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 دوگانه غلط؛ 
بانک دولتی، بانک خصوصی؟

ســاختار کنونی صنعت بانکداری که ســاختاری با »سرمایه بری 
کالن« است موجب شده است تنها عده ای محدود در ساختار پولی 
و تامین اعتبار کشــور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در 
این عرصه شده است.  17 خرداد سالروز ملی شدن بانک ها در سال 
1۳58 بوده است؛ پس از پیروزی انقالب اسالمی تمامی بانک های 
خصوصی در ایران بر اســاس اصل 44 قانون اساسی، دولتی اعالم 
شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسالمی سازی بانکها تلقی 
شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای 
تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ســال ۶2 به وجود آمد. از آن 
زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه 
دولتی فعالیت می کردند؛ اما حاکم شدن نگاه های لیبرالی در نظام 
اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کالن کشور، 
موجب شــد تا برنامه پنج ساله سوم توســعه با تمرکز به »توسعه 
بازارهای مالی« تصویــب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه 
بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند 

1۳77 موافقت خود را با تأسیس بانک های خصوصی اعالم کرد.
ادعای موافقان تأسیس بانک های خصوصی حل کردن مشکالتی از 
قبیل عقب ماندگی های اقتصادی، فساد در بانک های دولتی، جیره 
بندی اعتبارات؛ و همچنین کمک به رشــد و ایجاد پویایی اقتصاد 
بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قباًل 
در اقتصاد ایران بــه ندرت رخ می داد با ابعاد بزرگ تری خودنمایی 
کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده ای از بحران مالی 
ایران و تبعات آن، که میلیون ها انســان را به ورطه فقر کشــانده، 
مربوط به بانک ها و موسســات مالی خصوصی اســت؛ بانک هایی 
کــه بی ضابطه به وجود آمده انــد و با رابطه به فعالیت مخرب خود 
ادامه می دهند.از این رو بعضی از محققین و اندیشــمندان اسالمی 
بانکداری خصوصی را با روح اسالم ناسازگار دانسته و مقایسه کردن 
آن را با کاالهای اقتصادی اشتباه می خوانند و معتقدند: »بانکداری 
اســالمی هیچگاه نمی تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه 
یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.«به نظر می رسد 
پاســخ به این پرســش که »از نگاه اسالم بانک دولتی باید باشد یا 
خصوصی؟«، برای ارائه ســاختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسالمی 
بســیار مهم باشد.حقیقت این است که شــبیه همین پرسش در 
مورد اصل نظام اقتصادی اسالم نیز وجود دارد: »آیا نظام اقتصادی 
اسالم، نظامی دولت ساالر است یا سرمایه ساالر یا نظامی مختلط از 
این دو«؟ البته اکثر اندیشــمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسالم 
را نظامی بین نظام ســرمایه داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط 
دانســته اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد 

که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسالمی بیان می کنند.
در حالیکــه از اســاس این دوگانه ســازی اشــتباه بــوده و نظام 
»مردمساالری اقتصادی دینی« نظام مطلوب اقتصادی اسالم است 
و ماهیــت این نظام اقتصادی نه ماهیــت نظام مختلط بلکه مغایر 
با ســه نظام ذکر شده )دولت ســاالری، سرمایه ساالری و مختلط( 
می باشد.می توان گفت نظام های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر 
تفاوت های اساســی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: 
نقــش )مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصــادی( عموم مردم در این 
اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختالف 
طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر 
شده و فعالیت های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در 
حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام ها وجود دارد بیشتر آزادی 
قانونی اســت اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم 
تحقــق پیدا نمی کند چرا که یا دولت هــا در آن زمینه ها ورود پیدا 
کرده و امکان فعالیت را از دیگران ســلب کرده اســت و یا ساختار 
اقتصادی به گونه ای طراحی شــده است که عده ای از ثروتمندان با 
انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده اند. این مساله 
هم در نظام سرمایه ســاالری و هم دولت ساالری و هم نظام مختلط 
یکسان است و در این زمینه نظام مردم ساالری تفاوت ماهوی با سایر 
نظام های اقتصادی پیدا می کند.در نگاه مردم ساالری اقتصادی دینی 
تاکید می شود نظام اقتصادی اسالم نه مبتنی بر دخالت های گسترده 
دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان )تداول 
ثروت( می باشــد بلکه نظام اقتصادی اسالم نظامی مردمی است و 
با توجه به کراهت اجیر شــدن ســاختارها و سازکارهایی که درون 
این نظام تعبیه شده اســت، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت های 
اقتصادی خود می باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم 
باعث رشد اقتصادی می شود. همچنین فضیلت های دینی و اخالقی 
نقش پر رنگی در آن دارد.این مســاله در مورد بانک نیز وجود دارد، 
حقیقت این است که بانک چه از نظر »مالکیت آن« خصوصی باشد 
یا دولتی، با توجه به ساختار، سازوکار های تعبیه شده و نوع عملکرد 
مبتنی بر آن، ایجاد انحصار ســرمایه می کنــد، و تفاوت معناداری 
نمی کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشــد یا بخش خصوصی. 
بنابر این مهمتر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی 
این اســت که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه 
دولتی شــود و نه در انحصار اشــخاص معدودی از ثروتمندان بلکه 
عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند.نکته دیگری که 
وجود دارد این اســت که نه تنها بانک ها نباید در واقعیت اقتصاد از 
مردم بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم 
را در فعالیت هــای اقتصادی که در آن تجربه و دانش الزم را دارند، 
فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشــد؛ 
نباید ســاختار صنعت بانکداری به گونــه ای تنظیم گردد که تنها 
دولت که سرمایه های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی 
که امکان فراهم آوردن این ســرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد 
این فعالیت شوند.به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که 
ساختاری با »سرمایه بری کالن« است موجب شده است تنها عده 
ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این 

باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است....
ادامه در صفحه سوم

سـرمقـاله

نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری گفــت: با یک قوه عاقلــه ای که با 
عقالنیت، تدبیِر واقعی و امید به اینکه آینده روشــنی رقم خواهد خورد، 
می توانیم وضعیــت اقتصادی و زندگی مــردم را قابل پیش بینی کنیم 
و در این صــورت اعتماد مردم به نظام افزایش می یابد. حجت االســالم 
والمســلمین سید ابراهیم رئیسی کاندیدای ســیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری در برنامه گفت وگو با نخبگان که از شــبکه چهار سیما پخش 
شــد، در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه خود درباره ازدواج و حمایت 
از تشــکیل خانواده، خاطر نشان کرد: وقتی از کسانی که به سن ازدواج 
رسیده اند درباره علت عدم تشکیل خانواده پرسیده شود، خواهند گفت 
که مسکن و شــغل نداریم؛ این دو مسئله جدی است. این مسئله باید 
حل شــده و طبق برنامه باید کاهش هزینــه ازدواج برای جوانان انجام 
بگیرد. در این صورت ازدواج افزایش می یابد و امکان حل این دو مسئله 
در کشــور وجود دارد.وی افزود: 40 درصد ظرفیت تولیدی کشور خالی 
اســت و ما در دســتگاه قضا، 2000 واحد تولیدی را فعال کردیم ولی 
هنوز صدها واحد تولیدی فعالیتی ندارد؛ با فعال ســازی این ظرفیت ها 
می توانیم مســئله اشــتغال را حل کنیم.این نامزد ریاست جمهوری در 
ادامه در پاســخ به سوالی درباره مقاوم ســازی اقتصاد خاطر نشان کرد: 
تکانه ها نباید اقتصاد کشــور را دچار مشــکل کند؛ در کشور ما یک روز 
تحریم، کرونا، ســیل، زلزله، حوادث طبیعی و دشــمنی ها وجود دارد و 
اقتصاد کشــور باید در این مواجهه مقاوم داشــته باشد. همه این سخن 
را می گوینــد ولی در این زمینه باید اقــدام و عمل صورت بگیرد. اینکه 
مسئوالن فقط بعضی دالیل را درباره مشکالت بیان می کنند، قابل قبول 

نیست و بلکه باید وارد عرصه شویم تا چنین وضعیتی نداشته باشیم.
رئیســی هم چنین برنامه های خود برای مقابله با فرار مالیاتی و اصالح 
ســامانه ها، اظهار داشت: امروز ارقامی از جمله 70 و 150 هزار میلیارد 
تومان برای فرار مالیاتی بیان می شود و استقرار سامانه مالیاتی هوشمند 
می تواند به دولت در این زمینه اشــراف بدهــد تا از این جلوگیری کند. 
من در قوه قضائیه 25 ســامانه را فعال کردم و بســیاری از گردش امور 
قابل دستیابی شــده و هدف نیز شکل گرفتن دستگاه قضایی هوشمند 
بــود. دولت الکترونیک به چه میزان تشــکیل و ســامانه ها به هم وصل 
شده اند؟ مقاومت برخی دســتگاه ها و عدم جدیّت دولت برای این کار، 
موجب شــده که دولت الکترونیک شکل نگیرد.وی ادامه داد: کشور ما 
االن گرفتار جناح بازی، رفیق بازی رودربایســتی اســت، کشورداری با 
رودربایســتی نمی سازد و باید برای کشورداری، مسئله نان و آب مردم، 
رونق اقتصادی و جهش تولید بدون رودربایستی و با اجرای عدالت جلو 
رفت. امیرالمومنین)ع( درباره عدالت که محور اصلی دولت ما نیز همین 
مسئله ی عدالت است، می فرمایند »عدالت توصیف وسیع است ولی در 
اجرا سخت است«. اجرای عدالت یعنی اجرای قانون است و این موضوع 
احتیاج به اراده جــدی دارد. در عرصه های مختلف دیدیم که اگر اراده 
وجود داشــته باشد، کار پیش رفته است؛ کشور نیازمند مدیریت جدی 
و پرقدرت اســت.کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره 
برنامه های خود برای رسیدگی به اقشار محروم و محرومان، تصریح کرد: 
با حمایت از کمیته امداد، بهزیســتی و سازمان های مردم نهاد، به سمت 
از بین بردن فقر مطلق می رویم. من همیشه با محرومان و مستضعفین 
در ارتباط بوده و هســتم و آن ها آماده ی کار هستند تا خودکفا بشوند 

و باید برای اشــتغال آنان اقدام بشود.رئیســی خاطر نشان کرد: کاهش 
درآمد و افزایش هزینه ها مســئله اساســی امروز مردم است. بخشی از 
مشــکل خانواده ها به مسئله مســکن بازمی گردد و این موضوع راهکار 
دارد؛ باید ســهم 50 درصدِی مسکن در ســبد هزینه خانوار را به ۳0 
درصد برســانیم و ما بــرای این برنامه داریم. کاهــش هزینه و افزایش 
درآمد خانواده ها مبتنی بر افزایش تولید است.وی در ادامه ی این برنامه 
گفت: باید تولیدکنندگان را از دســت سیســتم بانکی نجات داد؛ سود 
بانکی 18 درصد قرار داده شده ولی از تولیدکنندگان بیش از ۳0 درصد 
ســود بانکی گرفته می شود و بســیاری از بانک ها واحدهای تولیدی را 
تملّک می کننــد. ما از دولت پیگیری کردیم تا ایــن کار انجام نگیرد و 
بــه ما می گفتند کــه نمی توان با بانک ها به نتیحه رســید و گفتیم که 
ما می توانیم بدون نیاز به قانون جدید به نتیجه برســیم؛ من به قضات 
ابالغ کردم که حاضر نیســتیم کســی را بیش از مقداری که شــورای 
پول و اعتبار تعیین کرده، کســی را تعقیب قانونی کنیم. بعد از مدتی، 
این بخشــنامه موجب شــد بانک ها بدانند که برای وصول سود ضامن 
اجرا ندارند.نامزد ریاســت جمهوری افزود: اینکه بانک مرکزی نسبت به 
بانک هــا با توصیه رفتار کند، نحوه ی کار نیســت و باید اعمال مدیریت 
صورت بگیرد و نظام بانکی و پولی کشــور ســازوکار مهمی است؛ مگر 
هر بانکی می تواند هرطوری کــه می خواهد، عمل کند و برخی بانک ها 
اختصاصی شده اند و تسهیالت را به افراد خاص پرداخت می کنند. غالب 
معوقات بانکی مربوط به چند نفر در کشــور است و ما این ها را محاکمه 
کرده و ۳000 میلیارد از معوقات بانکی را وصول کردیم.رئیســی گفت: 
اقدامات حمایتی برای تولید، با ســخن نمی شــود و باید با اراده جدی 
عمل شــود. از تولیدکننده 25 درصد مالیات گرفته می شود و البته این 
میزان نباید یک شــبه به 10 درصد برســد و بلکه با یک شــیب و طی 
زمان به 10 درصد برســد. باید کاری کنیم که این وضعیتی فعلی پایان 
یابــد و وضعیتی فعلی برای تولیدکننــدگان، مصرف کنندگان، خرید و 
فروش، روند اقتصادی کشــور قابل پیش بینی نیســت و این غلط است 
و باید حل بشــود. ما برنامه داریم که بســیاری از امــور را برای تولید، 
کشــاورزی، صنعت و اقتصاد قابل پیش بینی کنیم و خانواده ها بتوانند 
برای زندگی خود پیش بینی داشــته باشــند. با یک قوه عاقله ای که با 
عقالنیت، تدبیِر واقعی و امید به اینکه آینده روشــنی رقم خواهد خورد، 
می توانیم وضعیت اقتصادی و زندگــی مردم را قابل پیش بینی کنیم و 
در این صــورت اعتماد مردم به نظام افزایــش می یابد.وی در ادامه این 
برنامه در پاســخ به این ســوال که »چقدر قائل به این هستید که یک 
رئیس جمهــور خودش باید همه چیز را بداند؟ و »چقدر قائل هســتید 
که باید از دیگران بهترین مشــورت ها را بگیرد؟«، تصریح کرد: بسیاری 
از آقایانی که امروز در مســائل اقتصادی حضور داشته و فعال هستند، 
جزو تیم اقتصادِی ما در ســازمان بازرسی در دهه 70 بودند و از سالیق 
مختلفی در این تیم حضور داشتند.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
تصریح کرد: مدیِر خوبی کســی است که از اندیشــه ها، کارشناسان و 
ظرفیت های مختلف اســتفاده کرده و آن هــا را پای کار بیاورد. باید تیم 
اقتصادی هماهنگی فراهم کنیم که این تیم همســو هســتند؛ کار باید 
با مشــورت با صاحبان اندیشــه پیش برود و ما این کار را در بخش های 

مختلف انجام داده ایم.

رئیسی: 

کشور گرفتار رفیق بازی شده است

معاون سازمان امور مالیاتی:

خانه خود را ثبت نکنید، مشمول مالیات بر خانه های خالی می شوید

جزئیات برنامه حمایتی از 
کسب وکارها در سال 1400

عضو شورای عالی بورس:

  با استقرار هر دولتی بازار وارد فاز
 آرامش می شود

دولــت با امهــال بدهی های مالیاتی و بخشــودگی جرایم، اعطای تســهیالت ویژه و ارزان قیمــت کرونایی به 
کســب وکارها، تعویق بازپرداخت اقســاط وام ها، برنامه ویژه و گسترده حمایتی از کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا را در سال 1400تصویب و ابالغ کرد.حمایت از کسب و کار یکی از اقدامات دولت در دوران پاندمی ویروس 
کرونا بوده اســت, با شیوع ویروس کرونا بخشی از واحدهای کسب و کار آسیب دیدند و منجر به بیکاری نیروی 

کار شد.مطابق آمار ارائه شده از سوی....

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

تغییرات جدید در قانون چک
باقری کنی:

طهارت اقتصادی شرط الزم برای 
حکمرانی عاری از فساد است

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: طهارت اقتصادی شرط 
احراز و استمرار مسئولیت کارگزاران در جمهوری 
اسالمی و عدم وقوع فساد است.، علی باقری کنی، 
دبیر ستاد حقوق بشر ایران، طی سخنانی در جمع 
نمازگزاران یکی از مساجد شهران در غرب تهران 
با بیان اینکه از مســئولیت های مهم رئیس جمهور 
داشتن برنامه برای تحقق رهنمودهای رهبر انقالب 
اســالمی در بیانیه گام دوم است، به تأکید معظم 
له بر طهارت اقتصادی مســئوالن« در این بیانیه 
اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس تصریح رهبر انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم طهارت اقتصادی شرط 
مشروعیت همه مقامات حکومت جمهوری اسالمی است، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برای تحقق 
این مطالبه جدی رهبری و خواست فراگیر همه مردم پاسخ روشن، شفاف و عملی در قالب برنامه مدون 
داشته باشــند.وی با اشاره به اهمیت طهارت اقتصادی مسئوالن در سالم سازی فضای حکمرانی، تصریح 
کرد: چنانچه احراز طهارت اقتصادی، شرط واگذاری و استمرار مسئولیت ها نباشد، حتی اگر مبارزه با فساد 
اســتمرار هم داشته باشد، نمی توان امیدی به ریشه کنی فساد داشت، بلکه فساد از جلوه ای به جلوه دیگر 
تغییر شــکل می دهد، آن هم با پیچیدگی بیشتر و عمق افزون تر.دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه 
اصالت با ریشــه کنی فساد است و چنانچه شــیوه های مبارزه با فساد منجر به ازاله فساد نشود، قابل اتکا 
نیســت، اظهار داشت: اگر تمرکز همه تالش ها بر مبارزه با فساد، موجب کم توجهی به هدف اصلی یعنی 
ریشــه کنی فساد شود، حتی به کارگیری عالمانه ترین شــیوه ها در مبارزه با فساد هم موجب از بین رفتن 
فســاد نخواهد شــد. بر این اساس اســت که اهتمام جدی و مؤثر به طهارت اقتصادی مسئوالن، اهمیت 
منحصربه-فردی در تحقق ریشه کنی فساد دارد.وی با تأکید بر درایت و هوشمندی رهبر انقالب اسالمی 
در ارائه دکترین طهارات اقتصادی مســئوالن، تصریح کرد: مبارزه با فساد، معطوف به رسیدگی به فساد 
واقع شــده در گذشته است، اما در دستورکار قرار گرفتن طهارت اقتصادی به عنوان شرط احراز و استمرار 
مســئولیت کارگزاران در جمهوری اسالمی، عدم وقوع فساد در آینده را هدف گرفته است.باقری کنی در 
ادامه افزود: هر چند مبارزه با فســاد بر روی مجازات مفســدان به خاطر ارتکاب فساد در گذشته متمرکز 
اســت، اما شرط لزوم برخورداری مسئوالن جمهوری اسالمی از طهارات اقتصادی معطوف به سالم سازی 
حکمرانی در آینده است. از این رو اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر توسط رئیس جمهور برای تحقق رهنمود رهبر 
انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم در زمینه طهارت اقتصادی مسئوالن، نشان دهنده عزم جدی دولت برای 
ریشه کنی فساد و هم چنین تضمین پیرایش حکمرانی از هرگونه آلودگی در آینده است.دبیر ستاد حقوق 
بشر با اشاره به جایگاه مهم رئیس جمهور در ساختار حکمرانی کشور، گفت: برای داشتن حکومتی عاری 
از فساد، رئیس جمهور باید برای احراز طهارات اقتصادی کارگزاران حکومتی و صیانت از طهارت آنها برنامه 
داشته باشد، لذا نامزدهای ریاست جمهوری باید برنامه ها، تدابیر و اقدام های مدنظر خود برای اطمینان از 
طهارت اقتصادی مدیران و کارگزاران دولت در مرحله انتخاب و نیز تدارک سامانه های نظارتی مؤثر برای 
جلوگیری از آلودگی آنها به آســیب های اقتصادی، سیاســی و اخالقی در دوره مسئولیت را به مردم ارائه 
دهند.وی با بیان اینکه کارآمدی حکمرانی در گرو پیرایش فساد از کارگزاران و مدیران است، خاطر نشان 
کرد: برای اطمینان از سالمت و پاکی حکمرانی، همه جامعه و در رأس آن مسئوالن باید در قبال هرگونه 
آلودگی اقتصادی کارگزاران حســاس باشند، چراکه بی توجهی به آلودگی اقتصادی مدیران موجب ریشه 

دواندن ویروس فساد در حاکمیت خواهد شد.

غریب آبادی خطاب به مدیرکل آژانس:

 از دستور کار سیاسی فاصله بگیرید
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۱۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته در کشور 17۹ بیمار کووید 1۹ جان 

خود را از دست دادند و همچنین در این بازه زمانی 8هزار و 84۶ بیمار دیگر نیز شناسایی شدند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون 4 میلیون و 252 هزار و 778 
نفر ُدز اول واکسن کرونا و ۶82 هزار و 48۳ نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشور به 4 میلیون و ۹۳5 هزار و 2۶1 ُدز رسید.تا دیروز 18 خرداد 1400 و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، 8 هزار و 84۶ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که 
هزار و 21۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ در کشور به دو میلیون و ۹80 هزار و 
11۶ نفر رسید.متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته، 17۹ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 81 هزار و ۳۶2 نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون دو میلیون 

578 هزار و 2۶۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.
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ربیعی در نشست خبری:گزیده خبر

FATF ربطی به مذاکرات وین ندارد
سخنگوی دولت گفت: علیرغم همه تنگناها و محدودیت ها، دولت تدبیر و امید موفق شد 
طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ ، یکی از دوران طالیی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. 
علی ربیعی ســخنگوی دولت سخنگوی دولت در نشست خبری  با بیان اینکه در آستانه 
یکی از رویدادهای مهم سیاسی در کشورمان هستیم. فضای رقابتهای انتخاباتی با نزدیک 
شــدن به روز مهم تصمیم گیری مردم برای انتخاب رئیس جمهور آینده، گرم شده است، 
گفت:  فارغ از اینکه نتیجه آرا چه کسی خواهد بود، صندوق و مشارکت، میراث گرانبهایی 
است از زحمات،  تالش ها، زندان ها، تبعیدها و خونهایی که خاک وطن را الله گون کردند و 
جمهوریت را برای فرزندان ایران برجای گذاشــتند.وی افزود: همان طور که رهبر معظم 
انقالب تاکید کردند، امام خمینی)ره( دو کلمه »جمهوری« و »اسالمی« یعنی »حاکمیت 
اســالم« و »حاکمیت مردم« را گره گشای همه مشــکالت می دانستند. به تعبیر صریح 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، جمهوری یعنی مقدرات ملت، دسِت ملت است.  ما همه 
در کنار یکدیگر باید تالش کنیم تا جمهوریت را، این ثمره چند نسل از پیشینیان مان را، 
ثمره دو انقالب معاصر ایران یعنی مشروطه و انقالب اسالمی را همچون گوهری گرانبها 
پاس بداریم و فارغ از هر فراز و نشیب  و گالیه ها، این میراث گرانبها را آنچنان قدر بداریم 
که هیچ تزلزلی به پیکره آن وارد نشود. جمهوریت فقط در یک حالت به مخاطره می افتد 
و آن وقتی است که جمهورِ مردم، خودباوری خود را برای تعییر سرنوشت و تعیین صحنه، 
از دست بدهد که در آن صورت، عواقب آن برای نسل ها باقی خواهد ماند.سخنگوی دولت 
با بیان اینکه به رغم دیدگاه های مختلف و برخی گالیه ها که امروز مطرح می شود، باید در 
یک درک عمومی، بدانیم حفظ باشکوه صندقها با مشارکت حداکثری، ضرورت عبور موفق 
از بحران های امروز در جهان پرتالطم ظالمانه در دوره پســاتحریم است و متضمن آینده 
همراه با امید و تحول پیش برنده خواهد بود، اظهار داشت: معتقدیم شرایط پیچیده نظام 
جهانی و احقاق حقوق ایران از اقتصاد جهانی و کسب جایگاه ایران در منطقه و جهان از 
یک سو، و از سوی دیگر، در دوران پساتحریم، آسیب دیدگی های اقتصادی و روانی ناشی از 
جنگ تحمیلی اقتصادی بر مردم و احیای زندگی پســاتحریم و کرونا، نیازمند دولتی با 
سرمایه اجتماعی باال و اعتماد روزافزون  شده بین جامعه، مردم و دولت هستیم. در صورت 
مشارکت غیرحداکثری، دولتی که پشتوانه اعتماد اکثریت جامعه را نداشته باشد، برای حل 
مسائل درهم  تنیده داخلی و خارجی ، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین برای امروز ایران، 
برای فردای ایران،  مشــارکت، امری حیاتی است.ربیعی اضافه کرد: آنچه در این روزها در 
گفتگوهای سیاسی به چشم نمی خورد و به طور عجیب، آگاهانه و عامدانه توسط برخی ها 
دچار فراموشی شده، جنگ بزرگ اقتصادی و توام شدن آن با پاندمی کرونا می باشد. پیش 
از این نیروهای مخالف جمهوری اسالمی و برانداز،  در یک برنامه حساب شده با این تئوری 
که انباشــت پدیده های منفی ناشــی از تحریم و کرونا، منجر به عصیان توده های در مرز 
اســتیصال می شود بطور آگاهانه تحریم را به محاق برده و دستاوردهای دولت و ملت زیر 
سوال می بردند.وی گفت: در این سالها به طور عجیبی، برخی جریانهای داخلی،  چشم و 
زبان خود را در دیدن و بیان مصائب جنگ تروریستی بسته اند اما به نام حقیقت باید از 
مخوف ترین جنگ اقتصادی در قرن معاصر علیه زندگی ، معیشت و رفاه یک ملت و دولت 
در حال توسعه به درستی سخن گفته شود. این تحریف فقط ندیدن تالش های یک دولت 
نیست بلکه نادیده انگاشتن یک مقاومت عظیم مردمی است. امروز، برخی برای اثبات خود، 
ظاهرا چیزی جز نفی انگاری و تخریب دولت را نیافته اند. برای روشــن شــدن موضوع و 
تبیین درســت باید کارنامه 8 ساله دولت را در دو فصل مرور کرد. ارزیابی 8 ساله دولت، 
بدون توجه به آثار جنگ اقتصادی مثل آن است که اداره کشور و مدیریت کشور در دهه 
۶0 را بدون آثار جنگ تحمیلی ارزیابی کنیم.ربیعی تصریح کرد: آغاز به  کار  دولت با رکود 
تورمی بی ســابقه و انــزوای مطلق در عرصه بین المللی همراه بود، به طوری که رشــد 
اقتصادی در سال ۹1 و ۹2 به ترتیب 7.7 منفی و منفی 0.۳ درصد و نرخ تورم به ترتیب 
به ۳0.۶ و ۳4.7 درصد رسیده بود. تدابیر دولت یازدهم در همان شش ماه اول باعث شد 
تا ســال 1۳۹۳ ، سال خروج از رکود همراه با افت شدید نرخ تورم باشد؛ به طوری که در 
آن سال، نرخ تورم به 15.۶ درصد و نرخ رشد اقتصادی به ۳.2 رسید. این در حالی بود که 
مذاکرات هســته ای در جریان بود و هنوز توافق هسته ای به سامان نهایی نرسیده بود.او 
ادامه داد: در حالی که کشــور پس از چند سال طوفانی، با تدابیر دولت در مسیر ثبات و 
رونق قرار داشت ، یکباره از نیمه دوم سال ۹۳ ، جهان با افت شدید و به نوعی بی سابقه 
قیمت جهانی نفت روبرو شد. قیمت نفت که برای قریب به یک دهه ، در محدوده 80 تا 
100 دالر در نوسان بود، به یک باره و در عرض چند ماه به ۳0 دالر در هر بشکه سقوط 
کرد. بسیاری از کشورهای نفتی نتوانستند در برابر این شوک مقاومت کنند و بسیاری دچار 
رکود اقتصادی و برخی دچار تورم شدید شدند. سال ۹4 برای دولت که در کوران مذاکرات 
هسته ای قرار داشت، سال بسیار سختی بود با این حال، با تدابیری که اتخاذ شد، موفق 
شدیم با کمترین آثار رکودی و تورمی، از این بحران جدید نیز عبور کردیم و عمال این فشار 
ســنگین در سال ۹4 را فقط دولت احســاس کرد.ربیعی گفت: در مجموع، علیرغم همه 
تنگناها و محدودیتها، دولت تدبیر و امید موفق شد طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ ، یکی از دوران 
طالیی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر را رقم بزند. متوسط تورم در بازه سالهای ۹۳ تا ۹۶ ، 
یازده و نیم درصد بود و نزدیک به دو ســال از این دوره تورم تک رقمی در کشور، تجربه 
شــد. متوســط صادرات نفتی در دولت دهم 85.570 میلیارد دالر، دولت یازدهم 52.۶، 
دولــت دوازدهم ۳۶.01۹ میلیارد  دالر بوده اســت. چرا نمیگویند ما به درآمدهای ارزی 
افسانه ای دسترسی نداشتیم؟  متوسط صادرات غیرنفتی در دولت دهم 2۶.۶78 میلیارد 
دالر، دولت یازدهم ۳1.۳17 و دولت دوازدهم ۳0.18 میلیارد دالر بوده است. آیا این یک 
کارآمدی نیســت که صادرات غیرنفتی ما متوسط 4 سال بیش از زمان بی هیچ مساله و 
محدودیتی بوده ؛ این یعنی افزایش تولید واقعی؛ چرا تحریف می کنید؟. چرا نمی گویند ما 
به درآمدهای ارزی افســانه ای دسترسی نداشــتیم؟وی اظهار داشت:  متوسط صادرات 
غیرنفتی به قیمت ثابت ســال 1۳۹۶ در دولت دهم 2۶.۶78 میلیون دالر، دولت یازدهم 
۳1.۳17 و دولت دوازدهم ۳0.18 میلیون دالر بوده است. آیا این یک کارآمدی نیست که 
صادرات غیرنفتی ما متوسط 4 سال بیش از زمان بی هیچ مساله و محدودیتی بوده ؛ این 
یعنی افزایش تولید واقعی؛ چرا تحریف می کنید؟سخنگوی دولت با طرح این سوال که چرا 
نمی گویند چرا از آن عدد به این عدد رسیدیم؟ اظهار داشت: چرا بی انصافها نمی گویند که 
کرونا حدود سه میلیون شغل را تهدید کرده و نزدیک به دو میلیون شغل هم مثل همه 
دنیا، آســیب دید. من درباره نقش تحریم بر گسترش فقر و کاهش رفاه ، تحقیق کرده ام. 
شما بر رنج مردم سوار شده اید و در تشریح علت، آدرس غلط میدهید و حتی بعضی ها، 
خود، علت ماجرا هستند. سوال من این است اگر تحریم ها نبود متوسط رشد رو به باالی 
ما در دولت دوازدهم به همین سیاق پیش می رفت؟ آیا وضع چنین میشد؟ با آن متوسط 
نرخ رشــد اشــتغال که با دولت های نهم و دهم اساسا قابل قیاس نبود آیا امروز وضعیت 
اشتغال ما بدون تحریم این چنین بود؟ربیعی خاطرنشان مرد:نگاه کنید به صادرات نفتی 
در حالی که همین مقدار بسیار کمتر از دولتهای نهم و دهم نفت فروخته ایم در حالی که 
انتقال پول امکان پذیر نبوده است.ربیعی خاطرنشان کرد: با ندیدن این عامل آیا قضاوت در 
مورد تورم کاال و نقدینگی قضاوت منصفانه ای است. اتفاقا آنانی که دم از کمبود تولید و 
عدم نگاه به داخل داشــتند این آمار گواهی می دهند که چگونه در دولت دهم 14.4۳2 
میلیون دالر صادرات غیرنفتی ما داشته ایم و در دولت یازدهم ۳1.۳17 میلیون دالر و در 
دولت دوازدهم با وجود تحریم بیش از ۳0.018 میلیون دالر.وی گفت:  از سال ۹7 با شروع 
دولت ترامپ و خروج از برجام فروش نفت را به پایین ترین سطح رساندن و از میلیاردها 
دالر خبری نبود.  متاسفانه پیروی غیرقابل باورانه همه همسایه ها تا کشورهایی از آسیا تا 
آفریقا، کشورهای قدرتمند اروپایی و حتی دوستان قدرتمند ما، باعث فشار بی اندازه ای بر 
اقتصاد ایران شــد. امروز همگان به یاد بیاورند که مقامات آمریکایی گفتند که جمهوری 
ااسالمی ایران 40 سالگی خود را نخواهد دید و ۳ ماه دیگر در ایران رژیم تغییر خواهد کرد 
و برای آینده تصمیم خواهند گرفت اما در 1۳۹۹ گفتند که شکســت خوردیم.سخنگوی 

