ربیعی در آخرین نشست خبری:

دولت آینده راه دشواری دارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی دولت گفت :نوعی خوش اقبالی و لطف خداوند بود که دولت تدبیر و امید توسط مردم برگزیده شده بود و توانست سایه های شوم را از کشور دور کند.
به گزارش خبرنگار مهر ،علی ربیعی سخنگوی دولت صبح دیروز (دوشنبه) در آخرین نشست خبری که به صورت حضوری و در محل دفتر سخنگویی برگزار شد،
اظهار داشت :گفتمان دولت یازدهم ،براساس ضرورتهای دوره حیات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه  ۸۰شکل گرفت .در سال  ۹۲گفتمان اعتدال ،یک نیاز برای
کشور بود.ربیعی گفت :این نیاز براساس دو معضل بوجود آمد؛ یکی گرایشهای قطبی فاصلهدار افراطی و تفریطی نسبت به مسائل خارجی و نیز در داخل قطبی
شدن شدید جناحهای سیاسی و نیاز جامعه به دیدگاهی متعادل برای حل مسائل خارجی و آرامش در داخل و همینطور تفرقه...
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ضریب جینی از  ۴۰واحد گذشت

افزایش شکاف طبقاتی

حریرچی مطرح کرد؛

پیش بینی روزانه  ۸۰۰مرگ کرونایی

3

رمزخوانی از افزایش ۲۷درصدی تامین ارز واردات کاالی اساسی

چه عواملی سفره مردم را
با چالش مواجه کرد؟

بانک مرکزی میگوید که در  ۴ماهه ابتدای امســال ۲۷ ،درصد بیشــتر نسبت به سال گذشته ارز به واردات
کاالهای اساسی اختصاص یافته و بر این اساس ،تاکنون  ۱۵میلیارد دالر بابت تامین کمبود کاالهای مورد نیاز
ســفره مردم ارز از کشور خارج شده است؛ اما نمود همه اینها در سفره مردم ،تقریبا هیچ است.اقتصادآنالین
 محبوبه فکوری؛ گزارش بانک مرکزی از میزان تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی حکایت از رشد ۲۷درصدی میزان تخصیص ارز در  ۴ماهه ابتدایی سال جاری دارد .آماری که شاید در نگاه اول ،بسیاری آن را
متناقض با واقعیتی بدانند که هم اکنون کمبود کاالهای اساسی از یک سو و عدم دسترسی واردکنندگان به
ارز از سوی دیگر روایت میکنند.
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جوالن لوازم آشپزخانه چینی قاچاق در بازار
5

یک کارشناس حوزه نفت و گاز مطرح کرد:

چین و روسیه برندگان بزرگ تحریمهای
نفتی ایران
4

کالهبرداری با وعده واکسن در ترکیه

با وجود اعالم مکرر دولت ترکیه در ارتباط با «واکســینه نکردن» گردشــگران و اتباع خارجی غیرمقیم،
اما همچنان تورهای واکســن به مقصد این کشور در ایران تبلیغ زیرزمینی و غیررسمی میشود .فعاالن
گردشگری و برخی رسانههای ترکیه در واکنش به این تورها آن را نوعی «دروغ و کالهبرداری» دانستهاند.
به گزارش ایسنا ،در برخی رسانههای ترکیه از یک آژانس مسافرتی ایرانی نام برده شده که در ازای دریافت
 ۲۷۰۰لیر (حدود هشت میلیون تومان با محاسبه نرخ روز لیر) وعده واکسن فایزر را بدون داشتن اقامت
و پاسپورت ترکیه داده اســت .رسانههای داخلی و همینطور برخی فعاالن گردشگری این کشور به این
تبلیغ واکشن نشان داده و آن را دروغین و نوعی کالهبرداری خواندهاند.مقامهای گردشگری ترکیه یادآور
شــدهاند که درحال حاضر تزریق واکسن در ترکیه بدون داشتن اقامت و پاسپورت این کشور امکانپذیر
نیست.حسین کرک ،رییس جامعه گردشگری خاورمیانه در ترکیه به این تبلیغ و تور واکنش نشان داده و
خواسته برای جلوگیری از تخریب چهره گردشگری ترکیه ،سریعتر این تبلیغات و تورها متوقف شود و با
اشاره به اطالعات نادرست تبلیغ درباره ُدز دوم واکسنی که با فاصله کم و دو روز بعد از ُدز اول تزریق خواهد
شد ،گفته که «معلومنیست کدام واکسن و آمپول تقلبی را به مردم تزریق کردهاند .این عمل متناسب با
کدام اخالق انسانی و وجدانی است؟»پیشتر ،فیلمی کوتاه از سطح شهر استانبول در شبکههای اجتماعی
منتشر شده بود که مردی را درحال دادزنی برای تزریق آزاد و عمومی واکسن کرونا نشان میداد .همین
ویدئو ناقص ،منبع اطالعات و اظهارات برخی مردم ،فعاالن گردشــگری و حتی مسؤوالن شده بود که در
ترکیه بدون محدودیت به گردشگران خارجی واکسن تزریق میکنند و دستمایهای برای اجرای تور و سفر
به ترکیه برای تزریق واکسن شده بود .این درحالی است که دولت ترکیه در برنامه جدید واکسن ،صراحتا
مشخص کرده فعال برنامهای برای واکسیناسیون گردشگران و اتباع خارجی غیرمقیم در این کشور ندارد.
حرمتاهلل رفیعی ـ رییس هیاتمدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران ـ
در واکنش به گزارش رسانههای ترکیه و همچنن تبلیغ تور واکسن به ایسنا میگوید :تا کنون گزارشی در
اینباره به دست ما نرسیده و شکایتی هم دریافت نشده است.او تاکید میکند که در ترکیه به هیچ مسافر
ایرانی واکسن تزریق نمیشود ،مگر اینکه در این کشور اقامت رسمی داشته باشد .دولت ترکیه هم بارها
اعالم کرده برای توریستها واکسن تزریق نمیکند و فعال برنامهای ندارد .شاید در آینده برنامه این کشور
تغییر کند ،اما درحال حاضر هیچ برنامهای را اعالم نکرده و واکسن هم به خارجی تزریق نمیکنند.رفیعی
هرچند اجرای تور به کشــورهایی که امکان تزریق واکسن به گردشگران و اتباع خارجی را دارند ،مغایر با
مقررات داخل کشــور نمیداند ،اما میگوید :بعید است با وجود مقررات ترکیه در خصوص واکسیناسیون
کرونا ،آژانسهای ایرانی وعده واکسن داده باشند ،مگر اینکه زیرزمینی اتفاق افتاده باشد.ستاد ملی کرونا و
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی تبلیغ و اجرای تور به نام واکسن را تایید نکرده و حتی
آن را فاقد وجاهت قانونی اعالم کردهاند.
براساس اعالم مرکز آمار؛

