــر و بدون اینکه هیچ
یک از طرفین تشــکیل دولت یعنی حریری و میشــل عون (یکسوم معطل)
را در اختیار داشــته باشند مطرح کرد .حریری بالفاصله از این ابتکار نبیه بری
استقبال کرد و بدین ترتیب روزنههای امیدی برای برونرفت از بحران سیاسی
لبنان مشــاهده شد.اما بعد از آن حریری مجددا ً به سفرهای خارجی خود ادامه
داد و مشــخص نیســت آیا به تعهدات خود با رئیس پارلمان عمل خواهد کرد
یا همانند گذشــته ســعی دارد همچنان به اتالف وقت ادامه دهد.عالوه بر همه
اینهــا واقعیتهای اقتصادی و مالی لبنان در نقطه خطرناکی قرار دارند و حتی
اگر همین امروز دولت تشــکیل شود حل همه مسائل به زمان زیادی نیاز دارد؛
اما در هر صورت حضور یک دولت مستقل و پایدار برای شروع رسیدگی به این
بحرانها و جلوگیری از تشدید آنها الزم و ضروری است.

پامپئو هم شاید کاندیدای انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۴آمریکا شود

پامپئو قرار اســت ژوئیه ســال جاری میــادی به آیووا برگردد و این مســاله
گمانهزنیها درباره احتمال کاندیداتوری وی را در انتخابات  ۲۰۲۴قوت بخشیده
است.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،این گمانه زنیها در حالی مطرح شده که
مایک پامپئو ،وزیر امور خارجه سابق آمریکا احتمال کاندیدا شدنش در انتخابات
را رد نکــرده بود.پامپئو در گفتگوی مارس خود با شــبکه خبری فاکس نیوز از
تمایلش برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۴خبر داده بود
اما این تنها در صورتی امکان پذیر است که دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق
آمریکا تصمیم نگیرد تا در انتخابات کاندیدا شود.حاال پامپئو قصد دارد تا به آیووا
برود که در مرکز چرخه انتخابات کشور قرار دارد .در مارس  ،۲۰۲۱وی به کلوپ
محافظه کار غرب کشــور در آیووا رفته بود.در  ۵۰سال گذشته مجمع حامیان
احزاب در آیووا هم برای دموکراتها و هم برای جمهوری خواهان بوده است

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
آسترید لیندگرن
آسترید آنا امیلیا لیندگرن نویسندهی سوئدی کتابهای
کودکان و نوجوانان بود که تعداد زیادی از کتابهایش به
 ۸۵زبان زنده ی دنیا ترجمه و در بیش از  ۱۰۰کشــور
جهان منتشر شدهاست .وی سالهایاولیه زندگی خود را،
در خانهی پدری خود واقع در باغی به نام نس ( )Näsدر
نزدیکی ویمربه که یکی از شهرهای استان اسمالند است،
گذراند .بیشتر داستانهایاو بر براساس خاطرات دوران
کودکی خود و زندگی خانوادگیش در نس نوشته شدهاند.
اما یکی از مشهورترین شخصیتهای داستانهای او یعنی
پی پی جوراب بلنده را در اصل برای سرگرم کردن کارین
دختر خردســالش زمانی که در بستر بیماری افتاده بود،
خلق کرد .خود لیندگرن در این باره گفته ،یک بار کارین
در بســتر بیماری ناگهان بدون مقدمه به من گفت "برام داستانی درباره پی پی جوراب بلنده بگو" و به
این ترتیب این شخصیت شکل گرفت .در سال  ۱۹۶۷مؤسسه رابن و شوگرن بانی جایزه ادبی جدیدی
شدکه آن را به افتخار آسترید و در رابطه با جشن تولد  ۶۰سالگی وی جایزه ادبی آسترید لیندگرن نام
نهاد .این جایزه که مبلغ آن برابر  ۴۰۰۰۰کرون ســوئد اســت هر ساله در روز تولد آسترید لیندگرن در
ماه نوامبر به یکی از نویسندگان سوئدی کتابهای کودکان اهدا میشود .آسترید بهخاطر دفاع و حمایت
از حقوق کودکان و حیوانات و همچنین مخالفتش با تنبیه بدنی نیز شــخص شناخته شدهای بود .در
سال  ۱۹۵۸دومین دریافتکننده جایزه هانس کریستین آندرسن ،جایزه بینالمللی ادبیات کودک ،بود
و در سال  ۱۹۹۳جایزه بینالمللی که به «آلترناتیو جایزه نوبل» معروف شدهاست به دلیل عدالتخواهی
او ،تعهدش نســبت به حاکم شدن فرهنگ عدم خشونت در جامعه ،درک و همدردی وی با اقلیتها و
همچنین بهخاطر عشق وی به طبیعت و کوششی که در راه حفظ آن به عمل میآورد به وی اعطا شد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