دولت با بیان اینکه این پیروزی ایران به نحوی بود که در مبارزه انتخاباتی آمریکا کاندیدایی 
به نام بازگشــت به برجام به کارزار انتخاباتی رفت و پیروز شــد، تصریح کرد:  در حالی 
خسارتهای ناشی از پاندمی کرونا باعث توقف رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان 
شد، ایران ناگزیر بود مقابله با پاندمی خسارت بار را توام با مقابله تحریم هاییکجانبه و فراگیر 
آمریــکا ادامه دهد. به رغم این تالِش عظیمی که دولت در کنار مردم صورت داد به طور 
عجیبی این روزها خیلی ها دچار فراموشی به شکل حیرت آوری شده اند و برخی افراد رنج 
وارده به تالش مردم و مقاومت مردم در برابر آن مسائل را به هیج گرفتند.ربیعی گفت: در 
مرحله پســاترامپی با اذعان به شکســت دولت آمریکا این بار نیز دولت با نظریه تعامل 
عزتمندانه با جهان با استفاده از ظرفیت ها و بی نظیرترین افرادی که دانش و فهم جهانی 
باالیی دارند ، تحریم ها را تا امروز به اندازه بسیار خوبی به عقب رانده ایم. در کنار این تالش 
دولت با اســتفاده از فضای تحریم شــکنی اولیه و ســرمایه گذاری هــای  صورت داده، 
زیرساختهای عظیمی در راه، تولیدات صنعتی از قبیل فوالد، پتروشیمی و خودکفایی بنزین 
و پروژه عظیم انتقال آب خلیج فارس و هزاران پروژه عظیم دیگر را سامان داده است. قطعا 
آثار این سرمایه گذاری ها در سالهای آینده بر وضعیت اشتغال و بهبود اقتصاد ایران تاثیر 
خواهد گذاشت. من می خواهم یک صفتی دیگری به دولت اضافه کنم: دولتی که سختی ها 
و نامالیمات و دشواری های سالهای آینده ایران را نیز پیشخور کرده است. )دولت پیشخور 
مصائب!(ربیعی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم درباره آخرین جزئیات عامالن انتشار 
فایل صوتی ظریف گفت: با شواهدم می گویم که این اتفاق،  یک ئوطته علیه نظام و دولت 
بود، حمله به سیاست خارجه و از میدان به در کردن خادمان ملت در سیاست خارجه بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که چه تضمینی در صورت احیای برجام از سوی 
دولت بعدی ایران وجود دارد گفت: ایران طی ســالهای گذشته که دولت آمریکا از برجام 
بطور یکجانبه خارج شد و تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی تازه ای را بر خالف مقررات و 
تعهدات خود علیه ایران وضع کرد، نشان داده است که تحت هر شرایطی به تعهدات بین 
المللی خود پایبند است. برخالف آمریکا که کارنامه سیاهی در عدم پایبندی به تعهدات و 
توافقــات بین المللی خود دارد، ایران تاکنون از هیچ یک از توافق های بین المللی خارج 
نشده و تعهداتش را نقض نکرده است.وی ادامه داد: تا زمانی که همه طرف های برجام به 
تعهدات خود پایبند بمانند، می توانند مطمئن باشــند که جمهوری اسالمی ایران هم از 
تعهــدات خود عدول نخواهد کرد. پایبندی به تعهــدات و احترام به حقوق و قوانین بین 
المللی یکی از اصول ثابت سیاست خارجی ایران است که با تغییر دولت ها دچار تغییر و 
دگرگونی نمی شــود. پرونده هسته ای یک پرونده ملی اســت که با اجماع در جمهوری 
اسالمی ایران جلو می رود و به تحوالت داخلی مرتبط نیست و دستگاه های حاکمیتی آن 
را پیگیری می کنند. در موضوعات ملی و کالن، مانند همیشه هر نتیجه ای در چارچوب 
حاکمیت به دست آید، در همان چارچوب عمل خواهد شد. بنابرین قاعدتا تصمیمی که با 
اجماع مجموعه نظام در خصوص مذاکرات و نتیجه آن گرفته می شود، از سوی دولت آینده 
نیز محترم شمرده خواهد شد.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوال که با توجه به شواهد 
موجود و اظهارات مسئوالن روند مذاکرات وین مثبت بوده و به تحقق نتیجه نهایی نزدیک 
شده اســت. با توجه به اینکه چیزی در دنیای سیاست قطعی نیست .در صورتی که تیم 
مذاکره کننده تا روز انتخابات به نتیجه مورد نظر نرسد تا کی کار مذاکرات ادامه پیدا خواهد 
کرد؟ گفت: ما امیدواریم که بزودی شاهد برگزاری دور نهایی مذاکرات و به نتیجه رسیدن 
این گفتگوها باشــیم و تا قبل از پایان مهلت قانونی این گفتگوها را به نتیجه برسانیم. ما 
همانقدر که عجله ای در مذاکرات نداریم، با فرسایشی شدن مذاکرات نیز به شدت مخالفیم. 
تمرکز ما بر اتمام مذاکرات در زمان باقیمانده اســت. در حال حاضر مایل نیستم زودتر از 
آنچه الزم اســت درباره ســایر احتماالت گمانه زنی کنم. درباره قسمت دوم سوال شما، 
تصویب لوایح باقیمانده FATF به طور اصولی ارتباطی به مذاکرات وین برای احیای برجام 
ندارد و پرونده مستقلی اســت که تصمیم گیری در مورد آن در اختیار مجمع تشخبص 
مصلحت نظام اســت.اما تایید می کنم که امید به تصویب لوایح ســی اف تی و پالرمو در 
صورت احیای برجام تقویت خواهد شــد اما تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است.سخنگوی دولت در پاسخ یه سوالی درباره  پرداخته نشدن به 
موضوع کرونا و تحریم به عنوان دو عامل تاثیرگذار در اقتصاد کشور در مناظرات گفت: اگر 
خالصه بخواهم جواب سوال شما را بدهم، باید بگویم اگر برخی افراد، امروز درباره تحریم 
و فشار حداکثری صحبت کنند، دچار پارادوکس با کارنامه خودشان می شوند. از ماه ها قبل 
احساس می شد که عده ای نمیخواهند موضوع تحریم، چه از منظر حل مساله تحریم و چه 
از منظر نحوه مواجهه با آن، در منظر افکار عمومی مطرح شــود. این عده در چند ســال 
گذشته، در تحلیل و تبیین مسائل روز، همیشه نسبت به موضوع تحریم و همچنین کرونا، 
موضع نادیده انگاری و انکار داشته اند و از طرح اثرات فشار حداکثری و جنگ اقتصادی بر 
معیشت و زندگی مردم، چشم پوشــی کرده اند.وی افزود: اما صدا و سیما به عنوان تهیه 
کننده سواالت مناظره ها، شایسته بود مطرح کنند که چرا تاثیر فشار حداکثری، کرونا و 
جنگ اقتصادی را ندیده گرفته اســت؟ گویی تحریم و کرونا از منظر طراحان ســواالت، 
ارزشــی برای طرح شــدن و قضاوت مردم ندارد. برای همین معتقدم این سوال شما، یک 
پرســش بزرگ برای همگان است. در ســالهای اخیر، مخالفان دولت یک دوگانه جعلی 
ســاخته  اند و فکر می کنند اگر تاثیر تحریم و کرونا، به عنوان مشکالت اقتصادی کشور، 
نادیده گرفته شود، به آنان این فرصت جعلی را می دهد که ناکارآمدی دولت را به زعم خود 
اثبات کنند. اما مردم باید بدانند جریانهایی که به دولت می تازند و می گویند ما بهتر اداره 
می کنیم، چگونه کشور را درشرایط تحریم و در دوره ای که  ترامپ قصد فروپاشی ایران را 
داشــت، اداره می کردند؟ باید به مردم توضیح بدهند در موقعیت هم بســته و توام شدن 
تحریم هــا با پاندومی کرونا که اقتصاد جهان را دچار مشــکل کرد، چگونه میتوانســتند 
کشورداری کنند و طرحشان چه بود؟سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه من 
تاکنون در طول این 8 ســال دیده ام، حمله و تخریب دولت و باالرفتن منتقدان دولت از 
دیوارهای فرورریخته تحریم  توسط دولت است. بنابراین با این حرفهای سلبی و تخریبی 
که بنا است کسانی بر آن فراز بیابند، اگر نقش تحریم و کرونا بیان بشود، قطعا این گونه 
تاختن ها ، بی معنی خواهد بود؛ چرا که اگر تاثیر واقعی کرونا و تحریم بر اقتصاد کشور، به 
خوبی ارزیابی و تشریح شود همه متوجه خواهند شد که طرح ناکارآمدی دولت، نه تنها 
قضاوتی نادرست و تبلیغای غیرواقعی است بلکه از قضا،  تالش های دولت را در مواجهه با 
کرونا و تحریم، نشان داده و ثابت می کند.ربیعی با بیان اینکه چه خوب است از همه پرسیده 
شود که اگر درآمد قابل دسترس نفتی دولت از 100 میلیارد دالر  به زیر 5 میلیارد دالر 
رسید، برنامه شان برای اداره کشور چه خواهد بود؟ به مردم بگویند اگر همان درآمد اندک 
نفتی را هم نتوانند وارد کشور کنند، چطور میخواهند امور را تمشیت کنند؟، گفت:  ایکاش 
ســوال می شد اگر در شرایط عدم تعادل اقتصادی، کمبود ارز و هجوم نقدینگی به سمت 
خریــد ارز  قرار بگیرند، برای دفاع از زندگــی و معاش مردم، به جز ارز ترجیحی چه کار 
دیگری میتوانند انجام بدهند؟ در اینجا مجددا تاکید می کنم در نظرگرفتن ارز ترجیحی، 
در آن شرایط درست ترین تصمیم گیری بود. در تحریم با دیدن همه متغیرها و واقعیت ها 
و قصد خارجی از سوی دولت ترامپ برای شوراندن مردم ، کسی نمی تواهند تصمیم گیری 
ساده اندیشانه کند و ما هم می دانستیم که ارز 4200 مشکالتی دارد اما منتقدین بگویند 
که اگر آنها جای این دولت بودند، چگونه می توانســتنددر آن شرایط و آنروزها از تالطم 
روزانه قیمت ها و طرح ونزوالیی کردن ایران ژیشگیری کنند. اتفاقا در حفظ قیمت کنند 
؟ســخنگوی دولت اضافه کرد: کاش پاسخ می دادند شما در زمان تحریم، فقدان سرمایه 
گــذاری خارجی، بی ثباتی ســرمایه گذاری در داخل، عدم تعــادل ارز، چگونه پروژه های 
اقتصادی بزرگ را طراحیکرده و ایجاد اشتغال می کردند؟ اتفاقا مردم فراموش نمی کنند، 
بــه خاطر اینکــه مردم و دولت با مقاومتــی که انجام دادند، دیوارهــای تحریم  در حال 
فروریختن است و دولت بعدی ، قطعا مشکالت اقتصادی  را که دولت تدبیر و امید با آن 
مواجه بود،  نخواهد داشت..سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت تزریق 

واکسن کرونا گفت: مثل هفته های گذشته واکسیناسیون در جریان است و البته تا رسیدن 
به نقطه هدف، یعنی ایمنی جمعی ناشــی از واکسن، این روند ادامه خواهد یافت. برنامه 
دولت واکسیناسیون 1۳ الی 15 میلیون نفر از طریق واردات بوده که با این وصف میزان 
فوت های ناشی از کرونا به شدت کاهش خواهد یافت. با تمهیدات اندیشیده شده و اتخاذ 
استراتژی به موقع و به هنگام و آینده نگر مبنی بر توجه به تولید داخلی همراه با واردات، 
مطمئنیم که تولید واکسن داخلی با تایید سازمانهای مرتبط به چرخه واکسیناسیون وارد 
خواهد شد و ایران جزو کشورهای با واکسیناسیون باال قرار خواهد گرفت و به امید خدا دو 
واکسن پاستور و برکت در آستانه ورود به نظام سالمت هستند.وی افزود: همچنین براساس 
اعالم وزارت بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی قرار بود محموله ای شامل ۳ میلیون دوز 
واکسن وارد کشور شود اما ورود این محموله با تأخیر مواجه شد که تصمیم گرفته شد به 
جای آغاز واکسیناسیون گروه سنی جدید، واکسیناسیون افراد باالی 70 سال تکمیل شود  
تا این گروه ســنی دوز اول و دوم واکســن را دریافت کنند. در حال حاضر تامین و توزیع 
واکسن و روند واکسیناسیون در روزهای اخیر و هفته های آتی معطوف به انجام دز دوم 
واکسیناسیون افراد است و فعال واکسیناسیون سایر گروه های سنی به محض ورود واکسن 
مطابق برنامه انجام خواهد شد.سخنگوی دولت تصریح کرد: با توجه به تحقق پروژه های 
افتخارآمیز تولید واکسن ایرانی و ورود تدریجی این واکسن ها به چرخه تولید انبوه،  از این 
فراز و فرودها کاســته شده و گام به گام ثبات بیشتری خواهد یافت. که وزارت بهداشت 
اطالع رسانی های الزم را انجام خواهد داد. در این خصوص درخواست می شود افرادی که 
اولین واکســن کووید 1۹ را دریافت کرده اند تا قبل از دریافت پیامک و یا اطالعیه وزارت 
بهداشت از مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی خودداری کنند. تاخیر چند روزه تا چند 
هفته و برای برخی از واکســن ها حتی بیشتر، تاثیری در اثربخشی و ایمنی زایی واکسن 
نخواهد داشت. البته در همین دوران وزارت خارجه ما تبدیل به دیپلماسی سالمت شد و 
رییس جمهور شخصا با روسای جمهوری کشورهای دارای واکسن مذاکره داشت و این بار 
نیز شاهد هستیم واردات واکسن برای دوز دومی با پیگیری های صورت گرفته انجام خواهد 
شد.ســخنگوی دولت درباره اظهارات اخیر جان کربی، سخنگوی پنتاگون درباره ناوهای 
ایرانی گفت: مداخله در روابط دوجانبه ایران با ســایر کشــورها کــه مطابق با قوانین و 
هنجارهای بین المللی و از جمله حقوق طبیعی دو ملت است، آزار دهنده و غیرقابل قبول 
است. جمهوری اسالمی ایران حق خود را برای برخورداری از مناسبات تجاری مرسوم و در 
چارچوب حقوق و مقررات بین المللی محفوظ می داند و هرگونه مداخله و نظارت بر این 
روابط را غیرقانونی و اهانت آمیز می داند و قویاً آن را محکوم می کند. همانطور که قباًل هم 
متذکر شده ام، روابط دوستانه و عادی بین ایران و کشورهای دوست صرفاً در جهت تقویت 
منافع دو کشــور بوده و علیه هیچ کشور سومی نیست. بنابراین نگرانی های اعالم شده از 
طرف مقام های آمریکایی فاقد موضوعیت بوده و ناموجه است.وی گفت: ما نسبت به هرگونه 
مداخله در مســیر این تجارت قانونی هشدار می دهیم و طیفی از واکنش های ضروری و 
متناسب را در صورت ارتکاب چنین خطایی در نظر خواهیم گرفت. ضمنا باید توجه داشت 
آمریکا سالهاســت با فروش میلیاردها دالر سالح و تجهیزات نظامی به کشورهای منطقه 
خلیج فارس  امنیت و ثبات منطقه را با خطر جدی مواجه کرده و جمهوری اسالمی ایران 
بارها نسبت به این اقدامات ثبات زدا و تشنج آفرین آمریکا در منطقه، هشدار داده است. 
همچنین فارغ از اینکه این کشــتی ها حامل چه چیزی باشــند هیچ منعی برای خرید و 
فروش تســلیحات توسط ایران وجود ندارد و قطعنامه 22۳1 آن را تایید می کند. آمریکا 
منتهای تالش خود را ســال گذشته برای ادامه تحریم در این زمینه انجام داد که با عدم 
همراهی سایر کشورها با شکست مفتضحی رو به رو شد.سخنگوی دولت در پاسخ به این 
سوال که آیا فرصتی به دولت برای پاسخ به اتهام زنیها در جریان مناظرات روز شنبه داده 
شده گفت: بله. براساس قانون عالوه بر سازمان صداوسیما و کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
تلویزیونی انتخابات موظف هستند فرصت مقتضی برای هر شخصی از جمله دولت تمهید 
کنند. اینجانب هفته  گذشته از سازمان صداوسیما درخواست کردم و پس از مناظرات نیز 
این نامه را تکرار کردم. دیروز هم طی نامه ای به صداوسیما و وزارت کشور موارد اتهامی را 
ارسال کردم.وی افزود: امیدواریم شاهد رفتاری منصفانه بر مبنای قوانین از سازمان صدا 
و سیما باشیم. چنانچه فرصتی برای پاسخ دولت تعیین نشود سنجش بسیاری از گفتار 
و ادعاها برای مردم روشن نخواهد شد. این درخواست ما از صدا و سیما از این جهت است 
که اگر این موارد پخش نشــود هم اتهامات بی پایه و اساس در تاریخ خواهد ماند و هم 
مخاطبان ما از شرایط کشور مطلع نخواهند شد. عدم وقت مقتضی توسط صدا و سیما  
برای پاســخگویی هم با قوانین ناسازگار است و هم با ارزشهای اخالقی ما و هم با لزوم 
شــفافیت به لحاظ تقویت در مشارکت حداکثری منافات دارد.سخنگوی دولت با بیان 
اینکه بنده نتایج این اقدامات و واکنش ها را متعاقبا اطالع رسانی خواهم کرد. متاسفانه 
در این مناظرات مطالبی بیان شد که کارآمدی کل نظام و تمام تالشهای حاکمیت و ملت 
را زیرسوال بردند، تصریح کرد: از جمله واژگانی از این قبیل که همه جا را فساد گرفته 
اســت، هیچ کس منکر وجود فساد نیست اما این تعبیر تعبیری قطعا نادرست است و 
متاسفانه همه این تخریب ها و حمله ها را به نحوی بیان کردند که گویی در این کشور نه 
تحریمی بوده و نه کرونایی بوده و ظاهرا پدیده ای به نام ترامپ و فشار حداکثری و یک 
حادثه بزرگ به نام جنگ اقتصادی از تاریخ سیاســی ایران حذف شــده است. انگار از 
ویرانه های خرمشهر و کشور دوران دفاع مقدس گفته شود ولی از صدام و جنگ تحمیلی 
ســخنی به میان نیاید.وی خاطرنشــان کرد: مثل اینکه صدای شکست خوردن فشار 
حداکثری به ایران هنوز به گوش طراحان سوال نرسیده بود و نه به گوش برخی دیگر. 
وقتی بایدن با شــعار برگشــت به برجام به میدان آمد و آمریکایی ها ادعا کردند فشار 
حداکثری شکست خورده گویی این امر در خال رخ داده و نه درد و رنج مردم و نه مقاومت 
ملی و نه دپیلماســی پرافتخار و مسلط و نه مدیریت عدم فروپاشی ایران همه اینها به 
فراموشی سپردند. در حالیکه هنوز در تحریم به سر می بریم و هنوز تحریم گلوی ملت را 
دارد می فشــارد، وقایع تاریخی کشور توسط عده ای نادیده گرفته شده است. درست در 
همین نقطه اســت که مشــاهده می کنیم تحریم و تحریف به نقطه تالقی رسیده اند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: فشار مادی ناشی از محدودیت های فیزیکی تحریم از جمله 
محدودیــت در واردات و صادرات و جا به جایی پول و  انکار وجود تحریم در ماشــین 
تبلیغاتی ضد دولتی،  موجب شد مردم به اندازه کافی نسبت به حقیقت و ماهیت تحریم 
و تالش های دولت در مورد آثار تحریم مطلع نشــوند و در نتیجه تحریم عبارت است از 
ایجاد ابهام و پمپاژ ناامیدی بین مردم. مگر می شود مسائلی همچون علت افزایش قیمت 
دالر و کاهش ارزش پول ملی، عدم تعادل در بازار قیمت ها، کاهش سطح زندگی مردم 
و فساد را بدون تاثیر تحریم بررسی وتحلیل کرد. معلوم است با انکار اثر تحریم، تحلیل 
نادرســت به دست می آید.ربیعی گفت: استفاده می کنم از نوشته یکی از تحلیل گران 
ایرانی، تحریم و لیست سیاه FATF یعنی بازار سیاه؛ یعنی صرافی به جای بانک؛ یعنی پول 
نقد به جای تراکنش رسمی و ثبت شده؛ یعنی کمبود کاالی اساسی،یعنی تشکیل باند 
قاچاق، یعنی انحصار؛تحریم یعنی واردات به چند برابر قیمت،یعنی دالل، یعنی واسطه، 
یعنی پورسانت؛ یعنی ارائه خدمات اساسی به چند برابر قیمت؛ تحریم یعنی اضطراب در 
اذهــان عمومی،یعنی احتکار؛ یعنــی اولویت بندی کاال، یعنــی ارز دولتی برای کاالی 
اساسی،یعنی ثبت ِ سفارش صوری؛یعنی کاهش چشم گیر درآمدهای دولت، یعنی حقوق 
معوقه؛ تحریم یعنی فرسایش،یعنی تحلیل تدریجی دیوان ساالری؛ تحریم یعنی سیر در 
فضای اضطراب و اســثتنا؛ یعنی خوره به جان و تار و پود بوروکراســی؛ تحریم یعنی 
سهمیه بندی،یعنی سهم خواهی،یعنی سهم فروشی؛یعنی رخنه کردن کاسبان تحریم در 
بافت قدرت، یعنی تخطئه کسانی که با تحریم مبارزه می کنند،یعنی البی گری برای حفظ 
رقیب در لیســت ســیاه وزارت دارایی آمریکا،یعنی کارشکنی،یعنی مبارزه با شفافیت؛ 
تحریم یعنی فساد ناگزیر؛یعنی فساد سیستمیک. چگونه می شود از مبارزه با فساد سخن 

گفت به تحریم و FATF نپرداخت.