جمعیت زنان سالمند از مردان پیشی گرفت
طبق اعالم مرکز آمار در سال  ۱۳۳۵تنها  ۴درصد از جمعیت کل کشور در سنین  ۶۵ساله و بیشتر بوده است.
در حالی که پیش بینی میشود در سال  ۱۴۳۰حدود یک پنجم از جمعیت این سنین را تجربه کنند.به گزارش
خبرگزاری مهر طبق اعالم مرکز آمار ایران ،در فاصله ســالهای  ۱۳۳۵تا  ۱۳۹۰تعداد زنان و مردان سالمند ۶۵
ســاله و بیشــتر تقریباً برابر یا نزدیک بود که پیشبینی میشود در سال  ۱۴۳۰این شکاف به رقمی بیش از ۱.۲
میلیون نفر به نفع زنان برســد .جمعیت زنان و مردان سالمند  ۶۵ساله و بیشتر در سال  ۱۳۳۵به طور برابر و ۴
دهم میلیون نفر بود که این رقم در ســال  ۴۵به پنج دهم میلیون نفر رسید .جمعیت زنان و مردان سالمند ۶۵
سال و بیشتر در سال  ۶۵به ترتیب هفت دهم میلیون نفر برای زنان و هشت دهم میلیون نفر برای مردان سالمند
بود.همچنین جمعیت زنان و مردان سالمند  ۶۵ساله و بیشتر در سال  ۱۳۹۰برابر و دو و دو دهم میلیون نفر بود
که این رقم در سال  ۹۵دو و نیم میلیون نفر برای زنان و  ۲.۴میلیون نفر برای مردان سالمند بود .جمعیت زنان
سالمند  ۶۵ساله و بیشتر در سال  ۱۴۰۰به ترتیب به سه میلیون نفر و  ۲.۷میلیون نفر میرسد.براساس گزارش
مرکز آمار ایران ،در سال  ۱۳۳۵تنها  ۴درصد از جمعیت کل کشور در سنین  ۶۵ساله و بیشتر بود ،اما با گذشت
زمان ،سهم جمعیتی آنها رو به افزایش است به گونهای که پیش بینی میشود در سال  ۱۴۳۰تقریباً یک پنجم
از جمعیت کشور یعنی  ۱۹درصد ،این سنین را تجربه کنند .در سال  ۱۳۳۵جمعیت  ۶۰ساله کشور  ۶.۲درصد
و جمعیت  ۶۵ســاله و بیشــتر  ۴درصد بود که این رقم در سال  ۶۵کاهش داشته به ترتیب به  ۵.۴درصد و ۳.۱
درصد رسید .جمعیت  ۶۰ساله و بیشتر در سال  ۹۰به  ۸.۲درصد و جمعیت  ۶۵ساله و بیشتر به  ۵.۸درصد رسید
که این رقم در سال  ۹۵روند افزایشی گرفته و به ترتیب به  ۹.۳درصد و  ۶.۱درصد رسید.همچنین براساس اعالم
مرکز آمار ایران جمعیت  ۶۰ساله و بیشتر کشور در سال  ۱۴۰۰به  ۱۰.۴درصد و جمعیت  ۶۵ساله و بیشتر به
 ۶.۷درصد میرسد .طبق پیش بینی مرکز آمار ایران جمعیت  ۶۰ساله و بیشتر در سال  ۱۴۳۰به  ۲۶.۱درصد و
جمعیت  ۶۵ساله و بیشتر  ۱۸.۷درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