فصل «نشاء»

تفاوتهای موز سبز و زرد
از لحاظ خواص

ورزشی

موز نارس از نظر کالری کم است .فقط  ۵۶کیلو کالری در هر  ۱۰۰گرم
موز سبز وجود دارد .به دلیل شاخص گلیسمی پایین (حدود  ۴۰درصد)
موز سبز برای کسانی که وزن کم میکنند ،بسیار مفید است .در موز سبز
نشاسته زیاد است (حدود  ۱۲.۵گرم در هر  ۱۰۰گرم) ،بنابراین اشتها را
کاهش میدهد و هضم آن مدت زمان زیادی طول میکشــد .موز بیش
از حد رسیده از  ۹۰تا  ۱۰۰کیلو کالری در هر  ۱۰۰گرم برخوردار است.
این موز سرشــار از کاتچین است ،آنتی اکسیدانهای قدرتمندی که از
ســلولها در برابر آسیب محافظت میکنند .شاخص گلیسمی موزهای
رســیده حدود  ۷۰اســت ،بنابراین اگر اضافه وزن دارید ،بهتر است موز
رســیده را کنار بگذارید .بر خالف موز سبز ،هضم آنها آسان است؛ در
طول کار طوالنی مدت ،این موز منبع انرژی سریع خواهد بود.

درسهایی برای دنیای پساکرونا
کتاب «درسهایی برای دنیای پساکرونا» به قلم فرید
زکریا ،مجری سرشناس شبکه ســی ان ان در سال
 ۲۰۲۰منتشر شد .این اثر با ترجمه محمدعلی شفیعی
در انتشارات کتابستان معرفت منتشر شد .مترجم اثر
با توجه به محتوای آن که درباره کروناست ،به منظور
انس بیشتر مخاطبان با کتاب عنوان «درسهایی برای
دنیای پســاکرونا» را انتخاب کرده است .نویسنده اثر
معتقد است هم اکنون به دنیای پساکرونا وارد شدیم.
شوک اولیه ناشی از این بیماری را از سر گذراندیم و
سبک زندگی مان کامال تغییر کرده است .او به دنیایی
مینگــرد که تا مدتی همینگونه ادامه دارد یا بیماری
خیلی زود کنترل شــود .تغییر ایجاد شده در انسان
به دنبال شــیوع این بیماری تغییری ماندگار اســت .از این رو تالش میکند با بررسی تاریخچه
بیماریهایی از جمله آنفوالنزای اســپانیایی ،سارس ،آنفوالنزای خوکی و پرندگان و بیماریهایی
از این دست دلیل وضعیت امروزمان را تحلیل کند و تصویری از دنیای پیش رو به ما نشان دهد.
در فصلهای دهگانه کتاب ،نویسنده با دلیل موفقیت برخی کشورها و شکست برخی دیگر را در
مواجهه با بیماری بررسی میکند .از این مسئله به حاکمان آینده درس میدهد به انسان مینگرد
و ســبک زندگی انسان را در آینده به او پیشنهاد میدهد .او همچنین به دنیای حرفهای پزشکی
میپردازد و به دنیای دیجیتال آینده وارد میشود و تحوالت احتمالی آن را بررسی میکند .زکریا
درباره جهانی سازی و نابرابری جهانی جستجو میکند و رقابت قدرتهای جهانی از جمله چین
و آمریکا را بررسی میکند .بررسی تاریخی هر یک از موضوعات مدنظر نویسنده از مزایای کتاب
است .این رویکرد به مخاطب کمک میکند با دیدی جامعتر موضوعات روز را بررسی کند.