عمویی خبر داد؛
عراقچی فردا از مذاکرات وین به 

 کمیسیون امنیت ملی مجلس 
گزارش می دهد

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قرار است فردا عراقچی 
در جلسه کمیســیون امنیت ملی حاضر شود و گزارشی از آخرین روند 
مذاکرات وین به نمایندگان ارائه کند.ابوالفضل عمویی، با اشاره به برنامه 
کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، 
گفت: از عباس عراقچی دعوت شــده اســت تا در جلسه روز چهارشنبه 
)1۹ خرداد ماه( کمیسیون امنیت ملی حاضر شود.وی اظهار داشت: قرار 
است عراقچی در این نشســت گزارشی از آخرین روند مذاکرات وین به 

نمایندگان ارائه کند.

با موافقت نمایندگان:
شکایت مجلس ازروحانی به دلیل اجرای 
سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال شد

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی از رئیس جمهور به دلیل امضا و اجرای 
ســند20۳0 بدون طی مراحل قانونی آن در مجلس به قوه قضائیه شــکایت 
کردند.در ادامه جلسه علنی دیروز سه شنبه مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعالمی 
نقض اصول)77( و)125( قانون اساسی در موضوع سند 20۳0 به قوه قضائیه 
در راســتای اجرای ماده 2۳4 آیین نامه داخلی بــا 182 رأی موافق، 1۳ رأی 
مخالــف و 12 رأی ممتنع از مجموع 2۳۹ نماینده حاضر در جلســه موافقت 
کردند.در ابتدا دلخوش ســخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در 
توضیح این گزارش گفت: بنا به درخواست ۳8 نفر از نمایندگان محترم مجلس 
شــورای اســالمی مبنی بر اعمال ماده )2۳4( قانون آئین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی در رابطه با »نقض اصول هفتاد و هفتم)77( و یکصد و بیست و 
پنجم)125( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران توسط حسن روحانی رئیس 
جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم«، موضوع در جلســه 28 بهمن ماه سال 
گذشــته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و 
معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم)77( قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران »عهدنامه ها، مقاوله  نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های  
بین  المللی  باید به تصویب  مجلس  شورای  اسالمی  برسد.« و مطابق اصل یکصد 
و بیســت و پنجم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران »امضای عهدنامه 
هــا، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با ســایر دولت ها و 
همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب 
مجلس شــورای اســالمی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.« با وجود 
احکام مذکــور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بــدون طی مراحل قانونی 
مذکور در اصول )77 و 125( قانون اساسی و مواد )1۶۹ تا 17۳( قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و بدون اینکه سند 20۳0 را جهت بررسی 
و تصمیم گیری به مجلس شــورای اسالمی ارسال کند، سند مذکور را امضاء 
نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسالمی ایران 
کرده اســت.دلخوش تاکید کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، 
ظاهراً در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند 20۳0 تصویب شده 
است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم )1۳4( قانون اساسی 
»ریاســت هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و 
با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می 
پــردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشــی دولت را تعیین و قوانین را 
اجرا می کند، در موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های 
دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت 
وزیران که به پیشــنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود الزم االجراست. رئیس 
جمهور در برابر مجلس مســئول اقدامات هیأت وزیران اســت.«وی ادامه داد: 
بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو ســی و چهارم قانون اساســی و مطالب 
فوق الذکــر نقض اصول هفتاد و هفتم)77( و یکصد و بیســت و پنجم )125( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس 
جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم 
گفت: پس از وصول درخواست ۳8 نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده 2۳4 
قانون آئین نامه داخلی درخصــوص نقض اصول هفتاد و هفتم)77( و یکصد 
و بیست و پنجم قانون)125( اساســی جمهوری اسالمی ایران توسط حسن 
روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررســی 
در دســتور کار جلســه مورخ 28/11/1۳۹۹ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار 
گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از 
درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور پاسخ هایی را بیان نمود. 
سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده 2۳4 قانون آیین 
نامه داخلی در مورد حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، 
رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواســت مذکور 
وارد تشخیص داده شد.سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان 
اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد 
و هفتم)77( و یکصد و بیست و پنجم )125( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران توســط رئیس جمهور برای کمیســیون قضائی و حقوقی محرز است و 
مطابق ماده)2۳4( قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای 

تبصره 1 ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسالمی می گردد.

یادبود شهدای حمله تروریستی مجلس 
برگزار می شود

رئیس مجلس به مناســبت ســالگرد حمله تروریستی به مجلس، یاد 
شهدای این حمله تروریستی را گرامی داشت.محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در نطق پیش از دســتور جلسه علنی دیروز 
قوه مقننه، گفت: الزم می دانم یاد شهدای حمله تروریستی به مجلس 
شورای اسالمی را گرامی بدارم.وی بیان کرد: ضمن محکوم کردن این 
حمله تروریستی، به خانواده های معظم یکایک این شهدای عزیز عرض 
تبریک و تســلیت دارم و فردا هم به همین مناســبت مراسمی را در 
مجلس شورای اسالمی برای بزرگداشت این عزیزان داریم.رئیس مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: همچنین مطلع شدیم که سید علی اکبر 
محتشــمی پور نماینده مردم تهران در دوره های سوم و ششم مجلس 
شورای اسالمی که از جانبازان انقالب اسالمی هم بود، به رحمت ایزدی 
پیوست که مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز وی تسلیت عرض 
می کنم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از 

درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.
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گزیده خبر  مالیاتی، بیمه ای و تسهیالتی

جزئیات برنامه حمایتی از کسب وکارها در سال ۱۴۰۰
دولــت با امهال بدهی های مالیاتی و بخشــودگی جرایم، اعطای 
تســهیالت ویژه و ارزان قیمت کرونایی به کسب وکارها، تعویق 
بازپرداخت اقســاط وام هــا، برنامه ویژه و گســترده حمایتی از 
کسب و کارهای آســیب دیده از کرونا را در سال ۱۴۰۰تصویب و 
ابالغ کرد.حمایت از کسب و کار یکی از اقدامات دولت در دوران 
پاندمی ویروس کرونا بوده است, با شیوع ویروس کرونا بخشی از 
واحدهای کسب و کار آسیب دیدند و منجر به بیکاری نیروی کار 
شد.مطابق آمار ارائه شده از سوی  گزارش مقایسه تعداد شاغلین 
به تفکیک فعالیت اقتصادی)بهار و تابســتان ۱398-۱399( از 
سوی وزارت کار حاکی از این است که تعداد شاغلین در بهار 99 
نسبت به بهار سال 98 بیش از ۱,۴55,۰۰۰ نفر کاهش داشته اند 
که دلیل اصلی این کاهش تاثیر شــیوع بیماری کرونا بوده است. 
ولی در تابستان 99 کاهش تعداد شاغلین نسبت به فصل مشابه 
ســال قبل حدود 7999,۰۰۰ نفر بوده است که حاکی از کاهش 
شــدت تاثیر شیوع بیماری کرونا بر اشــتغال کشور است.تعداد 
شاغلین بخش کشاورزی در تابستان 99 نسبت به تابستان سال 
قبل۱۰2,6۴7 نفر افزایش داشته است.چندهفته گذشته بود که 
عیسی منصوری, معاون اشتغال وزارت کاردرباره آمار بیکاری ها و 
ریزش اشتغال گفت: از نزدیک به 2میلیون نفر ریزش اشتغال، یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بازگشــت به کار داشتند، در حوزه بیمه 
بیکاری حدود 73۰هزار نفر مشــمول این برنامه اختصاصی دوره 
کرونا شدند و بخشی از این افراد 25۰ هزار نفر همچنان مشمول 
دریافت بیمه بیکاری هستند و نیازمند منابع جدیدی خواهیم بود.

وی افزود: در نشست های اخیر کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در مورد تداوم پرداخت تســهیالت، ایجاد فرصت بیشتر 
در حــوزه تنفس برای باز پرداخت تســهیالت، حمایت در حوزه 
های مالیاتی و بیمه ای تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که به زودی 
پس از تصویب نهایی در ستاد ملی کرونا ابالغ خواهد شد.اکنون 
برنامه جامع حمایتی دولت برای مدیریــت آثار اقتصادی کرونا 
ابالغ شد.دولت ســال گذشته حمایت های مستقیم چشم گیری 
از خانوارها و کسب وکارهای آســیب دیده از کرونا انجام داد که 
براساس آن 89۰۰میلیارد تومان )66۰۰میلیاردتومان تسهیالت 
اشتغال محور و بنگاه محور به رسته های ۱۴گانه و 23۰۰میلیارد 
تومان شــرکت های بزرگ حمل و نقل ریلی و هوایی( تسهیالت 
ارزان قیمت به کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا و ۴95۰۰ 
میلیارد تومان به خانوارها در قالب وام ودیعه مسکن و تسهیالت 
یک میلیونی مرحله اول و دوم و بســته های معیشتی و ماهانه و 
2۰۰۰میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به شــاغالن بیکارشده 
و ۱7۰۰۰میلیارد تومان به بخش درمان پرداخت کرد. امســال 
نیز بســته جامع دولت برای حمایت از کســب وکارها در مقابل 
آســیب های اقتصادی کرونا پس از بررســی و تدوین از ســوی 
کارگروه مقابله با پیامدهای ناشــی از شیوع کرونا در ستاد ملی 

کرونا به تصویب رسید و از امروز الزم االجراست.

حمایت  از کسب وکارها
فهرســت مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا 
که مخاطب اصلی برنامه های حمایتی دولت هستند، پیش از این 
در قالب رســته های ۱۴گانه از سوی کارگروه مقابله با پیامدهای 
اقتصادی کرونا در ســال 99تدوین و اعالم شده بود. امسال نیز 
این فهرست از سوی کارگروه یاد شده اعالم خواهد شد.در ادامه 
سیاست های حمایتی دولت از کســب وکارهای به شدت آسیب 
دیــده از کرونا در برنامــه جامع ۱۴۰۰، حمایت هــای مالیاتی، 
بیمه ای و تسهیالتی بانکی و غیربانکی با هدف کاهش هزینه های 
کسب وکارهای آسیب دیده و به تعویق انداختن تعهدات مالی آنها 

به دولت تصویب و ابالغ شده است.

حمایت های مالیاتی
ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای برنامه حمایتی جامع دولت 
از کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا، مهمترین حمایت های 

مالیاتی دولت از کسب وکارها بدین شرح مصوب و ابالغ کرد:

موارد مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به 
اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰,۰۱,۱5تا ۱۴۰۰,۰3,3۱ باشد 
و نیز احکام اجرای ماده )238( قانون مالیات های مستقیم و ماده 
)29( قانون مالیات بــر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت 

دو ماه تمدید می شود.
حکم مقــرر در بند)ع( تبصره)6( قانون بودجه ســال۱۴۰۰کل 
کشور موضوع تبصره ماده)۱۰۰( قانون مالیات های مستقیم، برای 

عملکرد سال ۱399 به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد.
برای مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، بدهی های 
مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ 
سررســید پرداخت آنها تا پایان ســال ۱399بوده است، تا پایان 
شهریورماه ۱۴۰۰بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور 
امهال می شود. در واقع زمان پرداخت بدهی مالیاتی سال 99برای 
کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا تا پایان شهریور سال 
۱۴۰۰امهال می شود.برای مشاغل و کسب وکارهای آسیب دیده 
از کرونا، تمام عملیات اجرایــی موضوع فصل نهم از باب چهارم 
قانون مالیات های مســتقیم)وصول مالیات( تا پایان شهریورماه 
۱۴۰۰موقوف االجرا می شــود.مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده کســب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای 
دوره چهارم ســال۱399 تا تاریخ ۱۴۰۰,۰6,3۱ تمدید می شود.

ســازمان امور مالیاتی مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر 
در قوانین مالیات های مســتقیم و ارزش افــزوده برای مودیان 
مالیاتی را مطابق دستور العملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و 
دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰مورد بخشودگی قرار دهد.تمامی 
جریمه های مالیاتی مربوط به ســال 99کسب وکارهای به شدت 
آســیب دیده از کرونا –در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان 

شهریور ۱۴۰۰- بخشوده می شود.

حمایت های بانکی
ستاد ملی مقابله با کرونا در راستای حمایت های بانکی از کسب 
وکارهای آسیب دیده حمایت های تسهیالتی مهم ذیل را تصویب 
و ابالغ کرد و بانک مرکزی را موظف کرد تا ظرف ۴8ساعت این 

مصوبات بانکی را برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ کند:
برای صاحبان مشاغل و کســب وکارهای به شدت آسیب دیده 
از کرونا )به غیر از تســهیالت قرض الحسنه(، بازپرداخت اقساط 
تســهیالت دریافتی کــه موعد پرداخت آنهــا در چهارماهه اول 
۱۴۰۰بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشــده اســت، منوط به 
آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱399,۱۱,۰۱ در طبقه 

جاری قرار داشــته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل می شود 
تا طی چهار قســط پس از آخرین قسط وصول شود. تسهیالت 
پرداختــی از محل صنــدوق کارآفرینی امید که جهت کســب 
وکارهای به شــدت آسیب دیده پرداخت شده است، نیز مشمول 
امهال این بند می شود.همچنین بر مبنای این بند، موعد پرداخت 
تسهیالت با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشموالن این بند 
که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰باشد، به 
پایان تیرماه سال جاری منتقل می شود. استمهال موارد این بند 
از احتســاب و اخذ وجه الترام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی 
مستنثنی است. مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت 
اقســاط دارای سررسید طی چهارماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول 
محدودیــت ها و ممنوعیت های بانکی ناظر بر اشــخاص دارای 

بدهی غیرجاری نمی شوند.
ممنوعیت هــا و محدودیت های مقرر در ماده 5مکرر الحاقی به 
قانون چک)صرفا برای اخذ تســهیالت( بــرای چک های صادره 
توسط صاحبان مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از 
کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰بوده و 
منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر 
تا پایان تیرماه ۱۴۰۰گردد، در صورت تســلیم تقاضا از ســوی 
صادرکننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه، طی یک 

ماه پس از تاریخ برگشت، اعمال نخواهد شد.
مصوبه جلسه 67ســتاد ملی مقابله با کرونا بدین صورت اصالح 
شد که »در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک های 
صادره، با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰بانکها 
و موسسات اعتباری از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت 
چک در صورتی که حداکثر تا 2۰ خردادماه سال جاری به بانک 
ارائه شــوند، اجتنــاب نمایند. محاکم و ضابطیــن قضایی نیز از 
صدور اجراییه در این موارد، در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. 
همچنین چک هایی که سررســید آنها اول تا بیستم اردیبهشت 
ماه سال ۱۴۰۰بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور 
گواهینامه عدم پرداخت شــده اند، نیز تا 2۰خردادماه مشــمول 
ممنوعیت ها و محدودیت های مقرر در قانون چک نخواهند شد«.

مهلت ثبت  نام و اعطای تســهیالت کرونایی به کسب وکارهای 
به شــدت آسیب  دیده تا شهریور ســال ۱۴۰۰تمدید می شود و 
بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت کرونایی 
اعم از تسهیالت جدید یا تسهیالت مراحل قبلی تا پایان آبان ماه 
۱۴۰۰هستند.مهلت ثبت نام مشاغل و کسب وکارهای به شدت 
آســیب دیده از کرونا برای دریافت تهسیالت مصوب ستاد ملی 
کرونا در بخش گردشــگری، ورزش و جوانــان، فرهنگ و هنر و 

حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شــهریور ۱۴۰۰مطابق همان 
دستور العمل و شــرایط ابالغی قبلی تمدید می شود و بانک ها 
و موسســات اعتباری موظف به پرداخت تسهیالت کرونایی اعم 
از تســهیالت جدید با تســهیالت مراحل قبلی تا پایان آبان ماه 
۱۴۰۰هستند.بازپرداخت اقساط تسهیالت کرونایی ۴گروه آسیب 
دیده ویژه، شامل گردشگری، حمل و نقل ریلی و هوایی، فرهنگ 
و هنــر و ورزش و جوانــان اعم از تســهیالت کرونایی قبلی و یا 
تســهیالت کرونایی جدید تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰امهال 
می شود.امســال برخــی از کســب وکارها نظیــر مهدکودک ها، 
تاالرها، پارک های آبی و شــهربازی ها که پیش از این مشــمول 
برخورداری از تسهیالت کرونایی نبوده اند، مطابق دستورالعملی 
که از ســوی کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا خواهد 
شد، مشمول برخورداری از تسهیالت می شوند.تمامی تسهیالت 
5۰۰۰میلیاردتومانی مصوب تبصره ماده)2( دستورالعمل پرداخت 
تسهیالت به واحدهای کسب وکار به شدت آسیب دیده از کرونا، 
مصوب ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت) موضوع ابالغیه شماره 
2758-99/ممــورخ ۱399,۰2,۰3( به بخش حمل و نقل ریلی 
و هوایــی اختصاص می یابــد، تا عالوه بــر 35۰۰میلیارد تومان 
مصوب قبل، معادل ۱۰2۰میلیارد تومان صرف بنگاه های بخش 
یاد شــده شــود و ۴8۰میلیاردتومان مابقی نیز مطابق مصوبات 
جلســه 37کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا )در تاریخ 
۱399,۰6,۱۱( برای پرداخت به شــرکت های بهره بردار متروی 

کالنشهرها اختصاص یابد.

حمایت های بیمه ای
مهمترین مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد حمایت های 

بیمه ای از کسب وکارها در سال ۱۴۰۰چنین است:
برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا حق 
بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰به مدت دو ماه 
امهال می شود.برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده 
از کرونا، شمول بند )ث( تبصره )5( قانون بودجه سال۱۴۰۰کل 
کشــور، موکول به رعایت شــرط حفظ یا افزایش سطح اشتغال 
نیروی انســانی نخواهد بود. این بدان معنا اســت که بدهی های 
معوق تامین اجتماعی و جرایم مربوط به آن برای آن دســته از 
مشــاغل و کسب وکارهای آســیب دیده از کرونا که باید مطابق 
قانون بودجه ۱۴۰۰ اســتمهال بشــود، مشمول حفظ یا افزایش 

نیروی شاغل بیمه پرداز این بنگاه ها و کسب وکارها نمی شود.

سایر حمایت ها از کسب وکارها
ستاد ملی مقابله با کرونا عالوه بر حمایت های بانکی، حمایت های 

دیگری نیز از کسب وکارها مصوب کرد:
شــرکت های مرتبط با خدمــات عمومی )بــرق و گاز( تا پایان 
شهریورماه مجاز به قطع خدمات ارائه شده )به علت وجود بدهی( 
به مشاغل و کســب وکارهای به شدت آسیب دیده نیستند.مبلغ 
اجاره اماکن اســتیجاری دولتی کــه در اختیار بخش خصوصی 
آســیب دیده از کرونا است، در ســال ۱۴۰۰افزایش نمی یابد و 
پرداخت اجاره بها تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ امهال می شود.

تمام مجوزهای صادره توسط دستگاه ها و نهادهای متولی صدور 
مجوز در کشــور برای تمام فعالیت ها و کسب وکارها و مشاغل تا 
تاریخ ۱۴۰۰,۰3,3۱ تمدید می شود. تمامی مراجع صدور مجوز 
در کشــور مکلفند اقدامات و اطالع رسانی الزم به ذینفعان را به 
عمل آورند.موجران اماکن موقوفه، مذهبی، آستان های متبرکه و 
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند حق االجاره خود 
برای مشــاغل و کسب وکارهای به شــدت آسیب دیده از کرونا را 
در سال ۱۴۰۰معادل اجاره سال ۱399تعیین کنند.اعتبار احکام 
هیــات مدیره و بازرســان اتحادیه های صنفی و هیات رئیســه 
اتاق های اصناف در سراسر کشور که مهلت تصدی آنان به موجب 
قانون نظام صنفی خاتمه یافته و یا خاتمه می یابد، تا پایان شهریور 
۱۴۰۰تمدید می شود و برگزاری انتخابات اتحادیه ها تا این تاریخ 

به تعویق خواهد افتاد.

معاون سازمان امور مالیاتی:
خانه خود را ثبت نکنید، مشمول مالیات بر 

خانه های خالی می شوید
معاون ســازمان امور مالیاتی گفت: مردم برای اینکه دچار مشکل نشوند، باید 
در ســامانه امالک و اســکان مشــخصات ملک خود را وارد کنند، در غیراین 
صورت این امالک به عنوان خالی از ســکنه تعریف و به سازمان اعالم خواهد 
شد.محمود علیزاده با تأکید بر لزوم طراحی زیرساخت های الزم برای دریافت 
مالیات از خانه های خالی گفت: برای اینکه مشــخص شود یک فرد طی یک 
ســال چند واحد مسکونی و زمین معامله کرده باید زیرساخت هایی را فراهم 
کرد.وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، قانون پایانه فروشگاهی را 
یکی از زیرساخت های مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد و افزود: با اجرای 
این قانون می توان معامالت کلیه افراد در حوزه حوزه مسکن و طال و سکه و 
ارز را تشخیص داد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اظهارکرد: 
نســبت به هر ملک و زمینی که با اجرایی شدن این قانون، خریده شده باشد 
و بعد به فروش رفته باشــد اقدام به دریافت مالیات می کنیم و خانه هایی که 
قبل از طراحی این قانون خریده شــده باشند مشمول این موضوع نمی شود.

علیزاده یادآور شد: کســانی هم که چند واحد مسکونی خریداری کرده و آن 
ها را اجاره داده باشــد، مشــمول قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر 
عایدی سرمایه نخواهند شد.وی با بیان اینکه اصابت این طرح ها صرفاً به بخش 
سوداگری است، گفت: اصابت این نوع مالیات به کسانی است که زیر یک سال 
اقدام به خرید و فروش می کنند که البته هنوز مکانیزم و زیرساخت های جزئی 
برای این کار طراحی نشده اســت.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی 
تأکیدکرد: مردم برای اینکه دچار مشکلی نشوند باید وارد این سامانه شوند و 
مشــخصات ملک خود و کد پستی را وارد کنند در غیراین صورت این امالک 
به عنوان خالی از سکنه و کاربر تعریف و به سازمان اعالم خواهد شد البته این 
افراد می توانند با ارائه مدارک و مســتندات خود به اداره مالیات وضعیت خود 

را مشخص کنند.

افت شدید تقاضای وام مسکن
بازار اوراق تســهیالت مسکن با افت شدید استقبال مواجه شده و تقاضا برای 
دریافت وام مســکن به کمترین میزان در ســال های اخیر رسیده است.، بازار 
خرید و فروش گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در معامالت امروز سه شنبه 
)۱8 خرداد ۱۴۰۰( فرابورس اگرچه با افزایش قیمت بعضاً تا پنج درصدی در 
بعضی از نمادها مواجه شد اما به دلیل رکود سنگین، با کاهش شدید معامالت 
مواجه اســت.در معامالت دیروز تنها برای دو نماد »تســه ۰۰۰2« و »تســه 
۰۰۰۱« به ترتیب ۱۱ و 5 هزار برگه فروش ثبت شــد اما برای سایر نمادهای 
معامالتی زیرمجموعه اوراق تسهیالت مسکن، کمتر از هزار برگه از این اوراق 
به فروش رفته است.متوسط قیمت اوراق تسهیالت مسکن در معامالت امروز 
از 57 تا 59 هزار تومان در نوسان بود به گونه ای که کمترین رقم فروخته شده 
53 هزار تومان برای یکی از معامالت نماد »تســه 98۰9« )اوراق مسکن آذر 
98( و گران ترین معامله نیز 59 هزار و 355 تومان برای نماد »تســه 99۰۱« 
)اوراق مســکن فروردین 99( ثبت شده است.با این حال شاهد افزایش ۴ تا 5 
درصدی قیمت در بیشــتر نمادهای اوراق تسهیالت مسکن بودیم به گونه ای 
که در روز گذشته متوسط قیمت از 55 تا 57 هزار تومان به ثبت رسیده بود.
همچنین اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی در معامالت امروز با متوسط قیمت 
73 تا 97 هزار تومان بسته به نوع نماد معامالتی این اوراق در نوسان بود ولی 
تقریبــاً همه نمادها افزایش پنج درصدی قیمت را نســبت به معامالت دیروز 
ثبت کرده بودند؛ ضمن اینکه عمده معامالت اوراق مسکن بانک ملی )فملی( 
کمتر از ۴۰ برگه فروش در هر نماد زیرمجموعه »فملی« بود.گزارش های بازار 
مسکن منتشره از سوی بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال از کاهش ماهانه 
قیمت مســکن در فروردین و اردیبهشت به ترتیب 3.۱ و ۱.8 درصد حکایت 
دارد.اگرچه در اردیبهشت امســال با ثبت 3 هزار و 9۰۰ فقره معامله مسکن 
نســبت به اولین ماه ســال جاری که تنها 2 هزار و ۱۰۰ فقره معامله به ثبت 
رســید، افزایش 88.۱ درصدی معامالت مسکن رخ داده است، اما در مقایسه 
با ماه مشابه سال قبل از آن )اردیبهشت ۱399( کاهش 65.2 درصدی داشته 
است.به نظر می رسد کاهش شدید معامالت اوراق تسهیالت مسکن در پی این 
رکود بازار مسکن در دو ماه اخیر باشد که به اعتقاد برخی کارشناسان احتماالً 
در یکی دو ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ ضمن اینکه احتمال وقوع رکود 
تورمی از نیمه های سال جاری هم از سوی برخی کارشناسان بازار مسکن پیش 
بینی شده است.با توجه به اینکه برای دریافت تسهیالت 2۴۰ میلیون تومانی 
مســکن زوجین، می بایست ۴8۰ برگه 5۰۰ هزار تومانی با متوسط قیمت 58 
هزار تومان خریداری شود، هزینه تهیه این تسهیالت، 27 میلیون و8۴۰ هزار 
تومــان برای زوجین تهرانی و برای متقاضیان فردی دریافت وام ۱۴۰ میلیون 
تومانی خرید مسکن در تهران نیز با توجه به لزوم خرید 28۰ برگه تسهیالت 
مسکن با متوســط قیمت 58 هزار تومان، می بایست ۱6 میلیون و 2۴۰ هزار 

تومان هزینه کرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری:
فضای شهر کرج حال و هوای انتخاباتی به 

خود گرفته است
رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شهرداری کرج از طراحی و چاپ 5 هزار متر مربع بنر با 
محوریت انتخابات خبر داد.پیمان بضاعتی پوربا اشاره به 
اهمیت برنامه ریزی برای فضاسازی و تبلیغات محیطی 
در روزهای نزدیک به انتخابات 28 خرداد، اظهار کرد: 

در این راســتا تا کنون 5 هزار متر بنر طراحی و به چاپ رسیده است.وی ادامه 
داد: این بنرها با استفاده از هزاران سازه تبلیغاتی، در قالب پرتابل، آویز، استرابرد، 
برند برد، لمپوست و عرشه پل با کلید واژه "ایران" امیدوار اکران شده است.رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گفت: با نزدیک تر شدن 
به 28 خرداد، فضای شهر کرج  نیز حال و هوای انتخاباتی به خود گرفته و شاهد 
اقدامات و تالش های بســیار خوبی از جانب معاونت زیبا ســازی سازمان برای 
ترغیب و دعوت مردم به حضور پرشور در انتخابات هستیم.بضاعتی پور به پیش 
بینی جایگاه هایی برای تبلیغات نامزدها در سطح شهر اشاره کرد و افزود: نصب 
غیر قانونی پوسترهای انتخاباتی در دیوار و جداول معابر شهر منجر به آشفتگی و 
زشتی چهره شهری و تحمیل هزینه های گزاف برای امحاء  پوسترها می شود.وی 
توضیح داد: در این راستا از هواداران و نمایندگان نامزدهای انتخاباتی درخواست 
می شــود که تبلیغات کاندیدادهای مورد نظر خود را فقط در مکان های تعیین 
شده نصب کنند.رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج 
با تاکید بر حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای گفت: همه باید سعی 
در برگزاری انتخابات مطلوب داشــته باشیم و زمینه حضور حداکثری مردم در 

پای صندوق های رای را فراهم کنیم.