یک سوم جمعیت زیر خط فقر هستند
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی گفت :بهترین کمک ما
به دولت ســیزدهم این است که سختگیرانه نسبت به برنامهها و افراد انتخابی
اقدام کنیــم ،از این رو با احدی تعارف نداریم.به گزارش خانه ملت ،محمدرضا
پورابراهیمی دیروز در نشســت خبری گفت :در حال حاضر در روزهای پایانی
دولت دوازدهم به ســر میبریم و پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور
منتخب ،برنامههای دولت ســیزدهم آغاز میشــود.وی افــزود :از آنجا که در
پایــان هر دولت اعدادی درباره وضعیت عملکردی در بخشهای مختلف مانند
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی ،اجتماعی و  ...ارائه میشود و با توجه به اهمیت
مباحــث اقتصادی ،تدوین طرحی که بر اســاس آن بتوان هنگام نقل و انتقال
دولت ،شاخص های اقتصادی را احصاء کرده و گزارش را به مردم ارائه کرد ،در
دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
تحوالت اقتصادی از نیمه دوم  ۱۴۰۰رقم میخورد
نماینده مردم کرمان در مجلس اظهار داشت :با نگاه دولت سیزدهم و رئیس جمهور
منتخب به موضوعات اقتصادی که این امر در نشستهای تخصصی مشترک میان
مجموعه دولت منتخب و نمایندگان اقتصادی روشن شده ،پیشبینی میشود با
وجود شرایط سخت کنونی آغاز تحوالت اقتصادی با همکاری دولت سیزدهم و
مجلس را در نیمه دوم  ۱۴۰۰به تدریج در حوزه اجرایی شــاهد باشیم ،مشروط
بر اینکه دولت جدید برنامههای جامع و کامل خود را توســط نیروهای توانمند
اجرایی کند.پورابراهیمی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت
سیزدهم ،تصریح کرد :تجربه تلخ عدم هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم
و دوازدهم را طی ســالهای گذشته داشتیم ،به طور مثال اختالف جدی بانک
مرکزی با سازمان برنامه و بودجه ،اختالف وزارت اقتصاد و دارایی با سازمان برنامه
و بودجه وجود داشــت« .دمل چرکین» این عدم هماهنگی زمانی که رئیس کل
بانک مرکزی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد ،مشخص شد.وی ادامه
داد :اگر موضوع اختالف میان تیم اقتصادی دولت جدید تداوم داشته باشد ،تحقق
اهداف نامبرده امکانپذیر نیست.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد:
رئیس جمهور منتخب باید به چند موضوع برای دستیابی به اهداف مذکور توجه
کند ،نخســت آن که باید برنامهای پرمحتوا ،کامــل و جامع ارائه دهد که معیار
ســنجش و تأیید این برنامهها نظر کارشناسان اقتصادی خواهد بود.پورابراهیمی
افزود :دومین موضوع برای تحوالت اقتصادی ،انتخاب نیروها و گزینههایی است
که توانمند ،سالم و باتجربه باشند تا بتوانند برنامههای پیشبینی شده را اجرایی
کنند؛ رویکرد مجلس نیز همین رویه است.
در بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی با هیچکس تعارف نداریم
وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی امکان آزمون و خطا در کشور وجود ندارد،
اضافه کرد :بهترین کمک ما به دولت سیزدهم این است که سختگیرانه نسبت به
برنامهها و افراد انتخابی اقدام کنیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح
بر اینکه ما با احدی تعارف نداریم ،چرا که نظام در شــرایط بسیار سختی قرار
دارد ،ادامه داد :هماهنگی تیم اقتصادی دولت به منظوردستیابی به موفقیت و
بهبود شرایط اقتصادی از الزامات است.پورابراهیمی گفت :چهارمین مورد برای
دستیابی به تحوالت مثبت اقتصادی وجود فرمانده واحد در تصمیمگیریهای
اقتصادی کشور است ،برخالف آنچه در دولت یازدهم و دوازدهم جریان داشت.
باید صدای واحد اقتصادی از دولت سیزدهم به گوش برسد چرا که چند صدایی
آفت تصمیمات اقتصادی اســت.وی با بیان اینکه یک صدایی در دولت موجب
یک صدایی در تصمیمات حاکمیت و نظام شده است ،گفت :با تالش و مجاهدت
میتوان شاهد بهبود شــاخصهای اقتصادی در نیمه دوم سال  ۱۴۰۰باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :همواره اختالف نظرهایی میان
دولت جدید و قبلی در اعداد و ارقام وجود دارد ،به طور مثال دولت جدید مطرح