فرهنگ

روایت دختر تاریخ ساز ایران از کسب اولین مدال جهانی
دختر وزنه بردار ایران گفت :زمان مسابقه فقط به این فکر می کردم که هیچ حرکتی را از دست ندهم تا بتوانم مدال بگیرم و تمام تمرکزم
روی وزنه هایم بودم .یکتا جمالی دختر نوجوان ایران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان توانست با ثبت رکورد مجموع 308
کیلوگرم بر سکوی سوم جوانان جهان قرار بگیرد و سه مدال برنز به دست بیاورد .جمالی اولین مدال وزنه برداری تاریخ بانوان ایران را
در رده جهانی کسب کرد .یکتا جمالی در گفتگو با ایسنا درباره عملکرد خود در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان بیان کرد:
قبل از مســابقه همه به من روحیه دادند بنابراین استرس آنچنانی برای مسابقه نداشتم و توانستم آن را کنترل کنم و فقط به این فکر
می کردم که بتوانم مدال بگیرم و خدا را شکر که توانستم سه مدال برنز کسب کنم .او ادامه داد :در سه ماه آخر اردو ،به خانه نرفتم و
با حمایت فدراسیون ،کمک مربی و مشاور فنی تیم ،تمرینات خیلی خوبی را داشتم .در زمان مسابقه نیز هر وزنه ای که می زدم به
این فکر می کردم که میتوانم اولین مدال را بگیرم بنابراین تالش کردم که هیچ کدام از حرکت هایم را از دست ندهم و خدارا شکر هر
شش حرکت را هم درست انجام دادم .زمانی هم که روی سکوی مسابقات رفتم ،خیلی خوشحال بودم و حسی که داشتم را هیچ گونه
نمی توانم بیان کنم .مردم عزیزم هم خیلی دعا کردند و از همه تشکر می کنم .جمالی با اشاره به برنامهای که برای آینده خود دارد .

تخت گاز

 ۱۰۰موسیقیدان جهان صلح و آرامش
را فریاد زدند
آلبوم موســیقی «صداها و پلها» به آهنگسازی احسان
مطوری با همراهی حدود  ۱۰۰موســیقیدان از سراسر
جهان ســاخته شده اســت و در  ۲۵تیرماه ۱۶( ۱۴۰۰
جوالی  )۲۰۲۱منتشر خواهد شد .احسان مطوری گفت:
این پروژه با حضور علیرضا قربانی به عنوان خواننده اصلی
و با همــکاری حدود  ۱۰۰موزیســین ۹ ،خواننده و در
 ۲۰اســتودیو از سراسر دنیا با ساخت  ۹قطعه موسیقی
به انجام رسیده است .من ساکن آمریکا هستم و در این
کشور به غیر از موالنا و شاید تا حد کمی حافظ و سعدی
هیچ کدام از شــاعران ایرانی را نمیشناسند .زمانی که با
هنرمندان اینجا معاشــرت میکــردم ،تنها چیزی که از
ایران میدانســتند موالنا بود که البته افغانها و ترکها
نیز مدعی هستند موالنا متعلق به آنها است .در همان زمان پروژهای را به نام «از رودکی تا منزوی» در
ذهنم تعریف کردم که در نهایت به ساخت «آلبوم صداها و پلها» منجر شد .برای انجام این پروژه ،ابتدا
شــعرای غیرفارسی زبان هم عصر با شاعران منتخب فارسی زبان در پروژه صداها و پل ها را پیدا کردم
و از نمونه تأثیرات اجتماعی جامعهای که در آن زندگی کرده بوند ،الهام گرفتم .به عنوان مثال مسائلی
همانند مهاجرت ،دلتنگی ،از دست دادن ،جنگ ،شادی و غم و … را در نظر گرفتم .آنگاه نگاه دو شاعر
در دو جغرافیا و فرهنگ متفاوت را برداشتم .برای مثال نگاه دو شاعر در ایران (فروغ) و آلمان (مارگوت
بیکل) را درباره موضوعی مانند مهاجرت چه از جغرافیایی به جغرافیای دیگر و چه از انســانی به انسان
دیگر را بررسی کردم .اشعار کنار هم قرار می گرفت و داستان جدیدی خلق می شد .حال ،موسیقی بدون
دریافت کوچکترین تاثیر از آن فرهنگ یا اقلیم خاص ،می بایست بیانگر یه صدای ملودیک جهانی باشد.