روحانی:
 افزایش قیمت کاالها پذیرفتنی نیست

رئیس جمهــور گفت: دولت صریحاً تأکید و اعالم کرده اســت افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم 
ضروری مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت و وزارت صمت موظف است با جدیت و با هماهنگی 
دستگاه های ذی ربط نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از افزایش آنها اقدام کند. دویست و سی 
و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، 
در آغاز این جلســه گزارشــی از وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم مصرفی و ضروری مردم 
و اقدامات انجام شــده برای حفظ تعادل در قیمت از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه 
گردید.حجت االســالم حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت بر کنترل و جدیت در عدم افزایش 
قیمت ها، گفت: دولت صریحاً تأکید و اعالم کرده است افزایش قیمت کاالها به ویژه اقالم ضروری 
مردم به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اســت با جدیت و با 
هماهنگی دستگاه های ذی ربط، )اصناف و تولیدکنندگان( نسبت به کنترل قیمت ها و ممانعت از 
افزایش آنها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی 
شــود.در ادامه این جلسه وضعیت عرضه و تقاضای رمزارزها در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تولید و تبادل رمزارزها در اقتصاد ایران را ارائه کرد.
رئیس جمهــور درخصوص فعالیت ها در حوزه ارز دیجیتال و رمزارزها با تأکید بر ضرورت حفظ و 
حمایت از منافع ملی در این حوزه، گفت: امروزه برنامه هوشمندسازی اقتصاد یک الزام محیطی 
است و بایستی نسبت به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت و حساسیت عمل کرد و برای 
تدوین راهبرد پویا در این حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن کشور اقدامات الزم انجام شود.روحانی 
با تأکید بر اینکه آگاهی مردم در این حوزه ضروری است و با توجه به مخاطرات قابل توجه در حوزه 
مبادالت رمزارزها، از ورود غیرکارشناســانه در این حوزه باید اجتناب شود، تصریح کرد: باید برای 
قانونمندشدن فعالیت رمزارزها و صیانت از سرمایه مردم در این حوزه هرچه زودتر چاره اندیشید 
و قوانین و دســتورالعمل های الزم را وضع و ابالغ نمود.وی با اشــاره به پدیده جدید رمزارزها و 
اقتضائات و الزامات آن افزود: دستگاه های مسئول در حوزه بازار سرمایه با همکاری رسانه ها و فضای 
مجازی در زمینه اطالع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم نسبت به این پدیده و دستورالعمل ها 
و قوانین آن فعالیت مؤثر داشته باشند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: تولید رمزارز تا پایان شهریور 
ماه اکیداً ممنوع است و وزارتخانه های اطالعات، ارتباطات و فناوری اطالعات و نیرو مسئول برخورد 

و قطع برق این مراکز هستند.

دوگانه غلط؛ بانک دولتی، بانک خصوصی؟
ادامه از صفحه اول

 و با توجه به این که این مســاله بســیار حساس است، دولت ها نیز سعی دارند با دخالت های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این 
ساختار نظم ببخشند؛ سیاست هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی 
و دولتی جلوگیری شایسته ای داشته باشد.راهکار چیست و چگونه می توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی-خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟ 
راه حل آن این است که ساختار آن را به گونه ای طراحی کرد که تاسیس یک بانک، احتیاج به سرمایه های کالن نداشته باشد و این مساله با تفکیک 
بین فعالیت های بانکی به ســه بخش خدمات پولی، بخش ســرمایه گذاری و بخش خیرخواهانه امکان پذیر است.از این رو در مدل عملیاتی بانکداری 
اسالمی که بر اساس مبانی اسالم و با توجه به اصول کالن مطلوب اسالمی در نهاد پولی و تامین اعتبار طراحی شده است این مهم مورد توجه واقع شده 
است و طراحی ساختار بانک با تفکیک سه بخشی صورت گرفته است:بخش خدمات پولی تنها بخشی هستند که سپرده پذیری کرده و به ارائه خدمات 
پولی شامل حفظ و نگهداری پول، انواع انتقال های پول، انواع حواله جات، انواع خدمات چک، ضمانتها و دیگر فعالیت ها می پردازند.این بخش بستر دیگر 
بخش ها )سرمایه گذاری و خیرخواهانه( بوده و بخش های دیگر برای ارائه خدمات باید از یکی از بانک های ارائه دهنده بخش خدمات پولی استفاده کند. 
و خود این بخش به هیچ عنوان هیچ گونه تسهیالتی پرداخت نمی کند چه تسهیالت سرمایه گذاری و چه تسهیالت خیرخواهانه.بخش سرمایه گذاری که 
به صورت موسسات تخصصی فعالیت خواهد کرد و تنها واسطه ای میان صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی خواهد بود. و طبیعتا به تعداد تخصص های 
صنفی می تواند متعدد تعریف شود. هر کدام از این موسسات حق ورود به دیگر عرصه های تخصصی را نخواهند داشت.از آن جا فعالیت های مرتبط با 
خدمات پولی بخش سرمایه گذاری در بستر بخش خدمات پولی انجام می شود، این بخش احتیاج به بازکردن شعبه ندارد و طبیعتا هزینه های مرتبط با 
شعبه داری از آن حذف خواهد شد؛اطالعات مربوط به تسهیالت به صورت شفاف در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار داده خواهد شد و با توجه به 
»واقعی بودن مشارکت در سود و زیان«، این موسسات ضمانتی نسبت به زیان وارده نخواهند داشت. در این میان، بانک ها به خاطر وکالت در امر تامین 
اعتبار و سرمایه گذاری و همچنین مشاوره های تخصصی که در این زمینه می دهند، به سود خود دست می یابند.بخش خیر خواهانه نیز در بستر بخش 
خدمات پولی شکل خواهد گرفت و در قالب بانک های خیرخواهانه به فعالیت خواهند پرداخت. این موسسات واسطه میان خیرین و نیازمندان می باشند.

این موسسات بیشترین تالش را جهت اعتماد سازی خیرین انجام خواهد داد و تنها در جهت رفع نیازمندی نیازمندان اقدام خواهد نمود.در این مدل، 
کسی که مثال در یک صنعت خاص تجربه آموخته باشد و با فعاالن اقتصادی در آن عرصه آشنایی کامل داشته باشد، می تواند واسطه بین مردم دارای 
سرمایه و فعاالن اقتصادی در آن عرصه باشد و مردمی که سرمایه هایی در اختیار دارند اما توان یا امکان فعالیت اقتصادی ندارند را به فعاالن اقتصادی 
معرفی نمایند. این اشخاص با توجه به تجربه شان در آن عرصه اقتصادی، و سابقه شان در امر واسطه گری پولی، مورد اعتماد اشخاص قرار خواهند گرفت 
و فعاالن اقتصادی نیز برای تامین اعتبار مورد نیازشان و مشارکت واقعی با مردم به این اشخاص مراجعه می کنند.اگر چه واسطه گری پولی اختصاص به 
این صورت )واسطه گری غیر وکالتی( ندارد و انواع دیگری را نیز شامل می شود اما واضح است برای انجام چنین کاری احتیاج به سرمایه های کالن وجود 
ندارد و عموم مردم می توانند در این عرصه وارد شوند. بخش های دیگر بانکداری نیز به همین صورت است.امید است تحقیقات اسالمی درباره نهادهای 
اقتصادی و مخصوصا ساختار بانکی به جای روش عدم مغایرت و نگاه انفعالی، با نگاهی فعال و توجه به اصول مطلوب اسالمی به طراحی این نهادها اقدام 

نمایند و وارد دوگانه سازی های اشتباه متعارف نشوند.
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زنگنه در صحن مجلس:گزیده خبر

۹۵ درصد کشور تحت پوشش شبکه گاز قرار دارد
وزیر نفت گفت: در این دولت، تعداد روســتاهایی که بهره مند از 
گاز طبیعی شدند، ۲.۵ برابر شــد و بیش از ۹۵ درصد جمعیت 
کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند. بیژن زنگنه در 
جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی و در پاسخ به سوال 
جالل محمودزاده درباره دلیل کمبود گاز مایع در ســطح کشور، 
علی الخصوص در روستاهای فاقد پروژه های گازرسانی، گفت: در 
دولت های یازدهم و دوازدهم تعداد روســتاهایی که بهره مند از 
گاز طبیعی شــدند، ۲.۵ برابر شد به نحوی که از ۱۴ هزار روستا 
به ۳۵ هزار روستا رســیدیم.وی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد 
جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفتند. البته 
استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از متوسط کشوری 
عقــب مانده اند اما بیش از ۹۰ درصد روســتاهای اســتان های 
کرمان، فارس و خراسان گازرســانی شده است.وزیر نفت افزود: 
برای توزیع گازرســانی ۴۳ هزار میلیــارد تومان و همچنین ۴۰ 
هزار میلیارد تومان هم برای خطوط انتقال گاز هزینه شده است. 
در اســتان آذربایجان غربی از ۷۸ درصد روستاها در سال ۹۲ به 
۹۲ درصد روســتاها در زمینه گازرسانی پیشرفت داشته ایم. در 
منطقه سردشت ۳۴ درصد و در پیرانشهر نیز ۷۴ درصد روستاها 
گازرسانی شده است.زنگنه بیان کرد: ۴.۵ میلیون نفر از جمعیت 
کشور تحت شبکه گازرسانی کشور نیستند. پاالیشگاه های نفتی 
کشــور ۷ هزار تن گاز تولید می کنند که ۵ هزار تن آن در کشور 
توزیع می شود.وی افزود: مردم و خانوارها بیش از مصرف متوسط 
از گاز اســتفاده می کنند. باید گفت که در این مسیر قاچاق گاز 
صورت نمی گیــرد بلکه از گاز مایع برای ســوخت اتومبیل های 
فرسوده به روشی غیر استاندارد استفاده می شود.وزیر نفت تاکید 

کرد: ما عالقه ای به صــادرات گاز نداریم اما اگر صادراتی صورت 
گیرد، درآمد آن به سازمان هدفمندی یارانه ها می رسد نه وزارت 
نفت. از سوی دیگر مخالف توزیع گاز در داخل نیستیم اما ترجیح 
ما این اســت که اولویت با CNG باشد و گاز مایع به دلیل درآمد 

ارزی بیشــتر صادر شود.زنگنه اظهار داشت: روند گازرسانی کند 
نیست و ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی 
قرارگرفته اند. البته برخی مناطق آذربایجان غربی عقب ماندگی 

دارند که باید در این مسیر اقداماتی صورت گیرد.

محمودزاده: وزارت نفت از تامین حداقل سوخت گاز مایع 
هم کوتاهی می کند

در ادامه جلسه، جالل محمودزاده در تشریح سوال خود از وزیر نفت 
مبنی بر دالیل کمبود گاز مایع و نفت سفید در سطح کشور خصوصاً 
روستاها و مناطق محروم، گفت: انرژی به عنوان یکی از مهمترین 
ارکان فعالیت هــای اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. بر 
اســاس آخرین آمارهای ارائه شده، ایران با ۳۴ تریلیون مترمکعب 
ذخیره گاز به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی شناخته می شود.

وی بیان کرد: وجود ذخایر بزرگ گاز نیازمند برنامه ریزی دقیق در 
زمینه تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع عادالنه است. غفلت های 
صورت گرفته در زمینه برداشــت از میادین مشترک از دریای خزر 
باعث شده است که برداشــت از این میادین به کندی انجام شود.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با وجود 
دارا بودن بیشــترین ذخایر نفت و گاز، چرا مردم باید در شهرهای 
محروم و روستاها در صف های طوالنی نفت سفید و گاز مایع انتظار 
بکشند؟ چه کسی مسئول این بی برنامگی هاست؟ زمانی که وزارت 
نفت و شرکت گاز در گازرســانی به روستاها و مناطق محروم کم 
کاری می کنند، مردم مجبورند از نفت ســفید و گاز مایع استفاده 
کنند. وزارت نفت از تامین حداقل ســوخت گاز مایع نیز کوتاهی 
می کند.محمودزاده گفت: وزیر نفت به خوبی می داند گازرسانی به 
روستاها عالوه بر صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی باعث 
کاهش مصرف گاز مایع نیز می شود و از مهاجرت به شهرها و تخریب 
جنگل ها و مراتع جلوگیری می کند.در نهایت این نماینده، با شرط 
تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی این موضوع از پاسخ های وزیر 

نفت قانع شد.

روند کاهشی نفت ادامه دار شد
قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به وضعیت شکننده احیای 
تقاضای جهانی برای نفت و ســوختها کاهــش یافت.، بهای معامالت نفت برنت 
۱۱ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۱ دالر و ۳۸ سنت در هر بشکه 
رسید. نفت برنت شب گذشته ۰.۶ درصد افت قیمت داشت.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۱۳ سنت معادل ۰.۲ درصد کاهش، به ۶۹ دالر و ۱۰ 
ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه با ۰.۶ درصد کاهش 
بسته شده بود.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در شرکت میزهو سکیوریتیز در 
این باره گفت: واردات نفت چین در پایینترین رکورد پنج ماهه قرار دارد و ضعف 
بازار آسیا را منعکس می کند.واردات نفت چین در ماه مه نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته ۱۴.۶ درصد کاهش یافت و ورود روزانه نفت به این کشور به دلیل 
تقاضای محدود پاالیشگاهها برای خرید در زمان تعمیرات، به پایینترین سطح در 
سال میالدی جاری رسید.قیمت نفت در هفته های اخیر صعود کرده و نفت برنت 
از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۴۰ درصد و وست تگزاس اینترمدیت بیش 
از این میزان رشد کرده که تحت تاثیر دورنمای مثبت تقاضا برای سوخت پس از 
اجرای موفق برنامه های واکسیناسیون کووید ۱۹ در بعضی کشورها بوده است. 
تداوم محدودیت عرضه از ســوی اوپک و رقیبانش هم از قیمتها پشتیبانی کرده 
است.بر اساس گزارش رویترز، اما واردکنندگان بزرگ نفت مانند هند همچنان با 
موج شیوع بیماری کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می کنند که ممکن است به روند 
بهبود پیش بینی شده تقاضای جهانی برای سوخت در نیمه دوم سال ضربه بزند.

مدیر روابط عمومي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان: 
برق مصرفي کولرها در ايران معادل برق 

مصرفي 3 کشورهمسايه است
با اشــاره به عدم تراز تولید و مصرف برق در کشور که علت اصلي خاموشي هاي 
اخیر در کشــور بوده گفت: شبکه برق کشور به صورت شبکه سراسري و رینگ 
اســت؛ یعني همه به هم متصل اند و اینطور نیســت که ما در یک شهرستان یا 
استان برق تولید کنیم و در همان استان یا شهرستان آن را مصرف کنیم و قطعاً 
هر نیروگاهي که انرژي برق تولید مي کند اصطالحاً آن را وارد شبکه برق کشور 
مي کند و کلیه مصرف کنندگان هم از این شبکه برق دریافت مي کنند و اینکه 
ما فکر کنیم در حال حاضر تراز تولید برق در این استان پایین تر از تراز مصرفمان 
اســت براي همین دچار خاموشي مي شویم یا برعکس، اشتباه است چرا که این 
به صورت کلي اســت؛ یعني اگر در کل کشور میزان تولید برق با میزان مصرف 
برابر نباشد و میزان مصرف باالتر از تولید باشد شبکه برق دچار اختالل مي شود 
و اصالحــاً در شــبکه برق افت فرکانس پیش مي آیــد. وي در بخش دیگري از 
سخنانش با اشاره به اینکه نباید دچار خاموشي و قطعي برق مي شدیم اما شدیم 
حاال خواسته و حداقل حق شهروندي مردم است که طبق یک نظم و برنامه اي 
این خاموشــي ها انجام شود تا بتوانند بر اساس آن مدیریت و برنامه ریزي کنند 
گفت: به همین دلیل در اصفهان در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از اواخر 
سال ۹۷ سامانه اي راه اندازي کردیم به نام »سپام« )سامانه پاسخگویي و اطالع 
رســاني مشترکین( که در هیچکدام از شرکت هاي توزیع برق دیگر کشور پیاده 
سازي نشده و با وجود این سامانه اگر شما هیچ اطالعي از برق مشترکتان نداشته 
باشید ولي مي خواهید علت خاموشي یا زمان خاموشي برق خود را بدانید، راحت 
ترین راه آن این اســت که مکان مورد نظرتان را روي نقشــه در این سامانه پیدا 
کنید و برنامه ریزي کنید و این سامانه نیاز شما به تماس با ۱۲۱ و معطل شدن 
پشت صف انتظار را بر طرف مي کند، چرا که در لحظه به شما درباره علت قطعي 
برق و مرحله به مرحله انجام عملیات شرکت برق و پیش بیني زمان وصل شدن 

اطالع رساني مي کند.

پورابراهیمی مطرح کرد؛
مطالبه نیروگاه های بخش خصوصی به ۲۸هزار میلیارد تومان رسید

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی برق بخاطر رمزارزها است. گزارش 
وزارت صمت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج رمزارز ۳۲۰ مگاوات است در مورد واحدهای غیرمجاز 
نیز مصرف ۳۰۰ مگاواتی برآورد می شود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشکیل می دهد بنابراین اینگونه صحبت ها دادن آدرس غلط 
است.، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کر: روش هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم 
باعث افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی می شود درست نیستند و باید جلوی آن را بگیریم. شیوه آن تفاوتی ندارد و آنچه اهمیت دارد 
نتیجه آن است.وی با اشاره قطعی برق در صنایع گفت: طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، دولت موظف به ایجاد زیر ساخت صنایع است و در صورت قطعی برق یا گاز 
باید خسارت آن را دریافت کند.پورابراهیمی تصریح کرد: امروز واحدهای تولیدی آسیب زیادی از قطعی برق دیدند، انتظار ما این است که برای تنظیم عرضه و تقاضای برق وزیر 
اقتصاد بورس انرژی را فعال کند. اگرچه این موضوع جزو وظایف وزارت نیرو است اما به نظر می رسد که این وزارت اعتقادی به آن ندارد. پنجاه درصد از تولید برق توسط بخش 
خصوصی انجام می شود اما به دلیل تصمیمات وزارت نیرو نه تنها بخش خصوصی آسیب می بینند بلکه بخش خصوصی تولید کننده انرژی نیز دچار خسارت می شود.وی ادامه داد: 
مطالبات نیروگاه های بخش خصوصی از دولت به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است اگر برای آن فکری نشود مشکل بزرگی ایجاد می شود. یکی از راه های آن بورس انرژی است 
که تقاضای داریم وزارت  اقتصاد در این مورد ورود کند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در جلسه سران قوا این موضوع مطرح شد که مشکل قطعی 
برق بخاطر رمزارزها است. گزارش وزارت صمت در آن جلسه نشان داد که مجموع مصرف برق واحدهای مجاز استخراج از رمزارز ۳۲۰ مگاوات است در مورد واحدهای غیرمجاز 
نیز مصرف ۳۰۰ مگاواتی برآورد می شــود که روی هم یک درصد از مصرف برق را تشــکیل می دهد بنابراین این گونه صحبت ها آدرس غلط دادن است. در طی پنج سال گذشته 

حتی یک نیروگاه به کشور اضافه نشده است.

دبیرکل اوپک: 
دنیا هنوز هم به نفت نیاز دارد

دبیرکل اوپک با تاکید بر اینکه با 
وجود تغییرات جوی و حرکت به 
سوی انرژی های پاک دنیا هنوز 
هم به نفت نیــاز دارد گفت: ما 
کشــورهای عضو را بــرای ادامه 
ســرمایه گذاری در انرژی هــای 

تجدیدپذیر تشویق می کنیم. به گزارش رویترز، دبیرکل اوپک 
ضمن اشاره به موفقیت تولیدکنندگان نفت برای حمایت از 
بازار گفت اوپــک و متحدانش انتظار دارند ذخایر نفتی طی 
ماه های آینده بیش از پیش کاهش یابد. محمد بارکیندو در 
اجالس بین المللی نفت نیجریه که به صورت مجازی حضور 
پیدا کرده بود گفت ذخایر نفتی در کشورهای توسعه یافته ۶.۹ 
میلیون بشکه در آوریل کاهش یافته و به حدود ۱۶۰ میلیون 
بشــکه کمتر از همین زمان در سال گذشته میالدی رسیده 
است. وی گفت:»ما انتظار داریم این ذخایر طی ماه های آینده 
کاهش بیشتری داشته باشند«. اوپک و متحدانش طی ائتالف 
اوپک پالس در ماه آوریل تصمیم گرفتند  ۲.۱ میلیون بشکه 
در روز نفت از ماه مه تا جوالی، به بازار اضافه کنند. بارکیندو 
ادامه داد:»بازار نفت عکس العمل مثبتی نسبت به تصمیمات 
ما نشــان داده و تولید در ماه مه سال جاری میالدی افزایش 
یافته است«. وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا و محرک های 
مالی گسترده برای روشن کردن دورنمای اقتصاد جهان گفت 
دسترسی نابرابر به واکسن کرونا در سراسر جهان، تورم باال و 
اوج کرونا در برخی مناطق تقاضای نفت را پایین آورده است. 
دبیر کل اوپک تاکید کرد ائتالف اوپک پالس در آوریل ۱۱۴ 
درصد به قرارداد کاهش تولید پایبند بوده است. این ائتالف با 
آغاز کرونا در سال گذشته میالدی ۹.۷ میلیون بشکه در روز 
از تولید خود را کم کرد و حاال این کاهش تولید از ماه جوالی 
به ۵.۸ میلیون بشــکه در روز رسیده است. بارکیندو با تاکید 
بر اینکه با وجود تغییرات جوی و حرکت به سوی انرژی های 
پاک دنیا هنوز هم به نفت نیاز دارد گفت:»ما کشورهای عضو 
را برای ادامه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر تشویق 
می کنیم ولی باید نیاز به هیدروکربن ها را هم برطرف سازیم«.

اعتراض ايران در مورد حق آبه 
هیرمند

بیست وســومین جلسه مشترک کمیســاران آب هیرمند با 
حضور مقامات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی 
افغانستان امروز برگزار شد. در این جلسه معاون آب و آبفای 
وزارت نیــرو که مســئولیت کمیســار آب هیرمند از طرف 
جمهوری اســالمی ایران را به عهده دارد، خواســتار تامین 
حق آبه ایران براســاس معاهده ۱۳۵۱ فی مابین شد. قاسم 
تقی زاده خامســی - معاون آب و آبفــای وزیر نیرو در این 
نشست دغدغه های ایران را نســبت به احداث و آب گیری 
بند کمال خان روی هیرمند اعالم کرد و گفت: براساس ماده 
پنجم معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، افغانستان باید موافقت ایران 
را برای ســاخت این بند جلب می کــرد و ما معتقدیم این 
بند پیامدهای اجتماعی ناشی از مهاجرت، تعطیلی کشاورزی 
و توســعه کانون های گرد و غبار را خواهد داشت.وی افزود: 
مردم در منطقه سیستان تشنه هستند و آنچه که ما نگران 
آن هســتیم عدم دریافت حق آبه در ســال جاری و کمبود 
آب در سیســتان اســت. ما پیگیر دریافت حق آبه خود  آن 
هم به صورت درســت و کامل براســاس معاهده هستیم.در 
ادامه کمیســار افغانستان اظهار امیدواری کرد تا با توجه به 
خشکســالی ســال جاری بتوانیم در این جلسه برای برنامه 
ریزی تامین حق آبه به نتایج مثبتی برسیم و معاهده را اجرا 
کنیم. این مستلزم همکاری دو جانبه است، این جلسه در روز 

آینده برای تصمیم گیری نهایی ادامه خواهد داشت.