میکنــد که خزانهای خالی تحویل گرفته در حالی که دولت پیشــین مدعی
اســت که خزانه پر بوده است.پورابراهیمی اظهار داشت :همچنین ممکن است
دولت قبلی مدعی شــود که بدهیاش به بانک مرکزی حدود  ۱۰۰واحد است،

اما دولت جدید ادعا میکند که این عدد بیش از  ۵برابر رقم اعالمی اســت.وی
با بیان اینکه باید اطالعات را بر اســاس ســاز و کاری مشخص و شفاف تدوین
کرد که امکان ارزیابی عملکرد دولتها فراهم شود ،گفت :کمیسیون اقتصادی
مجلس در نخستین گام برای تعیین شاخصهای اقتصادی عملکردی دولتها
طرحی تدوین کرد که در حال حاضر اعالم وصول شده و در کمیسیون اقتصادی
نیز کلیات آن به تصویب رســیده اســت که تیمی متشکل از مجلس ،دستگاه
قضایــی و نمایندگان دولت گزارش مربوطه را تدوین و در زمان تحلیف رئیس
جمهور منتخب این گزارش رســماً منتشر میشود.رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس با اشاره به اینکه این گزارش میتواند مبنای تصمیم دولت فعلی و آینده
شود ،تصریح کرد :با توجه به اینکه تصویب طرح مذکور زمانبر است ،کمیسیون
اقتصادی به صورت موازی از ظرفیت ماده  ۴۵آییننامه داخلی مجلس استفاده
کرد و گزارشی از شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم تدوین
کرد.
یک سوم جمعیت به دلیل عملکرد دولت زیر خط فقر هستند
وی با بیان اینکه نرخ فقر در ایران از  ۲۲درصد به  ۳۳درصد افزایش یافته ،به این
معنا که به واسطه عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم ،یک سوم جمعیت
زیر خط فقر هستند ،افزود :میانگین نرخ تورم علیرغم اینکه در سالهای نخست
کاهشی بود اما از آنجا که طی  ۳سال اخیر افزایش زیادی داشت ،به  ۲۳درصد
رسیده است که این موضوع در شاخصهایی مانند رفاه اجتماعی ،درآمد سرانه
و ضریب جینی اثرگذار بوده اســت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه رشد اقتصادی در بخش صنعت تقریباً صفر بوده است ،تصریح کرد :این در
حالی است که این بخش مزیت اقتصادی کشور است؛ این عدد  ۰.۷درصد بوده
در حالی که بر اســاس برنامه باید به  ۹.۳درصد میرسید.پورابراهیمی با اشاره
به وضعیت بخش کشــاورزی بین سالهای  ۹۲تا  ،۹۹توضیح داد :رشد بخش
کشاورزی طی این سالها حدود  ۳درصد بوده در حالی که در برنامه حدود ۸
درصد پیشبینی شده است.
تحقق اهداف نرخ رشد در حوزه ساختمان معادل یک سوم بوده است
وی تصریح کرد :در حوزه ســاختمان نیز متوسط نرخ رشد  ۲.۳درصد بود که
در برنامه ششم  ۷.۵درصد پیشبینی شده است ،به عبارتی تحقق اهداف نرخ
رشد در حوزه ساختمان معادل یک سوم بوده است.رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس درباره تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور ،گفت :موجودی سرمایه طی
ســالهای مد نظر  ۱۱درصد کاهش داشته است؛ تشکیل سرمایه ثابت خالص
تقریباً منفی بوده که این امر برای نخستین بار در اقتصاد ایران روی داده است
و اثر آن در سالهای آینده مشخص میشود.
به دلیل شیوع کرونا یک میلیون شغل از دست رفته است
پورابراهیمی با اشاره به وضعیت بازار کار در سالهای  ۹۲تا  ،۹۹گفت :طی این
مدت دو میلیون شغل ایجاد شده که به دلیل شیوع کرونا یک میلیون شغل از
دســت رفته است ،در واقع به طور متوسط ساالنه دولت حدود  ۳۰۰هزار شغل
ایجاد کرده در حالی که بر اســاس برنامه باید ساالنه حدود ۹هزار شغل ایجاد
میشد .به عبارتی تنها یک سوم برنامه محقق شده است.وی با بیان اینکه نرخ
بیکاری بر اســاس برنامه باید به  ۱۰درصد میرسید ،حال آن که اکنون ۱۱.۲
درصد است ،درباره نقدینگی توضیح داد :رشد نقدینگی طی سالهای گذشته به
دالیل مختلف بسیار نگرانکننده بوده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
افزود :بر اســاس برنامه توسعه ،نقدینگی در سال  ۱۴۰۰باید به دو هزار و ۸۵۰
ه .م.ت میرســید ،حال آن که در خرداد به  ۳هزار و  ۷۰۰ه .م.ت یعنی بیش
از  ۳۰درصد میزان پیشبینی شــده رسیده است که در صورت تداوم این عدد
تا پایان ســال  ۱۴۰۰نقدینگی به  ۴هزار و  ۸۰۰ه .م.ت میرسد که باید برای
آن چارهای اندیشید.
ادامه در صفحه سوم