توقیف رولزرویس فانتوم به خاطر کابین چرم کروکدیل!
بسیاری از خودروهای لوکس و سطح باال طیف وسیعی از گزینههای شخصیسازی و آپشن های جذاب را ارائه میکنند .با این
وجود برخی خریداران به مراکز متفرقه مراجعه میکنند تا آپشــن های بیشــتری را انتخاب نمایند .این رولزرویس فانتومی که
مشاهده میکنید توسط مقامات ایتالیایی و به خاطر استفاده از چرم کروکدیل در کابین توقیف شده است .اگرچه این اولین باری
نیست که شاهد استفاده از متریال کمیاب و نادر در رولزرویس فانتوم هستیم اما هرگز چیزی شبیه این را ندیده بودیم .درست
نقطه مقابل چرم کروکدیل پوششهای چرم هرمس و چوب هاوایی کوا وجود دارند که استفاده از آنها کام ً
ال قانونی است .شایعاتی
درباره ورود این خودرو از روسیه به ایتالیا منتشر شده است .هنوز این مسئله مشخص نشده اما گفته شده فانتوم موردبحث در راه
حضور در یک نمایندگی خاص در رم بوده تا به یک مشتری متمول فروخته شود .متأسفانه خودرو بیش از حد خاص بوده و خب
توقیف شده است .واضح است که کابین جدید این خودرو توسط شرکتی متفرقه نصب شده و توسط رولزرویس نیز تائید نشده
است .جدای از کیفیت و فینیش ضعیف ،کروکدیل جزو گونههای کمیاب و محافظت شده طبقه بندی شده است .برخالف باور
عموم ،تولید وسایل از چرم کروکدیل و تمساح میتواند بهصورت قانونی انجام شود.

فواید بی نظیر
گیاه کاالندوال
کاالندوال گیاهی از تیره کاســنیان است که خواص بی شماری در
طب ســنتی دارد .گیاه کاالندوال میتواند باعث التیام بیماریهای
مزمن شــود .همچنین اثبات شــده اســت که این گیــاه خواص
ضدالتهابی ،آنتی باکتریایی ،آنتی ویروسی ،آنتی اکسیدانی ،ضد درد،
ضدپالک دندان ،التیام دهنده زخم ،و تاثیرات قابض بر بدن اســت.
در طب ســنتی از این گیاه برای التیام زخم ،جوش ،کبودی ،زخم
معده ،ورم ،و التهابات استفاده میکنند .همچنین از دم نوش آن به
عنوان تسکین دهنده تنشهای ذهنی و بی خوابی استفاده میشود.
کاالندوال میتوانــد دردهای قاعدگی به ویــژه قاعدگی دردناک را
تسکین دهد .برای این منظور میتوانید از روغن کاالندوال به همراه
روغنهای دیگر استفاده کنید.

کشف مادهای سرطانزا در
محصوالت بهداشتی ضدآفتاب
یک آزمایشــگاه مستقل آمریکایی ماده سرطان زای بنزن را در ۷۸
محصول بهداشــتی این کشور کشف کرده اســت .این آزمایشگاه
همچنین با افزایش آزمایشهای خــود دریافت در  ۴۰عدد از این
محصوالت که در آنها بنزن کشف شده ،مقدار این ماده سرطان زا
به حدی زیاد است که باید درخواست برای جمع آوری آنها صورت
گیرد .وجود این ماده سرطان زا در محصوالتی که به طور گسترده
برای پیشگیری از سرطان پوست توصیه میشود و به طور منظم از
سوی بزرگساالن و کودکان مورد استفاده قرار میگیرد ،امری بسیار
نگران کننده است .این آزمایشگاه مستقل آمریکایی میگوید میزان
بنزن باید صفر باشد .هیچ سطح ایمنی از بنزن وجود ندارد که بتواند
در محصوالت ضد آفتاب وجود داشته باشد.