وزیــر نفت عــراق اعالم کرد در راســتای 
همکاری بیشتر میان دو عضو بزرگ اوپک، 
شرکتهای ســعودی عالقمند به پروژه های 
گاز، پتروشــیمی و انــرژی پــاک در عراق 
هستند.، احسان اسماعیل، وزیر نفت عراق 
و شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، همتای 
سعودی وی در یک دیدار مجازی درباره این  
پروژه ها و عالقمندی شــرکتهای سعودی 
گفــت و گو کردند. نمایندگان شــرکتهای 
ســعودی از جمله مقامات غول پتروشیمی 
ســابیک، آرامکوی سعودی و شرکت آب و 
برق ACWA Power هم در این دیدار حضور 
داشــتند در حالی که مقامات عراقی شامل 
وزیر برق و مدیر کمیسیون سرمایه گذاری 
ملی بودند.شــرکتهای سعودی عالقمندی 
ویژه ای بــه پروژه های مختلــف از جمله 
توســعه میادیــن گازی عــکاظ و رتاوی و 
پروژه پتروشــیمی نبراس دارند.وزیر نفت 
عراق پیشــتر گفته بود شرکتهای غربی به 
توسعه میادین گازی عکاظ و رتاوی و پروژه 
پتروشیمی نبراس عالقمندند. وی سوم ماه 
مه گفته بود وزارت نفت ســرگرم مذاکره با 
شرکتهای آمریکایی و سایر سرمایه گذاران 

به منظور توســعه میــدان گازی عکاظ در 
نزدیکی مرز ســوریه اســت. مذاکرات فنی 
کند بوده امــا این پروژه ســرمایه گذاری 
ســه میلیارد دالر برای تولید ۳۰۰ میلیون 
فوت مکعب در روز گاز را در نظر دارد.تحت 
توافقی که در ۲۹ مارس اعالم شــد، توتال 
یک مجتمع گازی مرکزی در رتاوی با هدف 
جمع آوری و پاالیش گازهای همراه نفت در 
میادین رتاوی، قرنه غربی ۲، مجنون، طوبا و 
الهیس ایجاد خواهد کرد.احسان اسماعیل 
سوم ماه مه گفته بود عراق به دنبال سرمایه 
گــذاری ۱۵ میلیارد دالر بــه همراه برخی 
شرکای انرژی خود به منظور افزایش تولید 
گاز است تا وابستگی به واردات انرژی ایران 
را کاهش دهد.عراق از ســوی آمریکا برای 
کاهش وابســتگی به گاز و برق ایران تحت 
فشــار قرار گرفته اســت. این واردات برای 
جلوگیــری از قطعی متداول بــرق در این 

کشور به خصوص در ایام تابستان که دمای 
هوا به ۵۰ درجه می رســد، ضروری است. 
عراق از ســال ۲۰۱۸ معافیتهای آمریکا را 
برای ادامه واردات انرژی ایران دریافت کرده 
که همان سال هدف تحریمهای واشنگتن 
قرار گرفت. وزیر نفت عراق ۲۲ آوریل گفته 
بود عراق انتظار دارد تا سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ 
با سرعت گرفتن پروژه ها برای افزایش تولید 
داخلی گاز، از وابستگی به صادرات گاز ایران 
رها شــود.عراق عمدتا به گازی متکی است 
که به همراه نفت تولید می شــود اما تولید 
نفت این کشور به دلیل مشارکت در توافق 
کاهش تولید اوپک پالس محدود شده و در 
نتیجه توانایی این کشور برای فراهم کردن 
خــوراک برای تولید نیــرو نیز کاهش پیدا 
کرده است. گازی که در میادین نفتی تولید 
می شود، عمدتا می سوزد و طبق اعالم بانک 
جهانی، عراق دومین رکورددار مشعل سوزی 

در جهان پس از روسیه در سال ۲۰۲۰ بوده 
اســت. عراق به منظــور افزایش تولید گاز، 
پروژه هــای مربوط به جمــع آوری گاز در 
میادین نفتی را سرعت بخشیده است.وزیر 
نفت عراق در ۳۱ اوت ســال گذشته گفته 
بود عراق قصد دارد برنامــه ها برای پروژه 
پتروشیمی هشت میلیارد دالری با شرکت 
شــل را سرعت ببخشــد زیرا این کشور به 
دنبال اجرای توســعه است که نخستین بار 
در ســال ۲۰۱۲ اعالم شد.اسماعیل در آن 
زمان گفته بود وزارتخانه های نفت و صنعت 
عراق که به اتفاق ۵۱ درصد ســهم در این 
پروژه دارند دیدارهایی را به منظور تســریع 
روند اجــرای پروژه نبراس با شــل که ۴۹ 
درصد ســهم در آن دارد، برگزار کرده اند. 
وی در ادامه افزوده بود شــرایط حقوقی و 
قراردادی باید تا پایان ســال ۲۰۲۰ نهایی 
شود.این پروژه که در شهر جنوبی بصره قرار 
دارد ساالنه ۱.۸ میلیون تن پلی اتیلن تولید 
خواهد کرد و خوراک اتان کافی دریافت می 
کند.بر اساس گزارش پالتس، عراق در سال 
۲۰۱۲ تفاهــم نامه ای با شــل برای پروژه 

نبراس امضا کرده بود.

عالقمندی سعودی ها به پروژه های 
گاز و پتروشیمی عراق



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران چهارشنبه 19 خرداد 1400  28 شوال 1442  9 ژوئن 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4651 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر رییس اتاق ایران و روسیه:

افزایش ۲۰ درصدی صادرات ایران به روسیه
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و روســیه اظهار داشت: 
روسیه فقط در بخش محصوالت کشاورزی، غذایی و خوراکی 
67 میلیارد دالر واردات دارد اما ســهم ما از آن تنها 22 صدم 
است که چیزی حدود 500 میلیون دالر است.هادی تیزهوش 
تابان در مــورد وضعیت تجاری ایران و روســیه اظهار کرد: 
شــرایط تجاری ایران و روســیه تغییر چندانی نداشته است. 
زمانی که به علت شــیوع کرونا مرز دیگر کشورها بسته شد، 
مرز روسیه باز و ادرات و واردات انجام می شد. با این حال یک 
سری از مشــکالت اساسی ما داخلی هستند، زیرساخت های 
الزم برای حمل زمینی، هوایی و غیره فراهم نیست و تا زمانی 
که زیرساخت هایی از این دست فراهم نشود حجم تجاری ما 
افزایش چشــم گیری پیدا نخواهد کرد.وی افزود: به طور کلی 
نسبت به سال های گذشته در مورد صادرات به روسیه افزایش 
داشــته ایم اما این مقدار چندان قابل توجه نبوده و حدود 20 
درصد بوده است. روسیه فقط در بخش محصوالت کشاورزی، 
غذایی و خوراکی 67 میلیارد دالر واردات دارد اما ســهم ما از 
آن تنها 22 صدم اســت که چیزی حدود 500 میلیون دالر 
است. کشورهای دیگر به راحتی در این بازار عظیم ورود کردند 
اما متاســفانه ما موفق عمل نکردیم که علت آن تحریم ها و 
مشــکالت داخلی مانند مسائل بانکی اســت.تیزهوش تابان 
در ادامه تصریح کرد:  مشــکالت سیستم بانکی هزینه زیادی 
را برای تاجر ایرانی دارد. از طرف دیگر مســئله بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات هم مشــکالتی ایجاد کرده است. در همه 
کشورها ارز حاصل از صادرات باز می گردد اما باید شرایط آن 
سهل باشــد تا فعاالن اقصادی بتوانند ارز حاصل را به کشور 
بازگردانند تا این مشکالت حل نشود. نمی توان انتظار افزایش 
چشــمگیر در صادرات داشــت مگر اینکه در قوانین داخلی 
تجارت تجدیدنظر شود.وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت 

تجارت، مسئله تنظیم بازار است. هر زمان که کاالیی در کشور 
کم شــود صادرات آن را قطع می کننــد، هیچ کجای دنیا به 
این شــکل نیست. اگر کاالیی کم بیاید آن را وارد می کنند و 
زمانی که به اندازه کافی رســید واردات آن را قطع می کنند. 
یعنــی در دنیا تنظیم بازار بــا واردات صورت می گیرد اما در 
کشــور ما تنظیم بازار با صادرات است. مشخص است که یک 
فعال اقتصادی نمی تواند برنامه ریزی بلندمدت برای کار خود 

داشته باشــد و به منافع کوتاه مدت توجه می کند. از دل این 
شــرایط افزایش صادرات ایجاد نمی شود.رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و روســیه بیان در مورد واردات ایران از روسیه 
بیان کرد: واردات ما از روســیه در مورد دام و طیور، دانه های 
دامی، چوب و غیره اســت. ما واردات خاصی از روسیه نداریم 
و برای توســعه این حوزه نیز ما نیاز به حل مشــکالتی مانند 
مســائل بانکی داریم.وی در پاسخ به سوالی در مورد کریدور 

شمال به جنوب گفت: کریدور شمال به جنوب، از فنالند شروع 
شده، وارد روسیه می شود، از بنادر مختلف دریای خزر می گذرد 
و به کشــورهای جنوب خلیج فارس می رسد. اگر این کریدور 
وصل شــود، امکانات خوبی برای ترانزیت کاال از اروپا به طرف 
کشورهای جنوب خلیج فارس و جنوب شرقی آسیا و بالعکس 
ایجاد می شــود. برای ایران نیز درآمد بســیار خوبی را خواهد 
داشــت. بخشی از این کریدور فعال است و بخشی هنوز فعال 
نشده است. در صورت وصل شــدن آن امکانات بسیار خوبی 
برای کشــور به ارمغان می آید.تابان در مورد آخرین وضعیت 
ایــن کریدور خاطرنشــان کرد: االن از این کریــدور در ایران 
مسیر بین رشت تا بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در حال 
درست شدن اســت، قول داده شده که امسال به پایان برسد. 
اگر این اتفاق بیافتد این کریدور فعال خواهد شــد البته االن 
هم به شــیوه های مختلف دیگر فعال است.وی افزود: روسیه 
نیز می تواند کاالهای خود را از این کریدور عبور دهد. روســیه 
تمایل دارد که از این خط ریلی استفاده کند و حجم عظیمی 
از کاالهای خود را از طریق این مسیر جابجا کند، چون مدت 
زمان و به تبع آن هزینه های حمل و نقل برای روســیه با این 
کریدور نزدیک به یک سوم کاهش پیدا می کند. به نفع ایران، 
روســیه و دیگر کشورها است که این مسیر هرچه زودتر فعال 
شــود ولی متاسفانه 25 سال است که در این مورد می شنویم 
و امیدواریم که دولتمردان هرچه زودتر این کار را انجام دهند.

تیزهوش تابان در پایان تصریح کرد: اوراسیا می تواند امکانات 
خوبی را برای ما در مورد تعرفه ها و قیمت تمام شده کاالهای 
ما در آن منطقه ایجاد کند. باید این موضوع جدی گرفته شود 
و آن را در دستور کار قرار دهیم تا روابط مان با اوراسیا را توسعه 
دهیم. در مورد تعدد بخشنامه ها و آیین نامه های داخلی نیز باید 
قانونی گذاشته شود که دست کم تا پنج سال همان اجرا شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی:
جگر صنعت زیر دندان وزارت نیرو است

رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:  وضعیت برق صنایع 
روز به روز در حال بدتر شدن است. دولت پول زیادی برای دادن انشعاب گرفته 
و پول زیادی هم برای مصرف برق می گیرد. جگر صنعت زیر دندان وزارت نیرو 
است، همیشه اولین مشتری که پول برق یا گاز را پرداخت می کند صنعت است 
اما متاســفانه اولین قربانی هم صنایع هستند.ابوالفضل روغنی در مورد وضعیت 
قطعی برق صنایع اظهار کرد: طبق ماده 4 و 5 قانون حمایت از تولید، هر موقع 
قرار بر تصمیمی در مورد صنعت باشد باید با این بخش هماهنگ شود. متاسفانه 
وزارت نیرو بدون اطالع قبلی اقدام به قطع برق بیشــتر واحدهای صنعتی کرده 
است. بعضی از این صنایع مانند آلومینیوم، شیشه و فوالد مواد مذاب یا مایع در 
سیســتم خود دارند یا مواد غذایی دارند که قطعی برق خسارات جبران ناپذیر 
به آنها وارد می کند.وی افزود: ما معذوریات کشــور را درک می کنیم اما اگر یک 
جدول زمان بندی قطعی برق داده شــود می توان جلوی بســیاری از این نوع از 
خســارات را گرفت. اگر قرار بر قطعی است باید قبال اعالم شود تا صنایع برنامه 
خود را بدانند اما متاســفانه بدون در جریان گذاشتن قبلی واحدهای صنعتی، 
برق  را قطع می کنند که این موجب مشکالت فراوانی می شود.رییس کمیسیون 
صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: در دوران پیک تابستان برق و در 
دوران پیک زمستان گاز قطع می شود، این یک زخم کهنه و عمیق است که هر 
روزه هم بدتر می شود. بعضی از واحدها ممکن است 5 یا 6 ساعت و بعضی دیگر 
1 تا 2 ســاعت قطعی برق داشته باشــند اما به طور متوسط بین 3 تا 4 ساعت 
قطعی دارند. البته این موضوع روزانه نیســت یعنی ممکن است چند روز قطعی 
نداشته باشند اما پس از آن برق قطع شود.وی خاطرنشان ساخت: وضعیت برق 
بخش خانگی قابل مقایســه با بخش صنایع نیست. حاضر هستند سر صنعت را 
ببرند تا بخش خانگی ناراضی نباشــد، این درحالی است که بیشترین پول را از 

بخش صنعت می گیرند. 

وزیر صمت:
 هیچ پرونده قضایی برای 

صادرکنندگان نداریم
وزیر صمت اظهار داشت: یکی از مشکالت ما تامین برق در صنایعی مانند فوالد 
و آلومینیوم اســت، قرار براین شــد که 8 هزار مگاوات توسط خود این صنایع 
تامین شــود.علیرضا رزم حسینی در اولین جلسه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی در ســال 1400 اظهار کرد: با توجه به وضعیت کرونا و تحریم 
توانستیم رشد 8 درصدی در حوزه صنعت را تجربه کنیم. میزان تجارت خارجی 
ما به 74 میلیارد دالر رســید که موجبات تامین کاال در کشــور شد.وی ادامه 
داد: 6 هزار پهنه معدنی در دســتور کار اســتان ها قرار گرفت و از طریق مزایده 
در اختیار ســرمایه گذاران قرار خواهد گرفت این موضوع فرصتی برای سرمایه 
گذاری و اشتغال است.وی افزود: همه امور و مدیریت مربوط به کشاورزی و دام 
در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی قرار گرفت. وزارت صمت نیز در این راستا به 
وزارت جهاد کمک خواهد کرد اما مدیریت آن به طور کامل به این وزارت سپرده 
شد.وزیر صمت در ادامه تصریح کرد: در فروردین امسال نسبت به فروردین سال 
گذشته 50 درصد رشد تولید داشتیم. یکی از شاخص های امید و کارآفرینی جواز 
تاسیس است که فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 162 درصد 
رشد داشتیم.  74 درصد نیز در همین مدت زمان صدور پروانه بهره برداری زیاد 
شده است.وی خاطرنشــان کرد: یکی از مشکالت ما در تامین برق در صنایعی 
مانند فوالد و آلومینیوم است قرار براین شد که 8 هزار مگاوات توسط خود این 
صنایع تامین شود.وزیر صمت در پایان با اشاره به رفع موانع تولید گفت: صدور 
مجوز در وزارت صمت آسان و امضای طالیی حذف شده است. یکی از مشکالتی 
که به آن اشــاره می شد بخشنامه  های مختلفی بود که االن بخشنامه های چند 
الیه نداریم و اگر بخشــنامه ای صادر می شود در جهت تقویت تولید است. هیچ 
پرونــده قضایی برای صادرکنندگان نداریم و یک بســته مانــع زدایی را آماده 

کرده ایم که این بسته فردا صبح در دست ستاد اقتصادی دولت خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران:
شعارهای کاندیداها بر مبنای صدقه  و اعانه 

استوار است
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: علیرغم همه اتفاقات، امیدواریم مشارکت 
در انتخابات باال باشد. خوشحال هستیم که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای 
ریاســت جمهوری جنبه اقتصادی دارد و نیز بسیار ناراحتیم که این شعارهای 
اقتصادی بر همان مبنای صدقه ای و اعانه ای اســتوار اســت. غالمحسن شافعی 
در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: علیرغم همه 
مشکالت بازهم بخش خصوصی در سال 99 توانست در اداره کشور نقش طالیی 
خــود را بازی کند و جای بســیاری از کمبودها را پر کنــد. امیدواریم با تغییر 
نگاه هایی که به وجود آمده، سال پیش رو سال خوبی باشد.وی با اشاره به تصمیم 
وزیر اقتصاد در مورد اخذ مالیات در حوزه های مالیاتی استان ها تصریح کرد: این 
که مالیات در حوزه های مالیاتی واحدهای خود اســتان ها دریافت شــود اتفاق 
بسیار مثبتی است و به عدالت مالیاتی نیز کمک کرده است.رییس اتاق بازرگانی 
ایران اضافه کرد: علیرغم همه اتفاقات، امیدواریم مشارکت در انتخابات باال باشد. 
خوشحال هستیم که بیشتر شعارها از طرف کاندیداهای ریاست جمهوری جنبه 
اقتصادی دارد و نیز بســیار ناراحتیم که این شعارهای اقتصادی بر همان مبنای 

صدقه ای و اعانه ای استوار است.

آغاز فروش فوق العاده 5 محصول گروه 
خودروسازي سایپا

فروش فوق العاده 5 محصول گروه خودروســازي سایپا آغاز شد و متقاضیان به 
مدت ســه روز فرصت دارند تا در این طرح مشارکت کنند.به گزارش سایپانیوز، 
گروه خودروســازي سایپا در راستاي آرامش بازار و جلوگیري از هر گونه واسطه 
گــري در بازار خودرو، فروش فوق العاده 5 محصــول پر فروش خود را از امروز 
ساعت 14 آغاز مي کند.بر این اساس متقاضیان از امروز به مدت سه روز فرصت 
دارند که براي ثبت نام خودروهاي تیبا صندوقدار)رینگ فوالدي(، تیبا2) رینگ 
فوالدي(، ســاینا دنده اي)رینگ فوالدي( ، ســایناS و کوییــکS  اقدام کنند؛ 
منتخبان طرح فروش فوق العاده حداکثر تا 90روز مي توانند خودروي ثبت نام 
شده را تحویل بگیرند.بر این اساس متقاضیان فرصت دارند از امروز )18خرداد( 
و 24 ســاعته به آدرس اینترنتی فروش محصوالت گروه خودروسازی سایپا به 
آدرس saipa.iranecar.com مراجعه کنند و عملیات پیش ثبت نام را انجام 
دهند.در پیش ثبت نام این طرح نیز مانند طرح های گذشــته فروش خودرو در 
کشور، مبلغی دریافت نمی شود اما پس از قرعه کشی، اسامی منتخب 72 ساعت 
فرصت خواهند داشت تا با واریز کل مبلغ خودرو، نسبت به تکمیل ثبت نام خود 

اقدامات الزم را انجام دهند.

جزئیات افزایش ۱۳۴ درصدی قیمت مرغ
در حالی قیمت مرغ نسبت به پارسال تا 134 درصد افزایش داشته که این جریان 
افزایش قیمت متوقف نشــده و اخیرا بار دیگر افزایش آن در بازار قابل مشاهده 
است. افزایش قیمت مرغ و نوسان بازار آن از نیمه دوم سال گذشته شدت گرفت 
و با وجود واکنش های متفاوتی که نســبت به این موضوع وجود داشــت، هنوز  
سازمانی مسئولیت این افزایش قیمت و حتی تنظیم بازار آن را به گردن نگرفته 
اســت.این در حالی است که بررسی وضعیت قیمت مرغ براساس گزارش مرکز 
آمار نشان می دهد که در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته قیمت این 
محصول مصرفی مــردم 134.1 درصد افزایش دارد؛ به طوری که هر کیلو مرغ 
در اردیبهشــت ماه پارسال به طور متوسط 11 هزار تومان بوده و در فروردین ماه 
امســال به حدود 27 هزار و 400 تومان رسیده اســت، ولی در اردیبهشت ماه 
متوسط قیمت 25 هزار و 900 تومان اعالم شده که نشان می دهد 5.5 درصد در 

فاصله این دو ماه کاهش دارد.

حداکثر قیمت 2۷ هزار تومان!
حداقــل و حداکثر قیمت مرغ 24 هــزار و 700 و 28 هزار و 800 تومان ثبت 
شــده است، قیمت هایی که مرکز آمار منتشر کرده و  حتی در مورد حداکثر باز 
هــم از قیمت های موجود در بازار کمتر اســت ، چرا که مــرغ در بازار تا 34 یا 
35 هزار تومان هم فروش می رود. در مورد مرغ های قطعه بندی شده نیز قیمت 
بسیار باالتر است و حتی با نرخ 60 هزار، 70 هزار و باالتر قیمت گذاری می شود.

در رابطه با تغییر قیمت گوشــت مرغ از سال گذشته تاکنون نیز  هر کیلو مرغ 
ماشــینی در خردادماه به طور متوسط 12 هزار و 400 تومان، تیرماه 17 هزار و 
200، مرداد17 هزار و 900، شهریور  18 هزار و 100، مهر 19 هزار و 200، آبان  
24 هزار و 200، آذر 27 هزار و 300، دی  21 هزار ، بهمن  23 هزار، اسفند 25 
هزار و 800 و در سال جاری در فروردین ماه 27 هزار و 300 و اردیبهشت ماه 25 

هزار و 800 تومان بوده است.

واردات 94 تن در فروردین
این در شــرایطی اســت که جهت تنظیم بازار مرغ در اســفندماه سال گذشته 
طی مصوبه هیات وزیران قرار شــد 50 هــزار تن با ارز ترجیحی 4200 تومانی 
توســط شرکت امور پشتیبانی امور دام و عرضه شــود و طی روزهای اخیر این 
میزان واردات تا 120 هزار تن مصوب شــد.اما آنچــه در گزارش گمرک ایران 
برای فروردین ماه مشاهده می شــود، واردات 94 تن به ارزش 182.8 هزار دالر 
بوده اســت که اگر تمام این واردات بــا ارز 4200 و مصوبه هیات دولت صورت 
گرفته باشد باز هم فاصله بسیار زیادی با رقم مصوب دارد و مشخص نیست چرا 
با وجود مصوبه برای ورود گوشت مرغ جهت تنظیم بازار این واردات در حداکثر 

صورت گرفته است.

معاون وزیر صمت خبر داد:
تسهیل فرآیند ترخیص اجزا و قطعات مورد 

نیاز صنایع از گمرک
معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار داشــت: موضوعات مشــترک با گمرک 
جمهوری اســالمی در حوزه اقالم مربوط به صنعت لوازم خانگی مطرح شــد و 
تمهیدات انجام شده برای تسهیل فرآیند ترخیص کاال از گمرک به اطالع تشکل 
های تخصصی رسانده شــد.به گزارش وزارت صمت، مهدی صادقی نیارکی در 
دومین جلســه شورای سیاستگذاری توســعه صنعت لوازم خانگی که با حضور 
معاون فنی گمرک و همچنین تشکل های خصوصی صنعت لوازم خانگی برگزار 
شــد با اشاره به موضوعات مطرح شده در این جلسه، بیان کرد: در جلسه امروز، 
موضوعات مشترک با گمرک جمهوری اسالمی در حوزه اقالم مربوط به صنعت 
لوازم خانگی مطرح شد و تمهیدات انجام شده برای تسهیل فرآیند ترخیص کاال 
از گمرک به اطالع تشــکل های تخصصی رسانده شد.معاون امور صنایع وزارت 
صمت در ادامه تصریح کرد: در نشست نمایندگان پنج تشکل اصلی و محوری در 
بخش صنایع لوازم خانگی نظرات و مشکالت خود را در حوزه های مختلف مرتبط 
با گمرک مطرح کردند و نماینده گمرک نیز در ادامه جلسه گزارشی از تمهیداتی 
را که در بخش گمرک برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است، ارائه داد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه برخی از این تسهیالت قبال ابالغ و برخی در دست 
ابالغ اســت افزود: مصوبات ستاد اقتصادی دولت در خصوص ترخیص درصدی 
مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین مصوبه ســتاد تنظیم بازار را به عنوان 

نمونه هایی از این اقدامات است.

تجــارت خارجی ایران از دولت هفتــم تا اواخر دولت 
دوازدهم 2.2 میلیارد تن کاال به ارزش بیش از 1714 
میلیارد دالر بوده اســت. ، روح اله لطیفی - سخنگوی 
گمــرک ایران - گزارشــی از وضعیت تجارت خارجی 

ایران از دولت هفتم تا دوازدهم اعالم کرد.

واردات 8۳0 میلیون دالری 
بر اســاس این گزارش، از ســال 1376 تا پایان سال 
گذشــته، تجارت خارجی ایران 1714میلیارد و 933 
میلیون دالر بوده است که سهم واردات 830 میلیون 
و 405 هزار تن به ارزش 947 میلیارد و 414 میلیون 
دالر و ســهم صادرات نیز یک میلیارد و 419 میلیون 
تن به ارزش 767 میلیــارد و 519 میلیون دالر ثبت 
شده اســت. ســخنگوی گمرک در این رابطه با بیان 
اینکه توجه به تجــارت خارجی، به ویژه صادرات غیر 
نفتی در ســال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شــد 
و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان 
و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشــش بازار 
در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد، 
گفت: البته آمارها مویدآن است که هرگاه نفت ازلحاظ 
حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت 

غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است. 

اوضاع تجارت در دولت هفتم 
وی افزود : درچهار ســال دولت هفتــم، کل تجارت 
خارجی ایــران 141 میلیون و 408 هزار تن به ارزش 
69 میلیارد و 77میلیون دالر بوده اســت که ســهم 
واردات 86 میلیــون و 408 هــزار تن بــه ارزش 56 
میلیارد و 67 میلیون دالر و ســهم صادرات غیر نفتی 
55 میلیون تن به ارزش 13 میلیارد و 10 میلیون دالر 
بوده است.لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: 
ســال 1376 معادل 8.6 میلیون تن کاال به ارزش دو 
میلیارد و 873 میلیون دالر صادر شــد که این میزان 
کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در 24 سال 
گذشته بوده اســت، واردات در این سال 21.8میلیون 
تن به ارزش 14.2میلیارد دالر بوده اســت . درســال 
1377 هم 14.4میلیون تن کاال به ارزش سه میلیارد 
و 13 میلیون تن صادر شــد و 16.3میلیون تن کاال به 
ارزش 14.3میلیــارد دالر واردات صورت گرفته که از 
لحاظ حجم واردات کمترین میزان در 24 سال گذشته 
بوده است. در سال 1378 نیز 17.5میلیون تن کاالی 
غیر نفتی به ارزش ســه میلیــارد و 360 میلیون دالر 
صادر شده و 21 میلیون و 548 هزار تن کاال به ارزش 
12.7 میلیارد دالر وارد شــده است که از لحاظ ارزش 
کاالی وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در 24 
سال گذشته بوده است. در سال 1379، 14.2 میلیون 
تن کاال به ارزش سه میلیارد و 762میلیون دالر صادر 
شــده و 26.7 میلیون تن به ارزش 14 میلیارد و 865 

میلیون دالر نیز وارد شده است.

کمی رشد در دولت هشتم 
سخنگوی گمرک درخصوص کارنامه تجارت خارجی 
در دولت هشتم اعالم کرد که از سال 1380 تا 1383 
و در زمان دولت هشــتم تجارت خارجی اندکی رشد 
را تجربه کرد و 182 میلیــون تن کاال به ارزش 124 
میلیارد دالر، وارد یا صادر شد که سهم صادرات 63.1 
میلون تن به ارزش 21 میلیارد و 651 میلیون دالر بود 
و 119میلیون تن به ارزش 102میلیارد و 381میلیون 
دالر، ســهم واردات در این دوره چهار ســاله بود.وی 
افزود: در ســال های 1380 تا 1383 به ترتیب 16.2 

و 13.3 و 15.4 و 18 میلیــون تن کاالی غیر نفتی به 
ارزش های چهار میلیارد و 224، چهار میلیارد و 608، 
پنج میلیارد و 972 و شش میلیارد و 847 میلیون دالر 
صادر شــد و به ترتیب  27.4 و 26.9 و 30.1 و 34.4 
میلیون تن به ارزش های 18 میلیارد و 119 میلیون، 
22میلیارد و 275 میلیون ،26 میلیارد و 598 میلیون 

و 35 میلیارد و 388 میلیون دالر وارد کشور شد.