معاون کل وزارت بهداشت ،در ارتباط با ابعاد مختلف پیک پنجم کرونا
که با سویه غالب دلتا همراه شده است ،توضیحاتی ارائه داد.به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما ،ایرج حریرچی با حضور در برنامه
گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شــبکه دو سیما با اشاره به اینکه
ممکن اســت آمار رســمی مبتالیان و فوتیهای کرونا در کشورمان با
آمــار واقعی کمی متفاوت باشــد ،گفت :برخی افــراد وجود دارند که
تست نمیشــوند و یا در برخی موارد ،تستها  ۳۰تا  ۵۰درصد منفی
کاذب را نشان میدهند.وی ادامه داد :به علت محدودیتهای اعتباری،
محدودیت تســت وجود دارد و برخی افراد هم دیر به بیمارســتانها
مراجعــه میکنند و زمان طالیی مثبت شــدن تســت آنها میگذرد.
حریرچی با اشــاره به اینکه آماری که اعالم میشــود مستند به آمار
رسمی استخراج شده است ،اضافه کرد :در مورد افراد سرپایی ،ممکن
است چند برابر رقم فعلی ،کرونا مثبت باشند ،زیرا بسیاری از افراد ،ناقل
بدون عالمت هســتند و به مراکز برای تست مراجعه نمیکنند.معاون
کل وزارت بهداشت با اشــاره به اینکه کشورمان عالوه بر جبهه کرونا
در جبهه اقتصادی هم میجنگد ،گفت :نخستین کشوری بودیم که به
طور وسیع درگیر کرونا شدیم؛ چین در ابتدا ،فقط به «ووهان» محدود
بود.حریرچی افزود :آمریکا با  ۴برابر جمعیت ما ،هر دفعه چندین هزار
میلیارد دالر برابر مقابله با کرونا صرف میکند و کشــورهای دیگر هم
میلیاردها یورو و پول خــرج میکنند و توانایی این را دارند که اگر به
کسی میگویند در خانه بمان ،مشابه دریافتیهای قبلی و حتی بیشتر
از آن را به او بدهند ،اما کشــور ما به علــت تحریمهای ناجوانمردانه،
توانایی این کار را ندارد.وی ادامه داد :کرونا زمانی در کشــورمان شیوع
یافت که در ســالهای  ۹۷و  ،۹۸رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده
بودیم.حریرچی گفت :روند ابتالء به کرونا افزایشــی اســت و این روند
حداقل تا  ۱۰روز آینده ادامه خواهد داشــت.وی با بیان اینکه در چهار
هفته اخیر موارد ســرپایی از حدود  ۶۰هزار به  ۱۸۰هزار نفر افزایش
یافت ،افزود :در روند موارد مثبت بســتری و فوت نیز افزایش بســیار
شــدیدی داشــتیم و در هر هفته  ۲۲هزار مورد مثبت بستری و ۱۸۰
هزار مورد مثبت سرپایی داریم که به دو هزار و  ۲۱فوت در هفته منجر
شده است.حریرچی با اشــاره به اینکه در موارد قبلی به چنین اوجی
نرســیده بودیم ،اضافه کرد :تعداد مراجعات سرپایی مثبت در مقایسه
با هفته گذشــته ۲۶ ،و نیم درصد ،تعداد بیماران مثبت بســتری۲۲ ،
درصد و تعداد بیماران فوت شــده ۳۸.۲ ،درصد افزایش داشته است.
وی گفت :در ابتدای فروردین ،بیشتر شهرها ،زرد و یا آبی بودند ،اما در
 ۳۱فروردین ،بیشــتر شهرهای کشور قرمز شد و در  ۲۵اردیبهشت به
شرایط نرمال رسیدیم و اکثر شهرها ،نارنجی و یا زرد بودند؛ اما اکنون به
تدریج با ورود ویروس دلتا به وضعیتی رسیدیم که  ۹۰درصد شهرهای
کشور قرمز و یا نارنجی هستند.حریرچی افزود :اکنون روزانه به ازای هر
 ۱۰۰هزار نفر حدود  ۲۷نفر بســتری داریم که در مازندران که مسافر
پذیر اســت این رقم به حدود  ۸۱نفر میرسد.وی اضافه کرد :در مدت
اخیر ،معموالً جزو  ۱۰تا  ۱۲کشور نخست از نظر میزان بستری و فوت
بودهایم.حریرچی با اشاره به اینکه ،شنبه ،سه هزار و  ۴۸۳مورد بستری
جدید داشتیم ،گفت :معموالً  ۸تا  ۱۰درصد و در زمانهای اوج ،بیش
از  ۱۰درصد بســتری شدگان فوت میکنند.وی افزود :اکنون با توجه
به افزایش تجهیزات به ویژه دستگاههای اکسیژن سازی که توانستیم
تهیه کنیم ،میزان مرگ و میر ناشــی از کرونا در مقایســه با اوج آبان
پارســال ،کاهش داشته است.حریرچی با بیان اینکه مطلوب ما رعایت
 ۹۰درصدی شیوه نامهها است ،گفت :اکنون روند رعایت شیوه نامههای
بهداشتی در کشورمان  ۳۹درصد کاهش داشته که کمترین مقدار در
یک ســال اخیر است.وی افزود :میزان رعایت شیوه نامههای بهداشتی
در برخی استانها مانند هرمزگان ،کرمان و برخی از استانهای شمالی
مانند البــرز و گیالن ،کمتر از  ۳۰درصد اســت.حریرچی اضافه کرد:
در اســتان هرمزگان فقط  ۲۹درصد و در گیــان  ۳۰درصد مردم از
ماسک استفاده میکنند.وی با اشاره به اینکه در دو هفته اخیر اعمال
نظارتها در ســطوح اجرایی کاهش داشته و تاب آوری مردم هم کم
شده است ،گفت :از اردیبهشت سال  ,۱۳۹۷درگیر تحریمهای شدید
یک جانبه و رشــد منفی اقتصادی و تورم حــدود  ۳۰تا  ۴۰درصدی
هستیم که همه این عوامل موجب شده تا تضعیف سرمایه اجتماعی در
حوزه کرونا ایجاد و اعتماد عمومی کم شود.حریرچی با اشاره به اینکه
واکسیناسیون باید زودتر انجام میشد ،افزود :تولید واکسن داخلی کار
فــوق العادهای بود و باید میزان این تولید را افزایش دهیم که در حال
انجام است.وی ادامه داد :اکنون میزان واکسنهای موجود ،محدود است
و بیگانگان هم بدعهدی و برخی کشورها هم واکسنها را احتکار کردند
ضمن اینکه محدودیت ارزی داریم.حریرچی گفت :برخی از کشورهای
همسایه و برخی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ازای
هر نفر ۷ ،تا  ۹دوز واکســن خریدند.وی اضافه کرد :در نهایت صداقت،
تالش شــده است حداکثر واکسن ممکن در کشورمان فراهم شود ،اما
در مقاطعی برای جا به جایی پولهای خرید واکســن ،با مشکل روبرو
بودهایم.حریرچی گفت :واردات واکســن ادامه دارد و ارز مناسبی برای
این منظور تخصیص پیدا کرده است.وی افزود :پیش بینیهای دانشگاه
واشنگتن نشان میدهد که در یک ماه و نیم آینده ،مرگهای کرونایی
در کشــور ما از روزانه  ۳۰۰نفر کنونی به حدود  ۶۰۰نفر افزایش یابد
و اگر به دســتورالعملها عمل نکنیم شاید در آینده این رقم به حدود
 ۸۰۰نفر در روز برسد.معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد :به رکورد
روزانه تزریق  ۴۳۰هزار دوز واکسن رسیدیم ،اما هدفمان این است که
به رکورد تزریق روزانه  ۸۴۰هزار دوز واکســن برسیم.حریرچی گفت:
تاکنون  ۷۸درصد جمعیت باالی  ۸۵ســال کشــور واکسینه شدند و
حدود  ۷۲درصد  ۷۵تا  ۸۴ســال ،حدود  ۸۴درصد  ۷۰تا  ۷۴ســال
و  ۸۱درصد  ۶۵تا  ۶۹ســالهها واکســن را دریافت کردهاند.وی افزود:
حدود  ۸۰درصد واجدان شرایط دریافت واکسن ،برای تزریق به مراکز
واکسیناسیون مراجعه کردند و واکسینه شدند.حریرچی اضافه کرد۸۰ :
درصد بستری شدگان باالی  ۶۵سالهها کسانی هستند که اص ًال واکسن
نزدند و  ۱۰درصد آنها هم کســانی هستند که دوز نخست واکسن را
زدند.وی با اشاره به اینکه هدف نخست واکسیناسیون ،کاهش مرگ و
میر و کاهش بستری در بخش مراقبتهای ویژه و بیمارستان است.
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سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