رشد محسوس در دولت نهم 
لطیفی درخصوص تجارت خارجی دولت نهم توضیح 
داد کــه  تجارت خارجی دولت نهــم 439.2 میلیون 
تــن کاال به ارزش 368 میلیــارد و 636 میلیون دالر 
بود که ســهم صــادرات غیر نفتــی 118 میلیون تن 
بــه ارزش 133 میلیارد و 751 میلیون دالر و ســهم 
واردات 164.8 میلیون تن بــه ارزش 185 میلیارد و 
450 میلیون دالر بوده اســت که هــم در صادرات و 
هم در واردات رشــد محسوسی را کشور تجربه کرده 
است.ســخنگوی گمرک توضیح داد: دربین سال های 
1384 تا 1387 به ترتیب 25 میلیون، 27.7 میلیون، 
32.1 میلیون و  33.2 میلیــون تن کاالی غیر نفتی 
بــه ارزش 10 میلیــارد و 474 میلیون، 12 میلیارد و 
997 میلیون، 15 میلیارد و 312 میلیون و 18 میلیارد 
و 333 میلیون دالر صادرشــد و 35.4 میلیون، 43.5 
میلیون،41.7 میلیون و 44.1 میلیون تن کاال به ارزش 
های 39 میلیــارد و 247 میلیون، 41 میلیارد و 722 
میلیون، 48 میلیارد و 439 میلیون و 56 میلیارد و 42 

میلیون دالر وارد کشور شد.

تجارت 4۳9 میلیون دالر دولت دهم 
دبیر شــورای اطالع رســانی گمرک در مورد  تجارت 
خارجی دولت دهم اعــالم کرد که در این دولت  و از 
سال 1388 تا پایان 1391 معادل 439 میلیون و 221 
هزارتن کاال به ارزش 368 میلیارد و  636 میلیون دالر 
بین ایران و سایرکشورها معامله شد که 264 میلیون 
و 221 هــزار تن به ارزش 133 میلیارد و 751میلیون 
دالر صادرات کاالهای غیر نفتی ایران و175میلیون تن 
کاال بــه ارزش  234 میلیــارد و 885 میلیون دالر از 
کشورهای دیگر به ایران صادر شد.لطیفی توضیح داد: 
در این دوره به ترتیب از ســال های 1388 تا ابتدای 
ســال 1392 معادل 47.5 میلیــون، 60.2 میلیون، 
77.8 میلیــون و 78.7 میلیون تن کاالی غیرنفتی  به 
ارزش های 21.9 میلیارد، 26.5 میلیارد، 44 میلیارد و 
41.3 میلیارد دالر به سایر کشورها صادر شد و 51.9 
میلیــون )باالترین میزان وزنی واردات در  24 ســال 
گذشته(،45.3 میلیون، 38.3 میلیون و 39.4 میلیون 
تن بــه ارزش های 55 میلیــارد و 287 میلیون، 64 
میلیارد و 450 میلیون )باالترین  میزان ارزشی واردات 
در 24ســال گذشــته(، 61.8 میلیارد و 53 میلیارد و 

348میلیون دالر کاال از سایر کشورها خریداری شد.

تجارت خارجی ایران در دولت 11 و 12
 سخنگوی گمرک در  رابطه با کارنامه تجارت خارجی  
دولت یازدهم نیز توضیح داد که از سال 1392 تا پایان 
ســال 1395 معادل 563 میلیون و 751 هزار تن کاال 
به ارزش 367 میلیارد و 839 میلیون دالر بین ایران و 
سایر کشورها داد و ستد شد که 418.5 میلیون تن به 
ارزش 179 میلیارد و 338 میلیون دالر آن را صادرات 
شامل می شود و 145میلیون و 251 هزار تن به ارزش 
188 میلیارد و 501میلیون دالر آن واردات بوده است.

لطیفی توضیح داد: از سال 1392 تا 1395 به ترتیب 

93.8 میلیــون، 100.7 میلیون، 93.9 میلیون و 130 
میلیون تن کاالی غیر نفتی به ارزش های 41 میلیارد 
و 848 میلیــون، 50 میلیــارد و 561 میلیــون دالر 
)باالترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور( از 
کشورمان صادر شد و 33.6 میلیون،43 میلیون، 35.1 
میلیــون و 33.4 میلیون تــن کاال  به ارزش های 49 
میلیارد و 709 میلیون، 53 میلیارد و 569 میلیون، 41 
میلیــارد و 539 میلیون و 43 میلیارد و 684 میلیون 
دالر نیز واردات داشــتیم. همچنین ارزش صادرات در 
سال 1394 معادل 42.4 میلیارد دالر و در سال 1395 
نیز 44 میلیارد دالر بوده اســت.آنطور که لطیفی در 
مورد وضعیت تجارت خارجی در دولت دوازدهم اعالم 
کرده اســت، از ابتدای سال 1396 تا اول سال 1400 
بیــش از 640 میلیون تن کاال به ارزش 347میلیارد و 
782میلیون دالر تبادل شــد که سهم صادرات 500 
میلیون تن به ارزش 167 میلیارد و 652 میلیون دالر 
و ســهم واردات 140 میلیون تن کاال به ارزش  180 
میلیارد و 130 میلیون تن بوده اســت.لطیفی توضیح 
داد: 132.9 میلیــون تن کاال بــه ارزش 46 میلیارد و 
982 میلیون دالر در سال 1396 ، 118 میلیون تن به 
ارزش 44 میلیارد و 670 میلیون دالر در سال 1397 
، 135 میلیون تن )باالترین میزان حجمی صادرات در 
کشــور( کاال به ارزش 41 میلیارد دالر در سال 1398 
و 113.7 میلیون تن کاال بــه ارزش 35 میلیارد دالر 
کاالی غیر نفتی  در ســال 1399 صادر شــده است. 
همچنیــن 38میلیون و 856 هزار تــن به ارزش 54 
میلیــارد و 459 میلیــون دالر در ســال 1396 ، 32 
میلیون و 356 هزار تــن به ارزش 43 میلیارد و 169 
میلیون دالر در سال 1397 ، 35 میلیون تن به ارزش 
43.7 میلیــارد دالر در ســال 1398 و 33.7 میلیون 
تــن کاال به ارزش 38.9میلیارد دالر در ســال 1399 
به کشور وارد شــده است.سخنگوی گمرک ادامه داد: 
در 24 سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و 
شرایط سیاسی و بین المللی کشور تراز تجاری کشور 
به غیر از ســال 1397 که مثبت یک و نیم میلیارد و 
ســال 1394 که مثبت 890 میلیون دالر بوده، منفی 
بوده اســت. )در سال به منفی بیش از 30میلیارد دالر 
رسیده است(وی در خصوص ارزش کاالهای وارداتی و 
صادراتی در سال های گذشته گفت: درسال های اخیر 
هــر کیلو کاالی صادراتی به طور متوســط 30 تا 38 
سنت بوده و باالترین میزان نیز مربوط به سال 1390 
با 56 سنت بوده است. در موضوع کاالهای وارداتی نیز 
درســال های اخیر هر کیلو یک دالر و 25 سنت بوده 
که باالترین ارزش متوسط واردات درکیلو در 24 سال 
گذشته نیز به سال 1390 با یک دالر و 61سنت بر می 
گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به ســال 
1378 با 19ســنت برای هر کیلوگرم و برای واردات 
نیــز پایین ترین میزان ارزش  بــه ازای هرکیلو با 55 
سنت به ســال 1379 برمی گردد.لطیفی یاد آور شد: 
از ســال 1376 تا کنون روند تجارت خارجی کشــور 
رشــد چشمگیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به 
ظرفیت هــای داخلی و تولید کاالهای با ارزش افزوده 
بیشتر و تمرکز برصادرات کاالهای غیر نفتی با منطقه و 
کشورهای دنیا می توان صادرات کشور را ساالنه 100 
میلیارد دالر هدف گــذاری کرد که این رقم فقط 10 
درصد واردات کشورهای همســایه ما از دنیا است.به 
گفته لطیفی، از سال 1393 صادرات میعانات گازی به 
آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این 
نکته برای  عالقمنــدان به حوزه تجارت، برای تحلیل 

هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می آید.

تجارت 1۷14 میلیارد دالری ایران در شش دولت
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عضو شورای عالی بورس:گزیده خبر

بااستقرارهردولتیبازارواردفازآرامشمیشود
عضو شــورای عالی بورس اظهار داشت: تصور این حجم از بی برنامه گی و کلی گویی 
را از این 7 کاندیدا نداشتم و درباره برخی از آنها که می دانستیم از ماه ها قبل برنامه 
ورود به رقابت های انتخابات را دارند، این انتظار را داشــتیم که برنامه های دقیق تر و 

سنجش پذیرتری ارایه کنند و اظهارات دقیق تری از مسائل اقتصادی داشته باشند.
سعید اسالمی درباره اثرپذیری بازار سرمایه از کاهش نرخ سود بین بانکی به 18.4 
درصد اظهار داشــت: موضوع نرخ ســود بانکی حتما به بازار سرمایه ارتباط دارد و 
تغییرات آن می تواند آثاری در بازار سرمایه داشته باشد.وی ادامه داد: البته این روزها 
موضوعی که بیشــتر از سایر عوامل بازار را تحت تاثیر قرار می دهد مساله اطمینان 
بخشــی، اعتماد به بازار سرمایه و دو مبحث مذاکرات و رقابت های انتخابات ریاست 
جمهوری اســت و دو عامل تاثیرات بیشتری حداقل در کوتاه مدت در بازار سرمایه 
دارند. اما ممکن اســت در شرایطی که سایر عوامل ثابت باشند اخبار اقتصادی هم 
بتواند بازار سرمایه را چند روزی تحت تاثیر خود قرار دهد.عضو شورای عالی بورس 
با اشاره به تاخیر در اخذ برخی از تصمیمات اقتصادی اثرگذار در بازار سرمایه گفت: 
در کنار کیفیت تصمیم، به طور قطع زمان بندی تصمیم هم بسیار مهم است. زمان 
اخذ تصمیم و اجرای آن به شــدت از اهمیت باالیی برخوردار است به ویژه در مورد 
تصمیماتی که آثار روانی هم می توانند داشــته باشند.اسالمی تاکید کرد: به همین 
دلیل اســت که معتقدم امروز بازار از تصمیماتی از جنس اطمینان بخشــی متاثر 
می شــود. البته انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات ویــن و رقابت های انتخاباتی از 
عوامل بســیار اثرگذار در بازار سرمایه هســتند. البته بسیاری از کارشناسان بر این 
باور هســتند که کاهش نرخ بهره بانکی آنقدر که گفته می شود هم بر بازار سرمایه 
اثرگذار نیســت و امروز بازار به سایر محورهای اقتصادی متکی است؛ اخباری مانند 
حذف کامل قیمت گذاری دستوری کاالها و محصوالت شرکت های بورسی آثار روانی 
سریع تری خواهد داشت.این فعال بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که برنامه های 

اقتصادی 7 کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری به ویژه در بخش بازار سرمایه 
را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشــت:  به عنوان فعال بازار سرمایه انتظار بسیار 
بیشــتری از کاندیداهای ریاست جمهوری داشــتیم به ویژه چند نامزدی که مدت 
زیادی اســت که می دانیم در انتخابات این دوره حضور خواهند داشــت. تصور این 
حجم از بی برنامه گی و کلی گویی را از این 7 کاندیدا نداشــتم و درباره برخی از آنها 
که می دانستیم از ماه ها قبل برنامه ورود به رقابت های انتخابات را دارند، این انتظار 
را داشتیم که برنامه های دقیق تر و سنجش پذیرتری ارایه کنند و اظهارات دقیق تری 
از مســائل اقتصادی داشته باشــند. اما به نظر می رسد که سطح صحبت های کلی 
ســنجش ناپذیر باقی مانده اند.  وی ادامه داد: از نگاه من وعده انتخاباتی در کشوری 
که تحزب ندارد و نمی توانم عقبه یک کاندیدا را طبق حزب آن بررســی کنم، کامال 
باید ســنجش پذیر باشد. باید این امکان وجود داشته باشد که وعده ها با متغیرهای 
کمی مورد سنجش قرار بگیرد متاسفانه بخشی از اظهارات در بازار سرمایه از جنس 
حرف های کلی گویی یا غیر ممکن اســت یا برخــی از اظهارات کاندیداها ضد بازار 
است.اسالمی تاکید کرد: اینکه برخی از کاندیداها اعالم می کنند شاخص بازار سرمایه 
را به یک عدد خاص می رســانم، نشــان می دهد که فهم وی از بازار هنوز یک فهم 
دستوری است و هنوز فهم درستی از بازار ندارند. برای بنده تعجب آور است کسانی 
که مدت هاســت خود را برای کاندیداتوری در انتخابات آماده می کنند، نمی توانند 
برنامه مشخصی در اقتصاد و بازار سرمایه بیان کنند.عضو شورای عالی بورس گفت: 
البته فعاالن بازار سرمایه از اینکه این بازار به طور کم و بیش مورد توجه کاندیداها 
قرار دارد، خرســند هســتند اما از اینکه برنامه های روشنی برای این حوزه از سوی 
نامزدهای انتخاباتی ارایه نمی شــود ناراحت هســتند و انتظار بیشتری از کاندیداها 
دارند.وی با بیان اینکه تقربیا اینطور اســت که هنوز کاندیدایی هیچ برنامه روشنی 
درباره بازار ســرمایه ارایه نداده  اســت، افزود: مساله قیمت گذاری دستوری، حقوق 

مالکانه، توســعه زیرساختی بازار ســرمایه، اصالح قانون و مقررات در بازار سرمایه، 
کاهش ریسک های سیستماتیک از سوی حاکمیت، هماهنگی سیاست گذاری های 
کالن در جهت توسعه بازارهای مختلف با هدف استراتژیک توسعه بازار سرمایه و ... 
موضوعاتی هســتند که کاندیداها می توانند هدف های سنجش پذیری را ارایه کنند 
تا درباره آن بحث و بررســی شود. ممکن است برنامه ای ارایه شود و مورد مخالفت 
قرار بگیرد اما مساله این است که برنامه ای مشخص ارایه شده است و امکان دفاع یا 
انتقاد از آن برنامه وجود دارد.اسالمی ادامه داد: اینکه از سوی کاندیداها گفته می شود 
هدف ما افزایش ضریب نفوذ بازار اســت باید بگویند با چه روشی قصد اجرای آن را 
دارند و باید دید با چه شاخصی می توان آن را اندازه گیری کرد. البته بماند که برخی 
از اظهارات کاندیداها اساسا ضد بازار است و دستور می دهند که چه اتفاقی در بازار 
بیفتد، مشخص است که هنوز فضای ذهنی بازار را ندارند.وی گفت: کاندیدای ریاست 
جمهوری باید در اکثر حوزه ها حداقل ســواد را داشته باشد اما انتظار نداریم که در 
تمام حوزه ها فوق تخصص باشند. اما انتظار داشتیم این کاندیداها برنامه ریزی جدی 
برای اقتصاد به ویژه حوزه هایی مانند معیشت دهک های پایین، تورم، نقدینگی و بازار 
ســرمایه داشته باشند.عضو شورای عالی بورس در پاسخ به این سوال که با توجه به 
شــرایط، پیش بینی شما از شرایط بازار چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 
چیست، اظهار داشت: با استقرار هر دولتی احتماال آرامش تا حدی به مجموعه بازار 
بر می گردد و حتما دولت آینده حتی در کوتاه مدت مجبور است که به بازار سرمایه 
توجه کند. در ماه های گذشــته دائم با چالش تغییر دولت در بازار ســرمایه مواجه 
بودیم بنابراین هر یک از این 7 کاندیدا انتخاب شوند، فعاالن سعی می کنند برنامه ها 
مطابق ایده های آن رییس جمهور چیده شــود. البتــه تغییراتی در نظام مدیریتی 
ایجاد می شــود و شورای و نظام های تصمیم گیر تغییر می کنند اما آرامش نسبی در 
بازار ایجاد می شود و امیدواریم تصمیم های اقتصاد کالن به نفع بازار  سرمایه باشد.   

برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسی »فریم« 
در ایرانمال تقدیر شدند

آئین اختتامیه اولین مسابقه عکاسی از ایران مال به همت بانک آینده و اداره کل 
تشــریفات و روابط عمومی ایرانمال برگزار شد.  مجموعه چند منظوره ایرانمال 
خردادماه 1400 میزبان هنرمندان و عالقمندان عکاسی کشور بود تا  همزمان 
با کاهش محدودیت های کرونایی  و با رعایت پروتکل های بهداشــتی، مراسم 
اختتامیه اولین دوره مسابقه عکاسی " فریم" را برگزار کند.این رویداد در روزهای 
نوروز 1400 و در قالب چندین تور یک روزه عکاســی آغاز شــد و در نهایت در 
خرداد ماه برندگان خود را شناخت.مسابقه" فریم" در دو بخش معماری و خرید 
از ایران مال برگزار شــد و آثار برگزیــده از میان حدود چهارصد عکس انتخاب 
شــدند. هیات داوران این دوره از مسابقه پس از ساعت ها بررسی و بازبینی در 
نهایت 41 عکس را انتخاب و از بین آن افراد زیر را شایسته دریافت جایزه نقدی 

و لوح تقدیر مسابقه اعالم کرد:
در بخــش معماری: صالح بیات- رتبــه اول  محمدرضا نقیبی- رتبه دوم  علی 
خردپیشــه – رتبه ســوم در بخش خرید: امید جبرائیلی- رتبه اول  مصطفی 

کهن ترابی- رتبه دوم شهریار دبیری- رتبه سوم 
هیات داوران از سه عکاس نیز تقدیر ویژه به عمل آورد و جایزه هیات داوران به 
آنان اعطا شد. این سه نفر محمدحسن دهکردی، مهوش ساروخانی و فاطمه افراز  
بودند.در آئین اختتامیه این مسابقه محمد نوروزی عکاس پیش کسوت و رئیس 
هیات داوران به تشــریح فرآیند برگزاری و انتخاب عکس های برتر پرداخت و 
ضمن تقدیر از نگاه زیبایی شناسانه عکس های ارسالی از جوانان عکاس خواست 
اصول فنی  را در دوره های بعدی بیشــتر رعایت کنند.دکتر محمدرضا فراهانی 
مدیر آژانس و گردشگری ایران مال از دیگر سخنرانان این مراسم بود که به نقش 
عکاسان در آشکار شدن هویت آثار هنری و تاریخی پرداخت. وی که از مدیران 
سابق گردشگری کشور اســت افزود: هر بار که لنز دوربین یک عکاس بر روی 
اثری تاریخی تنظیم می شود زاویه ای جدید و حقیقتی نو از آن اثر برای همگان 
آشکار می شود و این نقش عکاس هنرمند را در جامعه آشکار می کند.این مراسم 

در پایان با اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به برگزیدگان پایان یافت.

رتبه اول بانک سینا در شاخص های بانکداری 
الکترونیک

 در ارزیابــی بانک مرکــزی از عملکرد نظام بانکی در شــاخص های بانکداری 
الکترونیک، بانک ســینا حائز رتبه برتر کشور شد.مدیر سیستم های نرم افزاری 
بانک ســینا با بیان آنکه بانک مرکزی به صورت دوره ای، عملکرد بانک ها را در 
حوزه فناوری اطالعات با 1۹ شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، خاطرنشان کرد: 
در ارزیابی عملکرد 2 ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۹ بانکها از سوی بانک مرکزی، 
بانک سینا در مجموع شاخص ها، رتبه اول را در رتبه بندی بانک ها اخذ نموده 
که نسبت به گزارش دوره قبل )دی ماه ۹۹(، هفت رتبه ارتقا یافته است.شاهرخ 
دلگشاد خاطرنشان کرد: از عمده ترین دالیل کسب این موفقیت، تمرکز سیاست 
های بانک سینا بر ارتقای کیفی خدمات از طریق تقویت زیرساخت های فناوری 
و به کارگیری ابزارهای مدرن، پیشرفته و به روز، توجه به بهبود دانش و آموزش 
کارکنان و رصد و پایش مســتمر و مداوم فعالیت ها بوده است.دلگشــاد تصریح 
کرد: بانک ســینا در حال حاضر، متنوع ترین خدمات بانکداری الکترونیک را به 
مشتریان ارائه می کند که با توجه به تداوم شیوع کرونا در کشور، استفاده از این 

خدمات می تواند کمک موثری در قطع زنجیره این ویروس باشد.

روز پرنوسان برای بورس
بازار سرمایه روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس 
در ســاعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و 1۶۶ هزار واحد افزایش یافت اما 
در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و به رقم یک میلیون و 1۵۹ هزار 
واحد رسید.، شاخص کل بورس در معامالت دیروز بازار سرمایه با ۳۳۶2 واحد 
افزایــش رقم یک میلیون و 1۶0 هزار واحد را ثبت کرد. شــاخص کل با معیار 
هم وزن هم با 11۵ واحد افزایش به رقم ۳8۳ هزار و ۹42 واحد رســید.معامله  
گران این بازار 87۳ هزار معاملــه به ارزش ۵۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال انجام 
دادند.بانک ملت، ایران خودرو، گروه مپنا، بانک تجارت و گســترش نفت و گاز 
پارســیان نسبت به دیگر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در 
آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس نیز با ۵۹ واحد کاهش به رقم 17 
هزار و ۶۶0 واحد رســید.در این بازار 4۳۹ هزار معامله به ارزش 1۹ هزار و 24 

میلیارد ریال انجام شد.  

اثر مثبت عرضه کاالها در بورس کاال
رییس سازمان بورس گفت: شرکت های بورسی که محصوالتشان را در بورس کاال عرضه 
می کنند، بستری رقابتی برای فروش محصوالت خود انتخاب کرده اند که در رشد بازدهی 
و بهبود شــرایط سهام موثر اســت. محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به مزایای عرضه 
محصوالت شــرکت ها در بورس کاال، اظهار داشت: براســاس قانون، شرکت هایی که 
بتوانند محصوالت خود را از طریق ســازوکار بورس کاال عرضه کنند، کاالی آن شرکت 
ها از شــمول قیمت گذاری و برخی دیگر از مداخالت خارج خواهد شد.رییس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: در بورس کاال، فضایی رقابتی و آزاد برای شرکت ها فراهم می 
شود و قاعدتا در این بستر، قیمتی مناسب تر برای محصوالت شرکت ها کشف می شود.

دهقان دهنوی به عرضه محصوالت معدنی و سیمان در بورس کاال و تاثیر آن بر سهام 
این شرکت ها در بورس اشاره و خاطرنشان کرد: به طور طبیعی به هر میزان که شرکت 
ها بتوانند محصوالت خود را در شــرایطی آزادتر و به دور از مداخالت قیمتی به فروش 
برسانند در میزان بازدهی شرکت های مدنظر تاثیرگذار خواهد بود و بازدهی باالتر برای 

هر شرکتی، به معنای تاثیر مثبت بر روند قیمت سهام آن شرکت است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی زیاد شد
در پایان ســال ۹۹، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 
240 درصد کاهش به منفــی 21۹.4 هزار میلیارد ریال، مطالبات 
بانک مرکزی از بانک ها با 8.7 درصد رشــد به 120۳ هزار میلیارد 
ریال رســید.نگاهی به گزیده آمارهای اقتصادی ماه پایانی سال ۹۹ 
درباره خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی بیانگر آن اســت 
که میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان ســال ۹۹ به 
44274.2 هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد 27.4 درصدی 
در این سال است.همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی با 240 درصد کاهش بــه منفی 21۹.4 هزار میلیارد ریال، 
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 8.7 درصد رشد به 120۳ هزار 

میلیارد ریال رسید.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی

این گزارش حاکی اســت، میزان دارایی های خارجی در این بخش 
با 47.۹ درصد رشــد نســبت به پایان ســال قبل همراه بوده و به 
۹1۹2.8 هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 
24.۹ درصد افت به ۶7.۶ هزار میلیارد ریال رسید.سپرده بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳2.۹ درصد افزایش 
نســبت به سال ۹8 به ۳7۵۶.۹ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین 
بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در 
پایان ســال ۹۹ با 8.7 درصد افزایش به 120۳ هزار میلیارد ریال 

رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان سال ۹۹ 
معادل 1۳۵1.4 هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به مدت مشابه 
سال پیش 7۵.۵ درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های تجاری 
نزد بانک مرکزی نیز ۶۹1.۵ هزار میلیارد ریال بوده که 24.۵ درصد 
افزایش یافته است.جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره 
مورد بررسی، 118۶7.۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان 
ســال ۹8 دارای 48.1 درصد رشــد است و میزان بدهی بانک های 
تجاری به بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به 10۵ هزار میلیارد ریال 

رسیده که 141.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
بــر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی 
در پایان سال ۹۹ معادل 22۵4.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت 
به ســال قبل 22.۶ درصد رشــد یافته است. جمع کل دارایی های 
بانک هــای تخصصی در این دوره رقم 10078.2 هزار میلیارد ریال 
اســت که 22.4 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های 
تخصصی به بانک مرکزی 44۳.۹ هزار میلیارد ریال است که معادل 

۵.7 درصد نسبت به پایان سال ۹8 کاهش داشته است.

در سال ۹۹؛
بدهی خارجی ایران ۱.۲ درصد 

افزایش یافت
میزان بدهی های خارجی ایران در پایان سال ۹۹ به ۹ میلیارد و 
142 میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال ۹8 معادل 1.2 
درصد افزایش داشته است.، براساس آخرین آمار بانک مرکزی 
میزان بدهی خارجی ایران در پایان سال ۹۹ براساس سررسید 
اولیه بدهی ها ۹ میلیارد و 142 میلیون دالر است که 7 میلیارد 
و 17۶ میلیون دالر آن بدهی های میان مدت و بلندمدت و یک 
میلیارد و ۹۶۶ میلیون دالر از این میزان بدهی های کوتاه مدت 
است.این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 
7 میلیارد و ۶4۵ میلیون یورو محاســبه شده که ۶ میلیارد و 
یک میلیون یورو از این میــزان حجم بدهی های میان مدت و 
بلندمــدت و یک میلیارد و ۶44 میلیون یورو حجم بدهی های 
کوتاه مدت اســت.حجم بدهی هــای خارجی ایــران در پایان 
اســفندماه ســال ۹8 معادل ۹ میلیارد و ۳1 میلیون دالر بوده 
اســت که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی های خارجی 

ایران در سال ۹۹ دارد.

بانــک مرکزی اعــالم کــرد: در فرض 
مفقــودی چک تضمین شــده، مراجعه 
متقاضی و گیرنده به بانک صادرکننده 
ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه 
)فرم( اعالم مفقودی چک تضمین شده 
و تعهدنامه عدم ادعا ضروری اســت.به 
گزارش بانک مرکزی، در این بخشنامه 
تغییــرات اصالحیه قانون جدید چک از 
جمله حذف مدت اعتبار تعیین شــده 
سه ساله برای چک ها تاکید شده است. 
بر این اســاس پیرو بخشــنامه شماره 
  1۳۹7 /0۹ /12 مــورخ   ۹7/ ۳204۶۵
موضوع ابالغ »قانون اصالح قانون صدور 
چک« مصــوب ســال 1۳۹7، ابالغیه 
شــماره 20۹۶2 مــورخ 28/ 02/ 1400  
ریاســت جمهوری در رابطــه با اصالح 
و الحــاق موادی بــه »قانــون اصالح 
قانــون صدور چــک« که در جلســه 
مــورخ 2۹/ 01/ 1400  مجلس شــورای 
اسالمی به تصویب رســیده و در تاریخ 
18/ 02/ 1400  مــورد تأییــد شــورای 
نگهبان واقع شــده، به منظــور اجرا به 

شبکه بانکی ابالغ می شود.

مهم ترین تغییرات اصالحیه اخیر قانون 
یاد شده، عبارتست از:

مدت اعتبار تعیین شــده برای چک به 
مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک 
)موضوع ماده )۶( اصالحی قانون صدور 

چک( حذف شده است.
صدور و تحویل چک های تضمین شــده 
توسط بانک ها به مشتری، صرفاً از طریق 
سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک 
)صیــاد( امکان پذیر می باشــد.صدور و 
مستلزم  تضمین شده  چک های  تحویل 
تکمیل برگه )فرم( درخواســت توسط 
متقاضــی در شــعبه بانــک در حضور 
متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و 
شماره حساب گیرنده روی چک تضمین 
شــده و نیز ثبت علت درخواست صدور 
چک مذکور در سامانه »صیاد« می باشد.

الزم است به هر برگه چک تضمین شده، 
یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان 
اســتعالم اطالعات چک تضمین شده 

برای گیرنده چک )ذینفع( فراهم شود.
پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط 
بانک صرفاً در وجه و به شماره حســاب 

گیرنده )ذینفع( که مشخصات وی روی 
چک تضمین شــده درج گردیده است، 
برای  امکان پذیر می باشد و ظهرنویسی 
انتقال چک تضمین شــده فاقد اعتبار 

است.
ابطال چک تضمین شــده به درخواست 
متقاضی یــا وکیل یا نماینــده قانونی 
وی بــا ارائه اصل چک جهت واریز وجه 
چک به حســاب متقاضی، بدون نیاز به 
تا  ظهرنویســی گیرنده )ذینفع(، صرفاً 
یک ماه پس از صدور آن توســط بانک 

صادرکننده امکان پذیر است.
پرداخت چک تضمین شــده به گیرنده 
)ذینفع( بــا ارائه اصل چک تنها پس از 
مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل 
برگه )فــرم( های مربوط بــه مبارزه با 
پولشــویی توســط متقاضی یا گیرنده 
)ذینفع( و گزارش شــعبه بانک به واحد 
مبارزه با پولشــویی بانــک صادرکننده 

می باشد.
در فرض مفقودی چک تضمین شــده، 

مراجعــه متقاضی و گیرنــده )ذینفع( 
به بانــک صادرکننده ضرورت داشــته 
و تکمیــل و امضای برگــه )فرم( اعالم 
تعهدنامه  مفقودی چک تضمین شده و 
عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به 
منظور درخواســت نسخه المثنی چک 
الزامی است.مؤسسه اعتباری موظف به 
احراز هویت متقاضی و گیرنده )ذینفع( 
و اســتعالم صحت مشخصات اشخاص 
اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی 
الکترونیکی بانکی و متعاقباً صدور چک 
المثنی مطابق با اطالعــات مندرج در 
ســامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود 

شده می باشد.
در صورت جعل چک تضمین شــده یا 
اســتفاده از چک تضمین شده مجعول، 
قانونــی مقرر،  بــر مجازات های  عالوه 
محرومیت 2 تا ۶ ســال از گرفتن چک 
تضمین شده به حکم دادگاه پیش بینی 
شده است.در پایان این بخشنامه تاکید 
شــده است از تاریخ ابالغ این بخشنامه، 
ســایر مقــررات مغایر از جملــه مفاد 
مورخ  بخشنامه شــماره ۳1817۵ /۹7 
11/ 0۹/ 1۳۹7  متضمن ابالغ سازوکارها 
و الزامات ناظر بر چک های تضمین شده، 

ملغی می شود.

از سوی بانک مرکزی ابالغ شد؛

تغییرات جدید در قانون چک

یک کارشناســی اقتصــادی معتقد اســت: اولین کار 
دولت آینده باید اصالح ســاختاری در بودجه و کنترل 
ســلطه مالی باشد و اجازه دهد بانک مرکزی نهاد پولی 
باشد.فرشــاد پرویزیان، کارشــناس اقتصادی با اشاره 
به اینکه مجموعه سیاســت پولــی، بخش های کیفی 
آن، رفتــار بانک ها و مجموعه ناترازی دولت و شــبکه 
بانکی به گونه ای بوده که در یک ســیکل معیوبی قرار 
گرفته، افزود: بنابراین بر نرخ تســعیر و سبد ارزی تاثیر 
گذاشته و این سیکل معیوب نرخ ارز، ناکارآمدی بیشتر 
سیاست های پولی و تشدید تورم را به وجود آورده است.

وی در ادامه اضافه کرد: نکته اساســی دیگر این است 
گرچه نرخ تورم یک معیار کارشناسی محسوب می شود 
و مورد قبول تمام کارشناســان و بانک مرکزی اســت، 
اما وقتی اقتصاد پولی می شــود، حرکت سریع تبدیل 
نقدینگی به دارایی رخ می دهد.این کارشناس اقتصادی 
یادآور شد: روی دادن چنین اتفاقی به این معناست که 

حرکت اقتصاد متاســفانه به سمت دالری شدن بوده و 
چنانچه تامین مالی از طریق اوراق قرضه روی نمی داد، 
بی شک ونزوئالیی شده بودیم. یعنی فروش اوراق جلوی 
روند ســقوط را گرفت و در صورتی که اجازه ادامه این 
سیاســت به بانک مرکزی داده می شد و بر داالن سود 
بین بانکی به این دلیل که شاید بتوانند به بازار از دست 
رفته ســرمایه کشور کمک کنند، فشار وارد نمی کردند 
شــاید حتی نرخ تورم تا این انــدازه افزایش نمی یافت.  
پرویزیان در ادامه تصریح کرد: با فشار به بانک مرکزی 
یــا غیر آن اتفاقی که در نهایــت روی داده، ناکارآمدی 
سیاســت های پولی بوده که مسبب درجه بی اعتمادی 
مردم به نهاد پولی شده اســت. در حالی برای افزایش 
پایه پولی به این نهاد فشار وارد می شود که ابزار نظارت 
بر شــبکه بانکی به ویژه بانک هــای خصوصی را ندارد، 
تا این بانک ها به دلیــل ناترازی خلق نقدینگی نکنند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: 80 درصد 

اقتصاد ایران دولتی است و 8۵ درصد تامین منابع مالی 
هم از ســوی شــبکه بانکی صورت می گیرد، در چنین 
اقتصادی کامال روشن است تمام راه ها به بانک ها ختم 
خواهد شد و مردم مشــکالت خود را ناشی از عملکرد 
آن ها می بینند. زمانی کــه بانک مرکزی اعالم می کند 
۹0 هزار میلیارد تومان در اختیار 11 نفر است و بلوکه 
شده، کامال روشن اســت که ناکارآمدی ها را در بخش 
بانکی می بینند و این در حالی است که دارای یک کسر 
بودجه ســاختاری و یک سلطه مالی در اقتصاد هستیم 
که بر بانک مرکزی فشــار وارد می کند تا از ســر اجبار 
دست به اطاعت بزند.پرویزیان در این باره که دولت آینده 
چه تغییراتی را در چنین شرایطی باید مدنظر قرار دهد؟ 
چنین توضیح داد: اولیــن کار دولت آینده باید اصالح 
ساختاری در بودجه و کنترل سلطه مالی باشد و اجازه 
دهد بانک مرکزی نهاد پولی باشد. اکنون بانک مرکزی 

در عمل خزانه دولت به حساب می آید.

دو گام ضروری دولت آینده در اقتصاد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  سلطه مالی باید کنترل شود
شرکت الکتریک ایران رشت )سهامی عام(

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت الکتریک ایران رشت )سهامی 
عام( به شــماره ثبت 56430 و شناسه ملی 10720039367 که رأس ساعت 15 
روز یکشــنبه مورخ 1400/03/30 در نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی میدان 
جهاد شــماره 61 صندوق بازنشستگی کشوری طبقه 9 سالن اجتماعات تشکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره از عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
 2- اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی برای ســال مالــی منتهي

 به 1398/12/29
3- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی 1399

4- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد.

به شماره ثبت 56430  و شناسه ملی 10720039367

هیأت مدیره شرکت الکتریک ایران رشت) سهامی عام(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه
 شرکت الکتریک ایران رشت )سهامی عام(

بدینوســیله از کلیه ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید در 
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت الکتریک ایران رشت )سهامی عام( به شماره 
ثبت 56430 و شناســه ملی 10720039367 که رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 
1400/03/31 در نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی میدان جهاد شماره 61 صندوق 

بازنشستگی کشوری طبقه 9 سالن اجتماعات. تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره از عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهي به1399/12/30

3- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی 1400

5- انتخاب اعضای هیأت مدیره 
6- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

7- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد.

به شماره ثبت 56430  و شناسه ملی 10720039367

هیأت مدیره شرکت الکتریک ایران رشت) سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کامل پیوند
بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شرکت کامل پیوند )سهامی خاص( به شماره ثبت 6611 
شهریار و شناســه ملی 10101798363 دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت که در ساعت18:30روز پنجشنبه مورخ 1400/04/03 در محل تهران، شهریار، 

فاز یک اندیشه، بلوار طالقانی، کوچه مبین، پالک30 تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 2- تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1399 
3-انتخاب اعضای هیئت مدیره، بازرسان و روزنامه کثیراالنتشار  4- سایر موارد

هیات مدیره شرکت کامل پیوند)سهامی خاص(
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گزیده خبر

در نشست استماع کنگره؛
بلینکن: برنامه هسته ای ایران از کنترل 

خارج شده است
وزیر خارجه آمریکا امروز دوشــنبه در نشست استماع کمیسیون روابط خارجه 
مجلس نمایندگان این کشور گفت: برنامه هسته ای ایران از کنترل خارج شده 
اســت.به گزارش الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در نشست استماع 
کمیسیون روابط خارجه مجلس نمایندگان این کشور در سخنانی اعالم کرد: ما 
به حمایت از اســرائیل و تأمین نیازهای تل آویو برای تضمین امنیتش و تقویت 
ســامانه گنبد آهنین متعهدیم.وزیر خارجه آمریکا در این باره ادامه داد: برنامه 
هســته ای ایران در طول )اجرای( توافق هسته ای تحت کنترل بود؛ اما اکنون 
از کنترل خارج شده است. در ارتباط با بازگشت به توافق هسته ای با ایران )در 
نشســت وین( باید بگویم که هنوز به مرحله پایبندی )پیروی آمریکا از تعهدات 
برجامی خود که ترامپ آن را در سال ۲۰۱۸ نقض کرد( در برابر پایبندی )پیروی 
ایران از تعهداتش ذیل برجام( نرسیده ایم. هنوز مشخص نیست که آیا ایران از 
اراده و آمادگی الزم جهت انجام اقدامات ضروری برای بازگشت به پایبندی برجام 
برخوردار است یا خیر!»آنتونی بلینکن« بدون اشاره به نقض تعهدات کشورش که 
توسط دونالد ترامپ ریس جمهور پیشین آمریکا از در ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ آغاز 
شد، گفت: خواستار تشکیل جبهه ای واحد با متحدان و شرکایمان برای پاسخگو 
قرار دادن ایران هستیم.وی در ادامه اضافه کرد: اگر برنامه هسته ای ایران به این 
شکل ادامه پیدا کند، زمان مورد نیاز برای ساخت سالح هسته ای به چند هفته 
کاهش پیدا خواهد کرد. این برنامه به سرعت پیش می رود. هر چه این پیشروی 
بیشتر باشد، زمان گریز )هسته ای( کاهش پیدا می کند.»بلینکن« همچنین در 
بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: ایران درگیر فعالیت های فراوانی است که 
در صورتیکه قدرتی هســته ای بود، ممکن بود که بسیار بدتر باشد!این دیپلمات 
آمریکایی علیه پکن نیز گفت: فشار بین المللی علیه چین افزایش خواهد یافت 
تا این کشــور را وادار به ارائه اطالعات بیشــتر به جهان در مورد منشا ویروس 
کرونا کند!»آنتونی بلینکن« پس از ۲ دهه اشــغالگری در افغانستان ائتالفی به 
ســرکردگی کشورش اضافه کرد: نمایندگان و کارکنان سیاسی ما در افغانستان 
باقی خواهند ماند. انتظار نداریم که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
وضعیت امنیتی بالفاصله در این کشور وخیم شود.بلینکن درباره مسائل داخلی 
کشورش اذعان کرد: با چالش های زیادی روبرو هستیم که از جمله آن ها مبارزه 

با ویروس کرونا، تغییرات آب و هوایی و بهبود اوضاع اقتصادی است.

کاخ سفید اعالم کرد؛
یکی از موضوعات دیدار بایدن و اردوغان 

»اختالفات دو کشور« است
مشــاور امنیتی کاخ ســفید می گوید رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای 
ترکیه ای، عالوه بر موضوعات منطقه ای، درباره اختالفات دو کشور نیز صحبت 
خواهد کرد.به گزارش رویترز، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید می 
گویــد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیــدار هفته آتی خود با رجب طیب 
اردوغان همتای ترکیه ای، درباره ســوریه، افغانستان و دیگر مسائل منطقه ای 
صحبت می کنــد حال آنکه »اختالفات جدی« میان واشــنگتن- آنکارا نیز از 
دیگر موضوعات مورد بحث میان طرفین است.ســالیوان در توضیح دستور کار 
این نشست افزود: دریای مدیترانه شرقی، سوریه، ایران و همچنین نقش ترکیه 
در افغانستان همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بخشی از دستور 
کار گســترده این دیدار است. عالوه بر این، در این نشست که برای ۱۴ ژوئن و 
در حاشیه نشست سران ناتو تدارک دیده شده است؛ به بررسی روابط دو کشور 
و نحوه حل و فصل برخی مشــکالت جدی در باب ارزش ها، حقوق بشر و دیگر 
مسائل پرداخته خواهد شد.ســالیوان در ادامه مدعی شد: رئیس جمهور بایدن 
شناخت خوبی از اردوغان دارد و طرفین اوقات خوبی با هم داشته اند و هر دو به 

دنبال فرصتی برای بررسی عمق روابط هستند.

غریب آبادی خطاب به مدیرکل آژانس: از 
دستور کار سیاسی فاصله بگیرید

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان های بین المللی 
بــه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه کرد 
از دستورکار سیاســی در تعامل با ایران فاصله بگیرد. 
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد 
سازمان های بین المللی در وین، در واکنش به گزارش 

اخیر مدیــرکل آژانس در مورد پادمان و همچنیــن اظهارات و مواضع عمومی 
وی گفت: مواضع گروســی حاکی از رویکرد یکطرفــه دبیرخانه آژانس در برابر 
تعامالتش با ایران و نادیده گرفتن ســطح همکاری و تعامل فی مابین است، این 
رویکرد می تواند به مانعی برای تعامالت آتی بین دو طرف تبدیل شــود.گزارش 
آژانس با ســوابق همکاری بین ایران و آژانس ســازگاری و همخوانی ندارد. این 
گزارش، معتبر هم نیست، چرا که مبتنی بر منابع قابل اتکا نمی باشد؛ و همچنین 
متقاعدکننده نیز نیســت، چرا که تمامی ابعاد همکاری و پیشرفت های حاصله 
را منعکس نمی کند. تعامل سازنده مستلزم محیط مثبت، پرهیز از پیش داوری 
و ابراز نگرانی های مصنوعی و همچنین خــودداری از بزرگنمایی چند موضوع 
پیش پاافتاده و بی اهمیت می باشد.آژانس باید از هرگونه دستورکار سیاسی فاصله 
بگیرد و باید موضعی شفاف در برابر تهدید هسته ای رژیم صهیونیستی اسرائیل 
و غیرقابل پذیرش بودن بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم اشاعه و مخالفت 
مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت ها و تأسیسات هسته ای خود تحت پادمان 

آژانس، اتخاذ نماید.

ابراز تردید ظریف در عزم دولت بایدن برای 
کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری

وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تالش برخی 
مقامات آمریکایی برای زیر سؤال بردن جدیت ایران در 
مذاکرات احیای برجام،در آمادگی دولت کنونی آمریکا 
برای کنار گذاشتن سیاست شکست خورده دولت قبلی 
این کشور علیه ایران ابراز تردید کرد. محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه کشــورمان دوشنبه شب در پیامی توئیتری به اظهارات برخی 
مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران از جدیت کافی در مذاکرات احیای برجام 
برخوردار نیست، واکنش نشــان داد.ظریف در واکنش به تالش برخی مقامات 
آمریکایی از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشــور برای زیر سؤال 
بــردن عزم ایران عزم ایران در مذاکرات احیای برجام، در توئیتر نوشــت: هنوز 
مشخص نیســت که آیا رئیس جمهور آمریکا و آنتونی بلینکن وزیر خارجه این 
کشــور آمادگی دارند که سیاست شکســت خورده »فشار حداکثری« ترامپ و 
پامپئو را دفن کنند و دســت از استفاده از تروریســم اقتصادی به عنوان اهرم 
مذاکراتی بردارند یا خیر.«وی در ادامه تصریح کرد: »ایران مطابق با برجام عمل 

می کند. کافی است بند 36 را بخوانید. زمان تغییر مسیر فرا رسیده است.«

آلمان خواستار لغو حق وتو در اتحادیه اروپا 
شد

وزیر امور خارجه آلمان با توجه به شکل گیری بن بست در تصمیم گیری ها در 
عرصه سیاست خارجی به دلیل وتوی برخی کشورها خواستار لغو حق وتو در این 
اتحادیه شــد. »هایکو ماس«، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه طی سخنانی 
در مراســم افتتاحیه کنفرانس نمایندگی های دیپلماتیک آلمان خواستار پایان 
دادن به اصل اتفاق نظر در زمینه سیاست خارجی اتحادیه اروپا شده و گفت: ما 
نباید توســط کشورها به گروگان گرفته شویم. وی در عین حال به وجود آمدن 
یک اروپای دو ســرعته را هم خطرناک ارزیابی کرد.وی با اشاره به سنگ اندازی 
های مجارســتان در طرح های سیاست خارجی اروپا گفت: ما دیگر نمی توانیم 
بیش از این اسیر کسانی شویم که با وتو سیاست خارجی اروپا را فلج می کنند. 
کســی که این کار را انجام می دهد دیر یا زود با انسجام اروپایی بازی می کند.
ماس خواستار حذف حق وتو در تصمیم گیری ها در عرصه سیاست خارجی شد 
حتی اگر این به معنای در اقلیت قرار گرفتن یک کشــور باشد.مجارستان تحت 
نخست وزیری ویکتور اوربان سال هاست که به استفاده گسترده از حق وتو در 
زمینه سیاست خارجی شناخته شده است. این امر اغلب درباره منافع چین اتفاق 
می افتد. مجارســتان اخیرا بیانیه اتحادیه اروپا درباره قانون امنیتی چین برای 
هنگ کنگ را مســدود کرد.وزارت خارجه آلمان این مسئله را به عنوان چالشی 
گسترده می بیند. میگل برگر از مقام های ارشد وزارت خارجه آلمان هم انتقاد 
شدیدی به سیاست های مجارستان وارد کرده و هفته پیش در پیامی توئیتری 
اعالم کرده بود که سیاست خارجی و امنیت مشترک اتحادیه اروپا نمی تواند بر 
اساس سیاست تحریم و محاصره شکل گیرد.وی این مسئله را ضروری دانست 
که بحث های جدی درباره نحوه برخورد با نظرات مختلف از جمله به وجود آمدن 
طرح اکثریت واجد شرایط در این راستا انجام شود.هایکو ماس هم تاکید کرد که 
بحث تصمیم گیری با رای اکثریت مسلما یک موضوع اصلی در کنفرانس پیش 
رو درباره آینده اروپا خواهد بود. وی هم زمان درباره شکل گیری یک اروپای دو 
سرعته هشدار داده و گفت: این مسئله و نه سیاست مهاجرت عامل ایجاد شکاف 
در اتحادیه اروپا است.طبق مقررات کنونی اتحادیه اروپا، شماری از تصمیم های 
مهم از جمله در زمینه سیاســت های مالیاتی یا خارجی بایستی با موافقت همه 
اعضای  این اتحادیه گرفته شــود. همین مساله در عمل به هرکدام از ۲7 عضو 
اتحادیــه اروپا این امکان را می دهد که مانع از تصمیم گیری در زمینه ای خاص 

شده و یا آن را به تأخیر بیاندازند.

 نشست اقتصادی اون با مقام های
 ارشد کره شمالی

خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز سه شنبه گزارش داد که کیم جونگ اون در 
نشســتی با مقامهای ارشد حزب کارگران کشورش به بررسی و ارتقای وضعیت 
اقتصادی در نیمه دوم ســال پرداخته اســت.به گزارش خبرگزاری رویترز، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی به دنبال نقش پررنگ تر دولت در ارتقای اقتصادی 
است که تحت تاثیر تحریم های بین المللی ناشی از برنامه هسته ای و بسته شدن 
مرزها بابت کرونا قرار گرفته است.کره شمالی رسما هیچ موردی از ابتال به کرونا 
ویروس نداشــته است اما مقامهای سئول میگویند که این مساله را نمیتوان رد 
کرد چون کره شــمالی اوایل امسال پیش از بســتن مرزش، تبادالت تجاری و 
حضوری با چین داشته است.ماه آوریل کیم جونگ اون از مقامهای حزب حاکم 
خواسته بود تا کار و جانفشانی بیشتری داشته باشند و بحران اقتصادی کنونی 
را با یک دوره قحطی و فاجعه در دهه ۹۰ میالدی مقایسه کرده بود.خبرگزاری 
کی سی ان ای کره شمالی گزارش داد، جلسه روز دوشنبه با مقامهای ارشد پیش 
درآمدی برای نشســت ساالنه کمیته مرکزی حزب کارگران بود که اواخر ژوئن 
برگزار میشود. براساس این گزارش، کیم جونگ اون برنامه ای برای ایجاد تغییر 

ملموس در تثبیت کار اقتصادی دولت و زندگی مردم ارائه کرد.

ایندیپندنت تحلیل کرد:

آیااروپاازبرنامهجوبایدندرمقابلهباچینحمایتمیکند؟
هر چند دولت جو بایدن تالش می کند تا از سیاست های دوران ترامپ 
در قبال چین فاصله بگیرد اما حقیقت آن است که آمریکا و اروپا در این 
رابطه زیاد با یکدیگر همســو نیستند. ایندیپندنت در گزارش خود می 
نویســد: جو بایدن از زمان ورود به کاخ سفید در ژانویه، یکی از اهداف 
خــود را همکاری با متحدان ایاالت متحده برای مهار چین عنوان کرد.
با پایان دوران پر هیاهوی ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا در تالش 
اســت که روابط خود را با متحدانش احیا کند تا در برابر پکن جبهه ای 
واحد تشکیل دهند.بایدن در ماه فوریه به کنفرانس امنیتی مونیخ توصیه 
کرد که ایاالت متحده، اروپا و آسیا نباید علیه سوءاستفاده های اقتصادی 
و زورگویی های دولت چین عقب نشــینی کنند. او این مسئله را چالش 
مهمی دانست.طرح بایدن در آســیا و در میان کشورهایی مانند ژاپن، 
کره جنوبی و اســترالیا موفقیت هایی کســب کرده است اما از آنجا که 
رئیس جمهور جدید آمریکا برای اولین سفر خود به خارج از کشور آماده 
می شــود، در تالش است که اروپای محتاط را نیز برای همکاری بیشتر 
با واشــنگتن در مورد چین، تشویق کند.تالش های ایاالت متحده برای 
جلب همــکاری اروپا در حالی صورت می گیرد که مواضع اتحادیه اروپا 
در مورد چین بسیار جنجالی است. اولویت های مالی و استراتژیک اروپا 
با اهداف آمریکا کاماًل متفاوت اســت و خطر آشکار شدن این اختالفات 
وجود داردجو بایدن روز جمعه پیش از ســفر به بروکسل برای شرکت 

در نشســت های ناتو و اتحادیه اروپا و ایاالت متحده، در اجالس جی 7 
در انگلیس شرکت خواهد کرد. وی سپس برای دیدار با والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه، عازم ژنو خواهد شد.تالش های ایاالت متحده برای 
جلب همــکاری اروپا در حالی صورت می گیرد که مواضع اتحادیه اروپا 
در مورد چین بسیار جنجالی است. اولویت های مالی و استراتژیک اروپا 
با اهداف آمریکا کاماًل متفاوت اســت و خطر آشکار شدن این اختالفات 
وجود دارد.یکی از دیپلمات های ارشــد اتحادیه اروپــا می گوید: »آنها 
به درستی نگرانی های اتحادیه اروپا را در نظر می گیرند و سعی می کنند 
از رویکــرد جنجالی کــه دولت ترامپ و پمپئو به آن اعتقاد داشــتند، 
جلوگیری کنند اما واقعیت این است که ما ۱۰۰ درصد همسو نیستیم 
و چینی ها هم این را می دانند«.بایدن امیدوار است با ایجاد ائتالف های 
همفکر، چین را به خاطر ســرکوب ها در هنگ کنگ، سرکوب اویغورها، 
مانورهای ارتش در دریاهای جنوب و شرق چین و استفاده از فشار مالی 
بــرای انتقام از منتقدان توبیخ کند.گــروه جی 7 نیز بر روی روش های 
توسعه زیرساخت ها در کشورهای با درآمد متوسط و پایین تمرکز خواهد 
کرد تا برای مقابله با ابتکار عمل کمربند و جاده )موسوم به راه ابریشم( 
چیــن راهکار جدیدی ایجاد کند. در همین حال، اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده باید روش هایی را برای همکاری در مواردی از جمله فروش دانش 

فنی پیشرفته به چین پیدا کنند.

اظهارات ضد چینی رئیس ناتو پس از دیدار با بایدن
»ینــس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو بعد از دیــدار با رئیس جمهور آمریکا در کاخ ســفید، در جمع 
خبرنگاران اعالم کرد که چین اعتقادی به ارزش های مشــترک کشــورهای عضو این ائتالف غربی 
ندارد. در حالی که جو بایدن درصدد شــرکت در نشســت آتی ناتو در بروکسل برای بررسی مسائل 
مختلــف از قبیــل روابط این ائتالف غربی با روســیه و چین اســت، دبیرکل ناتو پــس از دیدار با 
رئیس جمهور آمریکا در واشــنگتن علیه پکن موضع گرفت.»ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو با جو 
بایــدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد و بعد از این دیدار به جمع خبرنگاران آمد.به گزارش رویترز، 
اســتولتنبرگ در جمع خبرنگاران کاخ سفید اعالم کرد که رهبران دولت چین »درباره اعتقادی به 
ارزش های ما و اشتراک نظری با این ارزش ها ندارند«.او همچنین به مواضع جو بایدن در قبال روسیه 
اشاره و تاکید کرد، ناتو با رویکرد رئیس جمهور ایاالت متحده در قبال روسیه اتفاق نظر دارد از جمله 
در این خصوص که قرار اســت بین روســای جمهور ایاالت متحده و روسیه در ژنو دیدار انجام شود.
اظهارات دبیرکل ناتو در شــرایطی انجام شده که بایدن قرار است ۱۴ ژوئن )۲۴ خرداد( در نشست 
ســران ناتو در بروکسل حاضر شد. قرار است در این نشست موضوعات مختلف از قبیل روابط ناتو با 

چین و روسیه در دستور کار سران قرار گیرد.