امضای اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب
توسط اعضای شورای نگهبان
سخنگوی شــورای نگهبان از امضای اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب
توســط اعضای این شورا خبر داد.به گزارش ایسنا ،پایگاه اطالع رسانی
شــورای نگهبان اعالم کرد:در اجرای ماده  ۲قانون انتخابات ریاســت
جمهوری ،اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در جلســه اخیر شــورای
نگهبــان امضاء و به دفتر مقام معظم رهبری ارســال شــد.به موجب
ماده  ۲قانون انتخابات ریاســت جمهــوری « اعتبارنامه رئیس جمهور
توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد».
در اجرای ماده  ۸۳قانون انتخابات ریاســت جمهوری ،یک نســخه از
اعتبارنامه نیز به وزیر کشور ارسال شد.

جزئیات کامل برگزاری مراسم تحلیف
آیت اهلل رئیسی در مجلس
ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس جزئیات برگزاری مراســم تحلیف
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری را تشــریح کرد.به گزارش گروه
پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،سید نظامالدین موسوی سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس شــورای اسالمی در تشــریح جزئیات برگزاری مراسم
تحلیف ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری ،گفت :پس از انتخابات
ریاســت جمهوری چند مراســم طبق قانون اساســی برگزار میشود،
مراسم تنفیذ توسط رهبر معظم انقالب ،مراسم تحلیف و سوگند رئیس
جمهور و سپس رأی اعتماد مجلس به کابینه معرفی شده توسط رئیس
جمهور این مراســمها هســتند که پس از آن ،دولــت جدید کار خود
را آغاز میکند.وی با بیان اینکه مراســم تنفیذ رئیس جمهور منتخب
دوازدهم مرداد ماه برگزار میشــود ،افزود:پس از آن مراسم تحلیف یا
سوگند رئیس جمهور در مجلس برگزار می شود؛ طبق اصل  121قانون
اساسی این مراسم در نشست علنی مجلس برگزار میشود و رئیس قوه
قضائیه و اعضای شــورای نگهبان نیز باید در این مراســم حضور پیدا
کنند.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد :بنا بر عرف ادوار مختلف
انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به اهمیت حقوقی مراسم تحلیف
که نماد مردمساالری و انتقال مسالمتآمیز قدرت در کشور است ،این
مراسم با حضور میهمانان خارجی و داخلی برگزار میشود.موسوی بیان
کرد :رئیس مجلس در این مدت ســتادی را بر همین اســاس تشکیل
دادند و کمیتههایی در این ســتاد فعال شدند تا مراسم باشکوه تحلیف
را بــه عنوان نماد رأی ملت و تعامل دســتگاههای مختلف نظام برگزار
کنند .کمیتهها جلســات مختلف و متعددی را در مورد نحوه برگزاری
مراسم ،دعوت از مهمانان و رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا با توجه
به شــرایط فعلی کشور تشکیل دادهاند.وی با بیان اینکه مراسم تحلیف
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری  14مرداد ماه مصادف با سالگرد
صدور فرمان مشروطیت در مجلس برگزار میشود ،گفت :ستاد مذکور
برای برگزاری این مراســم محدودیتهای ترددهای خارجی را نیز در
نظر گرفته و با رعایت همه پروتکلهای بهداشــتی و دعوت از مهمانان
داخلی و خارجی برنامهریزیهای الزم را انجام داده است.نماینده تهران
در تشریح جزئیات دعوت از کشورها و دولتهای مختلف برای حضور
در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب ،اظهار کرد:به طور طبیعی در
شرایط فعلی تردد بین کشــورها در فضای بینالمللی از سطح پایینی
برخوردار اســت اما به رغم این مسئله و بر اساس آماری که داده شده
تعداد زیادی از مقامات و شــخصیتهای سیاسی دنیا از حضور در این
مراسم استقبال کردند.وی افزود :بر اساس آمار اعالم شده تا این لحظه
 115مقام رســمی از  73کشــور جهان اعالم آمادگی برای حضور در
مراســم تحلیف کردند؛ از بین این مقامات  10رئیس کشــور در تراز
سران کشــورها 20 ،رئیس مجلس 11 ،وزیر خارجه 10 ،نفر از وزرای
دیگر کشورها و همچنین فرستاده ویژه و نواب روسای مجالس ،روسای
کمیسیونها و هیأتهای پارلمانی در این مراسم حضور پیدا میکنند.
همچنین روســای مقامات  11سازمان بینالمللی و منطقهای ،نماینده
دبیرکل ســازمان ملل ،رئیس اوپک و مقاماتــی از  ،IPUاتحادیه اروپا،
اوراسیا ،اتحادیه بینالمجالس کشــورهای اسالمی و آسیایی ،سازمان
اکو ،سیکا و  D8برای حضور در این مراسم دعوت شدند و اعالم آمادگی
کردند.
موسوی ادامه داد :همچنین نمایندگان و شخصیتهای برجسته ادیان
و مذاهب مختلف جهان دعوت شده و برای حضور در این مراسم اعالم
آمادگی کردند؛ شــخصیتهای مهم فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم
نیــز حضور پیدا خواهند کرد و این افراد طی روزهای آینده وارد تهران
خواهند شد؛ برای تردد این مقامات ،رعایت پروتکلهای بهداشتی کرونا
شــرایطی در نظر گرفته شــده ،همچنین تمهیداتی به لحاظ ترافیکی
اندیشیده شده که توسط مسئوالن مربوطه به سمع و نظر مردم تهران
میرسد تا مشــکلی برای شهروندان تهرانی ایجاد نشود.وی با اشاره به
حضور مهمانان داخلی و دعوت از مقامات ومســئوالن مختلف گفت :با
توجه به تعداد باالی مهمانان خارجی و محدودیتهای شــرایط کرونا،
تعداد کمتری میهمان داخلی نسبت به ادوار گذشته دعوت شده ،لذا از
کسانی که در ادوار گذشته به مراسم تحلیف دعوت میشدند و در این
دوره امکان دعوت از آنها را نداشتیم ،عذرخواهی میکنیم.
حضور  170خبرنگار داخلی و خارجی در مراسم تحلیف رئیس
جمهور
نماینده تهران در مجلس در تشــریح نحور پوشــش رسانهای مراسم
تحلیف یادآور شد 400 :نفر از رسانههای داخلی و خارجی برای پوشش
خبــری و تصویری اعالم آمادگی کردند که به دلیل شــرایط کرونا و با
توجه به تمهیدات و بســترهای الزم از  170خبرنگار داخلی و خارجی
دعــوت به عمل آمده اســت .عالوه بر خبرنــگاران داخلی بیش از 30
کشور نماینده رســانهای خود را در این مراسم خواهد داشت.موسوی
در توضیح ترتیب و شیوه برگزاری مراسم تحلیف گفت :در این مراسم
طبق ادوار گذشته تحلیف و سوگند رئیس جمهور از اهمیت برخوردار
اســت که پس از آغاز نشست علنی و خیرمقدم توسط رئیس مجلس،
طبق اصل  121قانون اساســی مراسم سوگندنامه اجرا میشود و پس
از آن به طور رســمی سکان اداره کشور به رئیس جمهور منتخب داده
میشود.ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس در پایان در پاسخ به سوال
خبرنگاری درباره اینکه آیا از کشــور عربستان سعودی نیز مقاماتی در
مراسم تحلیف حضور پیدا خواهند کرد ،گفت :جزئیات مربوط به حضور
مهمانان خارجی هنوز قطعی نیست و در روزهای آینده به طور دقیقتر
اعالم خواهیم کرد.
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ربیعی در آخرین نشست خبری:

دولت آینده راه دشواری دارد

سخنگوی دولت گفت :نوعی خوش اقبالی و لطف خداوند بود که
دولت تدبیر و امید توسط مردم برگزیده شده بود و توانست سایه
های شوم را از کشور دور کند.به گزارش خبرنگار مهر ،علی ربیعی
سخنگوی دولت صبح دیروز (دوشنبه) در آخرین نشست خبری
که به صورت حضوری و در محل دفتر ســخنگویی برگزار شد،
اظهار داشت :گفتمان دولت یازدهم ،براساس ضرورتهای دوره
حیات سیاسی و اجتماعی ایران در دهه  ۸۰شکل گرفت .در سال
 ۹۲گفتمان اعتدال ،یک نیاز برای کشور بود.ربیعی گفت :این نیاز
براساس دو معضل بوجود آمد؛ یکی گرایشهای قطبی فاصلهدار
افراطی و تفریطی نسبت به مسائل خارجی و نیز در داخل قطبی
شدن شدید جناحهای سیاسی و نیاز جامعه به دیدگاهی متعادل
برای حل مسائل خارجی و آرامش در داخل و همینطور تفرقه در
میان ملتهای منطقه و مسلمانان که خود محصول افراط گریها
و تفرقه افکنی های درون و بیرون از امت اسالمی بود.وی افزود:
ما در دهههای گذشته ،این تجربه را یاد گرفتیم که از راه افراط
و تفریط نمیشود کشور را اداره کرد .دولت برآمده از ایده اعتدال
بــه قدری به این ایده معتقد بود که رئیس جمهور در طول این
مدت از مدیرانی بــا گرایشهای مختلف در دولت بهره برد و از
آنان دعوت به کار کرد و در تمام هشت سال گذشته کوشید که
از جاده اعتدال منحرف نشود.ســخنگوی دولت گفت :در عرصه
خارجی پایبندی به گفتمان اعتدال چیزی نبود جز پایبندی به
منافع ملی ،ایستادگی در برابر زورگویی اما تعهد به تعامل مبتنی
بر احترام و منافع متقابل با جهان .واقعیت این است که اعتدال،
ضرورت و نیازی تمام نشدنی است.ربیعی گفت :دولت اعتدالی با
تدبیر و امید ،در دوره هشــت ســال فعالیت خود ،بســیاری از
اقدامات را سامان داد؛ هرچند که به علت موانع داخلی و خارجی
نتوانست در برخی موارد موفق بشود .دولت در این هشت سال،
آثار قابل توجه و به یاد ماندنی در تاریخ ایران بر جای گذاشت و
ثبت کرد؛ موفقیتهایی که به خوبی دیده نشــد.وی ادامه داد:
البته دولت ناکامیهایی هم داشت که بخشی از این ناکامیها به
علت نارســاییهای طبیعی بود که در هر دولتــی و هر قوهای
میتواند وجود داشته باشد و بخش عمده دیگر ،ناشی از موانعی
بود که به دولت تحمیل شد .البته موضوعاتی که هم که در آنها
به موفقیت دست یافت نیز معموالً با بی مهری جناحهای سیاسی
مخالف دیده و شنیده نشد.سخنگوی دولت تاکید کرد :قضاوت
در مورد دولتهــای یازدهم و دوازدهم ،بــدون دیدن «عوامل
خارجی و موانع داخلی» و ارزیابی عملکردش ،بدون تقسیم این
مدت به دو دوره زمانی ،تبیینی منصفانه و درســت نخواهد بود.
ربیعی اظهار کرد :دولت با این تحلیل که کشــور نیازمند توسعه
اســت و در سایه پیشرفت و توسعه و بزرگ شدن اقتصاد امکان
تحرکهای اجتماعی فراهم میشــود .بر این اساس برنامههای
خود را در سایه سه جهت  -۱رشد و توسعه  -۲گسترش عدالت
و  -۳فقرزدایــی در نظر گرفت.وی ادامه داد :برای دســتیابی به
عامل اول ،نیازمند سرمایه گذاریهای متعددی بودیم .بنابراین با
مشی اعتدال در سیاست خارجی ،به سمت زدودن ایرانهراسی