روسیه آمریکا را به خروج از ایستگاه بین المللی فضایی تهدید کرد
روســیه پس از امضای الیحه خروج از پیمان آســمان های باز تهدید کرد که در صورت عدم لغو تحریم ها از سوی واشنگتن، مسکو 
از ایســتگاه فضایی بین المللی نیز خارج می شود.به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس آژانس فضایی روسیه افزود که مسکو در سال 
۲۰۲۵ از ایســتگاه فضایی بین المللی خارج می شود مگر اینکه واشنگتن تحریم های بخش فضایی که مانع پرتاب ماهواره از جانب 
روسیه شده را لغو کند.دیمیتری روگوزین رییس آژانس فضایی روسیه گفت که مسکو به علت تحریم های واشنگتن در پرتاب بعضی 
از ماهواره ها دچار مشــکل اســت به این علت که نمی تواند برخی از ریزتراشه های الزم در برنامه فضایی خود را وارد کند.وی اعالم 
کرد که روســیه بیش از اندازه کافی راکت دارد اما هیچ چیزی برای پرتاب آنها ندارد.  وی ادامه داد : ما فضاپیمایی داریم که تقریبا 
مونتاژ شده اما فاقد یک ریز تراشه خاص است که به دلیل تحریم ها راهی برای خرید آن نداریم.آمریکا و دیگر کشورهای غربی تحریم 
ها علیه روســیه را به علت الحاق شــبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ آغاز کردند. اخیرا واشنگتن با ادعای دخالت روسیه در انتخابات 
آمریکا، انجام حمالت سایبری و مسموم کردن الکس ناوالنی منتقد کاخ کرملین تحریم های جدیدی را علیه این کشور اعمال کرده 
است.ایستگاه فضایی بین المللی با آغاز به کار در سال ۱۹۹۸ یک پروژه چندگانه است و شامل دو بخش می شود که یک بخش آن 
متعلق به روســیه و بخش دیگر آن در دست آمریکا و دیگر آژانس های فضایی است.ناسا تا دست کم سال ۲۰3۰ از ایستگاه فضایی 
بین المللی استفاده می کند و بیل نلسون رئیس این آژانس فضایی هفته گذشته به سی ان ان گفت که خروج روسیه می تواند یک 

رقابت فضایی جدید را با روسیه و چین ایجاد کند. 

– معــاون رئیس جمهــوری آمریکا 
در نخســتین ســفر خارجــی خود 
به دو کشــور مکزیــک و گواتماال ، 
مســئله پناهجویان و مهاجرت را در 
اولویــت حرفها و برنامــه هایش قرار 
داد و در ســخنانی خطــاب به مردم 
گواتمــاال و دیگر ســاکنان آمریکای 
التین هشــدار داد اگر قدم به خاک 
آمریکا بگذارنــد، بازگردانده خواهند 
شد.نشــریه آمریکایی نیویورک تایمز 
نوشــت : کاماال هریس در سفر خود 
به گواتماال و درجریان دیدار رســمی 
خود با »آلخانــدرو خیاماتی« رئیس 
جمهوری این کشور صراحتا خطاب به 
مهاجرانی که اکثر آنها از  کشورهای 
آمریــکای مرکزی راهــی آمریکا می 
شــوند هشــدار داد که به این کشور 
پا نگذارنــد، درحالی که دولت بایدن 
تمهیدات فیزیکی مرزی از جمله دیوار 
مرزی کــه در دوران رئیس جمهوری 
قبلی آمریکا اعمال شــده بود را بطور 
کامل کنار گذارده است.یکی از مسائل 
مهم آمریکا در ســال هــای اخیر و 
بویژه در زمــان دولت ترامپ، افزایس 
ســیل مهاجرت از مرزهای جنوبی به 
داخل این کشــور بوده است. برخورد 
با مردمان  غیرانســانی دولت آمریکا 
فقیر برخی کشــورهای آمریکا التین 
که از ســر ناچاری، به سمت مرزهای 
همســایه ثروتمنــد خــود روی می 
آوردند، مدتها به یکی از ســوژه های 
مهم خبری جهان تبدیل شــده بود؛ 
کشورهایی که بخش عمده از دالیل 
فقر و مصائب آنها ، به سیاســت های 
توســعه طلبانه و یکجانبــه گرایانه 
همسایه ثروتمندشان یعنی آمریکا باز 
می گردد.دولــت بایدن اگرچه برخی 
موانع فیزیکی در مســیر مهاجرت به 
آمریکا در مرزهای جنوبی را برچیده 
اما به نظر نمی رســد ایــن اقدام، به 
معنای نرمش دولت جدید واشنگتن 
در برابر مهاجران باشد . درصورتی که 
ســیل پناهجویان به مرزهای جنوبی 
آمریکا ادامه یابد، هشــدارهای لفظی 
دولت بایدن، به اقدامات عملی و چه 
بسا خشــونت آمیز علیه پناهجویان 
تبدیل خواهد شد.سیاست های دولت 
قبلی آمریکا در دوره ریاست جمهوری 
دونالد ترامپ در قبال مهاجران التین 
تبار، باعث شــده تا بار دیگر خاطرات 
تلخ تجربه حضــور و مداخله آمریکا 
در کشورهای امریکای التین را زنده 
کرده و موجب تقویت جریان های ضد 

آمریکایی در این کشورها شد. احداث 
دیــوار میان امریــکا و مکزیک صرفا 
بلکه  دیواری برای مکزیکی هــا نبود 
به نماد سیاست خصمانه امریکا علیه 
امریکای التین تبدیل شــد.ترامپ در 
دوران ریاست جمهوری خود  با تاکید 
بر اینکه مکزیک باید بابت دیوار مرزی 
که او دارد بین دو کشــور می ســازد، 
پــول پرداخت کند، آنــدرس مانوئل 
لوپز اوبرادور، همتای مکزیکی خود را 
تحت فشار قرار داد تا تدابیر امنیتی در 
مرزهای مکزیک را در مقابل مهاجران 
از سوی آمریکای مرکزی تشدید کند؛ 
»ترامپ به دنبــال اعمال محدودیت 
برای مهاجــرت به آمریکا، هشــدار 
ترامپ از اخــراج میلیون ها مهاجر«، 
»پرونده رسیدگی به سیاست ترامپ 
در قبــال مهاجران مکزیکی روی میز 
دادگاه عالــی آمریکا«، »ترامپ برنامه 
حمایــت از مهاجران فاقــد مدارک 
شناســایی موســوم به داکا را حذف 
آمریکای  مهاجران  »رویارویی  کرد«، 
مرکزی با تهدیــدات ترامپ«؛ این ها 
تنها گوشــه ای از تیترهای رسانه ها 
مرتبــط با بحران مهاجــرت در دوره 

چهارساله حضور ترامپ است. 

از  کودکان  جداســازی  تراژدی 
خانواده های پناهجویان

در دولت قبلی بایدن، و بنابر سیاست 
هایــی که از ســوی نهادهای حقوق 
بشری، نقض قوانین انسانی محسوب 
می شد،  بزرگســاالن و خانواده های 
مهاجر دستگیر شده در مرز همچنان 
به مکزیک بازگردانده می شــوند، این 
درحالی بودکه  کــودکان بخصوص 
خردســال مهاجر بالتکلیف در خاک 
آمریکا رهــا می شــدند؛ محل های 
اســکان پناهجویان واقع در مرزهای 
جنوبــی آمریکا نیز  مملو از جمعیت 
بوده  و شــرایط گاهی اوقات بســیار 
دشــوار. محدودیت هــای ناشــی از 
ویروس کرونا باعث می  شد تا سرعت 
انتقال خردساالن بدون سرپرست را 
به مراکز حضانت و نگهداری کودکان 
در ایــاالت متحده کاهــش یابد. در 

برخی از مواقع آنها بیش از 7۲ ساعت 
را باید در مراکز رســیدگی در مرزها 

بگذرانند.
تایمز نوشت: معاون رئیس  نیویورک 
جمهوری آمریکا در نخســتین سفر 
خارجی خــود آن هم به دو کشــور 
آمریکای مرکزی  به مهاجران هشدار 
داد که در صورت ورود غیر قانونی به 
آمریکا به کشور مبدا خود بازگردانده 
می شوند. این در حالی است که علت 
این مهاجرت ها فقر، خشونت و فساد 
در این منطقه از جهان است.این نشریه 
آمریکایــی در ادامه  نوشــت: دولت 
بایدن هم اکنون تحت فشار منتقدان 
از حــزب جمهوریخــواه و همچنین 
برخی از میانه روهای حزب دموکرات 
مواجه اســت. منتقدان می گویند در 
حالی که  آمریکا با موج مهاجران غیر 
قانونی از کشورهای آمریکای مرکزی 
دست به گریبان است، بایدن سیاست 
های مرزی دولت قبلی آمریکا را کنار 
گذارده اســت.این گزارش می  افزاید 
که  کاماالهریس در جریان دیدار خود 
با رئیس جمهوری گواتماال برای رفع 
این معضل، ریشــه چنین مهاجرت 
هایی را  فســاد در کشــور گواتماال  
عنــوان  کرد و گفــت؛ » ما )آمریکا(  
به ریشه فساد در هرکجایی که باشد 
خواهیــم پرداخت«.نیویــورک تایمز 
نوشــت:  خیاماتــی رئیس جمهوری 
گواتمــاال از اتهامــات وارده به دولت 
خود واکنش نشان داد و گفت »اینها 

اطالعاتی نادرست است«.

امور  در  مداخله  واشنگتن  قصد 
داخلــی کشــورهای آمریکای 

مرکزی
بنابرایــن گزارش، دولــت بایدن که 
سیاست جدیدی در قبال کشورهای 
آمریکایی مرکزی در پیش گرفته برای 
مقابله با معضل مهاجران غیر قانونی 
به خاک خــود  و کنترل آن در امور 
داخلی کشــورهای آمریکای مرکزی 
تایمز  کند.نیویــورک  مــی  مداخله 
نوشــت: کاماال هریس روز دوشــنبه 
)دیروز ( اعالم کرد که در نخســتین 

گام برای برخورد بــا ورود مهاجران 
کشورهای منطقه دولت بایدن قصد 
دارد تا بخشی از نیروهای امنیتی خود 
را به داخل خاک گواتماال اعزام و آنها 
را در مناطق مرزی مشــترک بین دو 

کشور مستقر سازد.
تایمز  نیویــورک  آمریکایی  نشــریه 
در ادامــه نوشــت: بنا بــر اظهارات 
کامالهریــس، دولت بایدن همچنین 
قصد دارد تا دســتگاه قضایی آمریکا 
واحــدی را بــرای بررســی معضل 
فســاد در گواتمــاال و تحقیق موارد 
فســاد دراین کشور بوجود آورد تا در 
ارتباط مســتقیم با  دو کشور بوده و 
از ســویی به آموزش دادســتان ها و 
سیســتم قضایی گواتمــاال مبادرت 
نخســتین  در  ورزند.کاماالهریــس 
ســفر خارجی خود به عنوان معاون 
اول رئیــس جمهــوری آمریــکا به 
علت بروز اشــکال فنی در هواپیمای 
»ایرفورس۲« ناگزیر به بازگشــت به 
پایگاه اندروز شــد، این نخستین بار 
در تاریــخ هوانــوردی آمریکا بود که 
هواپیمــای ایرفــورس۲ دچار نقص 
فنی و ناگزیــر به فرود اضطراری می 
شــد.معاون رئیس جمهوری آمریکا 
درحالی به مهاجران از مبدا آمریکای 
مرکــزی هشــدار می دهــد که به 
خاک این کشــور گام نگذارند که به 
بنابر آمار »شــورای روابط خارجی« 
آمریکا  )CFR( مهاجــران ۱۴درصد 
از جمعیت کنونــی آمریکا را به خود 
اختصاص داده اند، یعنی از جمعیت 
حدود 3۲7 میلیون نفری آمریکا ۴۴ 
میلیون نفر آن مهاجران به این کشور 
را تشکیل می دهند.شــورای روابط 
خارجی آمریکا که در اوایل دهه ۲۰ 
قرن بیســتم در این کشور تاسیس 
شــد در آمار خود اعالم  می کند که 
شــمار مهاجران غیرقانونی به آمریکا 
نیز در ســال ۲۰۰۸ میالدی حدود 
۱۱ میلیون نفر بوده که این شــمار 
طی سال های اخیر به علل مختلفی 
از جمله رکود اقتصادی،  بســیاری از 
آنها خاک این کشــور را ترک کرده و  
طی سال ها ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹میالدی 
شــمار بازداشت شــدگان مهاجران 
غیرقانونی در مرزهای جنوبی فزونی 
یافت بطوریکه در سال ۲۰۱۸ شمار 
مهاجران غیر قانونی بازداشــت شده 
درمرزهای جنوبــی 3۹6هزار و ۵7۹ 
نفر بوده این تعداد در ســال ۲۰۱۹ 
میالدی به ۸۵۱هزار و ۵۰۸ نفر رسید.

دولت بایدن و نسخه جدید 
آمریکا علیه پناهجویان 

آمریکای التین
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فرآورده طبیعی ســالیراویرا حاوی عصاره گیاهان دارویی ۴ جزئی 
درمــان بیماران ســرپایی کرونایی رونمایی شــد. داروی ۴ جزئی 
ســالیراویرا حاوی عصاره گیاهانی چون شــیرین بیان، سرخارگل، 
جنســینگ، زوفا، ریواس و رزماری به عنوان درمان ضدویروسی در 
بیماران COVID-۱۹ از ســوی محققان یکی از شرکت های دانش 
بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس به تولید رسید. گیاهان مورد 
استفاده در فرآورده گیاهی سالیراویرا هر کدام به طور منحصر به فرد 
دارای خواص مقابله با این ویروس و عالئم بیماری را داشته و مجموع 
آن ها در یک محصول توانسته است خاصیت خارق العاده و موثری به 
دارو بخشیده و آن را به دارویی قدرتمند برای جنگ در میدان نبرد 

علیه ویروس SARS-COV۲ تبدیل کند.

مصــرف کافی پروتئیــن مانند: تخم مرغ، لبنیات، گوشــت و حبوبات 
در طــول روز برای پیشــگیری از ریزش مو موثر بــوده و رعایت آن از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکمل های امگا ۳ و مکمل های بیوتین، 
مکمل های B۵ )دارای منابع گیاهی هســتند(، اســید فولیک )منبع 
اصلی آن ها میوه اســت(، مکمل روی یا زینک از دیگر مواد غذایی برای 
پیشگیری از ریزش مو مهم هستند و باید گفت که منبع اصلی بیوتین 
در پروتئین ها یافت می شــود و تنها کشوری در دنیا هستیم که ذخایر 
روی در خاک کشورمان فقیر است و به همین علت ایرانی ها در دریافت 
روی و آهن با مشــکل مواجه می شــوند. ویتامین های گروه B۶ برای 
پیشگیری از ریزش مو بسیار مفید هستند و در پایه پروتئین ها، موز و 

اسفناج وجود دارند، اگر دریافت منابع پروتئینی بدن ما کافی نباشد .

عارضه شایع درد زانو در سنین جوانی و بروز نرمی کشکک زانو به سبک 
زندگی و تغذیه نامناسب بستگی دارد. آسیب های زانو معموال دو دلیل 
دارد، یکی آســیب خود زانو اســت و دیگری آسیب های اطراف زانو. به 
طور کلی هر گونه تغییر شــکل در زانو مثل زانو های ایکسی یا پرانتزی 
می تواند برای بیمار، در ســنین خاص درد زانــو را ایجاد کند و نیاز به 
پیگیری دارد. درد  زانو در سنین پایین، آرتروز نیست بلکه عارضه ای به 
نام نرمی غضروف های اطراف زانو است که به درد ُقدام زانو مشهور است. 
ســه عنصر اساسی وجود دارد که مشکالت و درد های زانو در جوانان را 
کاهش می دهد. ابتدا تحرک و فعالیت فیزیکی و ســبک زندگی، نکات 
ســاده و پیش پا افتاده اما موثر را رعایت کنند. از نشستن های طوالنی 

روی دو زانو و چهار زانو پرهیز کنند .

داروی گیاهی پیشگیری و درمان 
کرونا رونمایی شد

موثرترین راهکار ها برای 
جلوگیری از ریزش مو

 علت زانو درد 
در سنین جوانی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 دشت گل های بابونه و مناظر زیبای ُمشرف به گردنه حیران
 در شمال غرب ایران

آشنایی با کادیالک اسکالید 2021 اینکاس نسبتاً ضدگلوله!
اندکی پس از عرضه پنجمین نســل کادیالک اسکالید به بازار، کمپانی اینکاس از نسخه زرهی این قدبلند مشهور رونمایی کرده است. 
اگرچه بسیاری از خانواده اقدام به خرید اسکالید خواهند کرد اما برخی افراد مشهور و خاص نیز این خودرو را به خاطر وضعیت خاصش 
انتخاب خواهند کرد. اینجاست که اینکاس نیز وارد میدان شده و بسته کاملی از تغییرات را ارائه خواهد کرد. این تغییرات باعث می شوند 
کادیالک اســکالید دارای ســطح حفاظت BR ۱0۶۳ CEN ۶ باشد. اینکاس به صورت استاندارد حفاظت بالستیک کامل را برای بخش 
سرنشینان و حفاظت مناسبی را برای ماژول کنترل باتری و سیستم های الکترونیکی ارائه می کند. این کمپانی همچنین سیستم تعلیق 
اسکالید را تقویت کرده و شیشه چندالیه مقاوم در برابر گلوله را روی این شاسی بلند نصب کرده است. اینکاس همچنین اقدام به نصب 
لوالهای درب تقویت شده و الستیک های ران فلت روی قدبلند سطح باالی کادیالک کرده است. افرادی که خواهان حفاظت بیشتری 
هستند می توانند پکیج زرهی وسیع تری را سفارش دهند که شامل ترمزهای هوی دیوتی، سیستم آتش خاموش کن، سیستم اینترکام/

سیرن، چراغ های اضطراری و رینگ های هوی دیوتی است. صرف نظر از سطح حفاظتی انتخاب شده توسط مشتری، اسکالید ارتقا یافته 
توسط اینکاس می تواند در برابر مسلسل ها و انفجارهای ناشی از دو نارنجک دستی مقاومت کند.

وقتی فدراسیون تنیس روی میز کم کاری اش را توجیه می کند
دبیر سابق فدراسیون تنیس روی میز می گوید: فدراسیون کم کاری خود را با بهانه تغییر قوانین برای کسب سهمیه توجیه می 
کند. محمود نظری در مورد اینکه رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفته تغییر قوانین باعث شد نوشاد عالمیان به المپیک راه 
پیدا نکند، اظهار داشت: یک سال قبل از آغاز کرونا، فدراسیون جهانی شرایط کسب سهمیه را به همه فدراسیون ها ارسال کرده 
بود و همه در جریان بودند، اما فدراسیون در این مدت هیچ کاری نکرد. برای کسب سهمیه یک مسیر قاره ای، یک مسیر جداول 
جهانی و یک مسیر هم از طریق رنکینگ بود. متأسفانه فدراسیون در این مدت هیچ کاری انجام نداد و االن بهانه تغییر قوانین را 
پیش کشیده است. مسئوالن فدراسیون شرایط را می دانستند اما کم کاری کردند. نوشاد تنها بازیکنی بود که می توانستیم توسط او 
از طریق رنکینگ جهانی سهمیه بگیریم همان کاری که هندی ها و قزاق ها برای بازیکنان خود انجام دادند. فدراسیون می توانست 
نوشاد را به رقابت های بین المللی اعزام کند، اما این کار را انجام نداد. اگر رنکینگ نوشاد باالتر می آمد، در مسابقات جهانی قطر هم 
شرایطش بهتر می شد و به راحتی هضم نمی شد. ما در بخش انفرادی بانوان هم کم کاری زیادی را شاهد بودیم. درست است که 

مسئوالن فدراسیون ضعف خود را قبول کردند اما آن هم به خاطر فشار رسانه ای وجامعه تنیس روی میز بود. 

طوطیک وقت ز دامت راهستات تو قفس سازی و شکر خری
حمله نیارد بتو ثعبان دره

ات چو کلیمی تو و دینت عصاست زانکه تو را اول نشو و نماستای گل نوزاد فسرده مباش زند کالغش هچ نشانی؟ هماستطارئ جارنا هچ کنی الشخوار ردد تو رددیست هک کارش دواستکاهلیت خسته و رنجور کرد ات هک بدکان عمل مومیاستچاره کن آزردگی آز را

پیشنهاد

چهره روز

روی مرمر سفید
کتاب »روی مرمر ســفید« 
اثر حسین قربانزاده خیاوی 
ســروش  انتشــارات  در 
منتشرشــد. محبوبه کالیی 
تصویرگــری این اثــر را به 
عهده داشــت. ایــن کتاب 
ادبیات  کتاب هــای  اززمره 
داستانی است که مخاطبان 
گــروه ســنی ج می توانند 
آن را مطالعــه کنند. »روی 
مجموعه  ســفید«  مرمــر 
داســتان کوتاه است که در 
آن داستان های فارسی روایت می شود. زبان داستان ها زبانی سادهن و روان است. داستان هایی 
که در آن روایت می شــود تجربه هایی هستند که هریک از ما در دوران کودکی مان داشتیم. 
همین مســئله می تواند باعث شــود مخاطب داســتان با کتاب ارتباط برقرار کند. در یکی از 
داستان های آن می خوانیم: »آخرین دانه را هم که با ناخن انگشتم شوت کردم، با صدای سرفه 
از جا پریدم؛ مادرم پشــت ســرم بود و با تعجب نگاه می کرد. دست پاچه شدم. سرم را پایین 
انداختــم. مادرم گفت: »صبح هم کار تو بود؟!« بغضم ترکید. دویدم به اتاقم و در را بســتم. 

ساعتی بعد صدای بلند امیر به گوشم رسید: ...«

پل گوگن
اوژن آنری پل گوگن نقاش و تندیس گر فرانســوی و 
یکی از مهمترین چهره های سبک پسادریافتگری بود. 
گوگن که به دورهٔ آخر قرن متعلق بود، تمدن را نوعی 
بیماری می انگاشت، و آرزوی زندگی طبیعی و ساده 
را در سر داشت. او از اروپا گریخت تا در سرزمین های 
بکر و دوردســت خود را با طبیعــت یکی کند، و در 
میان اقوام بدوی، دنیای فراموش شــده اسطوره را از 
نو بازیابد. او از نخستین هنرمندان اروپایی بود که به 
هنر شــرق کهن و هنر پیشاکلومبی جلب شد. سنت 
طبیعت گرایی اروپایی را فروگذارد؛ و علیه واقع گرایی 
امپرسیونیسم ها، و برداشتها علمی نئوامپرسیونیسم 
هــا واکنش نشــان داد. رنگ را-مســتقل از کارکرد 
توصیفی، و با تأکید بر ارزشهای تزیینی و عاطفی آن- در سطحهای تخت به کار گرفت. همچنین، 
با توجه به باســمه های ژاپنی شیشه نگاره های قرون وسطای اروپایی، برای ایجاد نقشهای موزون 
از خطهای سیاه مرزی استفاده کرد. بدین سان، نظریه سنته تیسم را پیش نهاد )او ابتدا، اصطالح 
»ســنته تیست-ســمبلیک« را برای توصیف روش خود به کار برد( بعدها، گروه نبی ها بر اساس 
همین نظریه زیباشناســی او طرح، استخوان بندی کار است و رنگ، برجستگی و فاصله و معنا را 
می نمایاند. فضا نیز یک صفت ایستا و ثابت طبیعت نیست؛ بلکه کیفیتی بیان شدنی است همان 
قدر با رنگ که با خط. چنین فضایی را می توان در دو بعد و کاماًل پرمعنا مجسم کرد. گوگن در آن 
زمان که هنوز تحت تأثیر امپرسیونیسم بود، استعداد رنگ پردازی خود را نشان داد. ضمن بررسی 
اصول تصویری، بارها توجهش به معنای روان شناختی رنگ جلب شد؛ و چنین نتیجه گرفت که از 

ـ تفسیر موضوع ممکن است. ـ و بدون توسل به ادبیاتـ  این طریقـ 

فرهنگ

مــرور برنامه ها و وعده هــای انتخاباتی 
ریاســت جمهوری بــه کلیــدواژه ای از 
گردشگری نمی رسد؛ این غفلت صدای 
اعتراض فعاالن گردشگری را بلند کرده 
است. در بیشتر از ۱0 روزی که تبلیغات 
هفــت کاندیدای ریاســت جمهوری از 
رســانه های رسمی آغاز شــده است، تا 
کنون جز دو نامزد ریاست جمهوری که 
البته در کلیات به موضوع گردشــگری اشاره کرده اند، ســایر کاندیداها حتی در حد اشاره هم به 
صنعت گردشگری و موضوع سفر نپرداخته اند. در مناظره اقتصادی نیز نقش گردشگری در درآمد 
ارزی کشــور و تولید ناخالص ملی به طور کامل نادیده گرفته شــد و مغفول ماند. با وجود این که 
ســعید جلیلی، یکی از هفت نامزد ریاســت جمهوری در کلیات برنامه اش، »طرح ســفر برای هر 
خانواده ایرانی« را ارائه کرده و ابراهیم رئیســی که ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر را از رئوس 
برنامه هایش عنوان کرده، فقط یک بار در گفت وگویی رادیویی در اهمیت صنعت گردشــگری و 
تعطیل بردار نبودن و ثروت آفرین بودن آن ســخن گفته است، اما به عقیده کارشناسان و فعاالن 
گردشگری، این طور نادیده گرفتن اقتصاد گردشگری و مصائب و مشکالت آن که بی ارتباط با نوع 
دیپلماسی سیاسی و چالش های کالن اقتصادی همچون تحریم و تورم نیست، گویای ناکارآمدی 
و نقص برنامه های اقتصادی نامزدهای ریاســت جمهوری است. از سویی، طرحی که سعید جلیلی 
برای ســفر خانواده های ایرانی مطرح کرده بیشتر جنبه در دسترس قرار دادن سفر را برای عامه 
مردم نشــانه گرفته و از جنبه اقتصادی و ارزش آفرینی آن در حوزه های اشــتغال و تولید و توزیع 
ثروت غافل مانده اســت. این طرح بیشــتر از آن که برنامه ای نجات دهنده و توســعه بخش برای 
صنعت گردشگری باشــد،  تداعی کننده جنس برنامه های گردشگری در دوران ریاست اسفندیار 
رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که بیشتر آن ها هم سرانجامی ناموفق 

داشت.   

غفلت کاندیداها صدای فعاالن 
گردشگری را درآورد
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