شکل گرفته پیش رفتیم و در یک روند پرافتخار ،ایران ،یک تنه
در برابر شش قدرت جهان قرار گرفت و آنان را به تعامل با ایران
در موقعیت برابر و توام با احترام ،واداشت.ربیعی گفت :اعتدال در
روابــط خارجــی ،به معنــای فرامــوش کردن دشــمنیها و
بدخواهیهایــی نبود که علیه ملت ما روا شــده بلکه به معنای
حرکت در مسیر منافع ملی است.وی تاکید کرد :با تصویب برجام
و موفقیت دولت ،هیچکس نمیتواند رشد اقتصادی را که از این
طریق در ســه سال اول دولت یازدهم ،نصیب کشور شد ،نادیده
بگیرد؛ هیچکس نمیتواند پیشــیگرفتن مــزد بر تورم را منکر
بشــود؛ هیچکس نمیتواند خدمات مربوط به سالمت را نادیده
بگیرد.ســخنگوی دولت گفت :وقتی از دولــت تدبیر برای حل
بحرانها حرف میزنیم ،ســخنی گزاف و یــک ادعای توخالی
نیســت .چون دولت بــا دو پدیده که هریک بــه تنهایی مظهر
افراطیگری در جهان اســت ،مواجه بود؛ یکی داعش و دیگری
ترامپ .این دو ،مصداق افراطی گری و برهمزننده تعادل در جهان
بودند.ربیعی گفت :اگر دولت برخورد غیرمدبرانه با این دو پدیده
که نماد افراطیگری در جهان هســتند ،میداشــت ،منجر به
شعلهورشــدن جنگهای فرقهای و مذهبــی در برخی جوامع
اسالمی میشد و نیز تسلط افراطی گری به نام اسالم انحرافی در
منطقه میشــد که تنها بدخواهان امت مســلمان را خوشحال
میکرد .تدبیر مواجهــه با ترامپ ،از آن روایتهایی اســت که
درست بازگو نشد و نمیشود و همچنان ناگفتهها درباره آن زیاد
است.وی افزود :اگر در این سالها دولتی بر سر کار بود که به راه
اعتدال و تدبیر بهایی نمیداد ،نه تنها آن مقاومت بی نظیر مردم
در برابر فشارهای بیسابقه اقتصادی امکان پذیر نمی بود بلکه اگر
در این ســالها دولتهایی غیراعتدالی و بیتجربه میداشتیم،
آنگاه وقوع حوادثی با خسارات زیاد برای ملت ایران کام ً
ال متصور
و محتمل بود.سخنگوی دولت گفت :دولت یازدهم و دوازدهم به
شــکل تصادفی و ناخواسته با سونامی زیادهرویها و افراط گری

جهانگیری در نشست مدیران دولت دوازدهم:

از ما سوال نشد چگونه نفت
فروختیم

معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه «ترامپ» میخواست حتی یک بشکه نفت ایران فروخته
نشود ،گفت :در این مدت هیچ کس از ما نپرسید چگونه نفت فروختید.به گزارش خبرنگار مهر،
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور دیروز در نشست رئیس جمهور با مدیران ارشد دولت
تدبیر و امید در دولتهای یازدهم و دوازدهم که در ســالن اجالس سران برگزار شد ،گفت :در
ابتدا الزم میدانم که از تمام وزرا و معاونین وزرا ،استانداران و همه اعضای دولت تشکر کنم و به
آنها خسته نباشید بگویم و در همین جا به رئیسجمهور عزیز ،ارزشمند ،دانشمند جناب آقای
روحانی که از ابتدای پیروزی انقالب اســامی در کنار امام عزیز و راحل ما بودند و در پیروزی
انقالب نقش کلیدی داشــتند و بعد از آن در استمرار جمهوری اسالمی در هر جا که الزم بود،
نقشآفرین بود .دو دوره در مجلس شورای اسالمی خدمت او بودیم و وی در مجلس همواره به
عنوان یکی از افراد موثر و صاحب نظر بود که در سختیها به او مراجعه میشد.وی افزود :آقای
روحانی در زمان جنگ تحمیلــی حزب بعث عراق به ایران نقش مهم و محوری در فرماندهی
جنگ و کمک به فرماندهی جنگ بر عهده داشــت و  ۲۴ســال به عنوان نماینده مقام معظم
رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود که  ۱۶سال به عنوان دبیر و  ۸سال هم به عنوان رئیس
شورای عالی امنیت ملی در مهمترین و اساسیترین و اصلیترین تصمیمات مهم کشور حضور
داشت و به عنوان گنجینه اسرار این کشور است و در دوران ریاست جمهوری خود کشور را از
یک دوران ســختی عبور داد که جا دارد به ســهم خودم به او خدا قوت و خسته نباشید بگویم
و مطمئن هســتم اجر کار شما در نزد خداوند تبارک و تعالی هست و در تاریخ ماندگار خواهد
شد و روزی اهمیت این کار بیشتر برمال خواهد شد.معاون اول رئیسجمهور گفت :آقای روحانی
وقتی سکان دار مسئولیت ریاست جمهوری شد که کشور با تهدیدات و فرصتهای ویژه روبرو
بود .اشکال ما این است که زود این مسائل را فراموش میکنیم ،از یک طرف تهدید و تحریمهای
شورای امنیت ذیل فصل هفتم به همراه تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای ریاست جمهوری
آمریکا را داشتیم که کشور را در تنگنا قرار داده بود ،از نظر اقتصادی در شرایط بسیار سختی قرار
داشتیم و از نظر سیاست داخلی در شرایط اوج اختالفات داخلی در نهادهای رسمی و حکومتی
بودیم .به طوری که رئیسجمهور در مجلس علیه رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه نوار پخش
میکرد و حرف میزد ،این فضایی بود که دولت کار خود را در آن شروع کرد.جهانگیری گفت:
انتخاباتی در سال  ۹۲برگزار شد و نتیجه آن انتخابات این بود که مردم امید به تغییر امور و اصالح
آن پیدا کردند .فرصت بســیار مهمی بود که امید مردم به دستگاههای اجرایی پیدا شده بود و
خصوصاً نخبگان جامعه سرشار از امید نسبت به آینده بودند.وی تاکید کرد :در همان سالهای
اول دولت در جلســهای دعوت بودیم ،یکی از هنرپیشههای سرشناس کشور در جلسه شرکت
داشت .برای من سوال بود که چرا در جلسه شرکت کرد! او چند دقیقه سخنرانی کرد و گفت که
من خودم هم نمیدانم چرا در این جلسه حضور دارم ،فقط میدانم که حالم خیلی خوب است.
قب ً
ال از ناراحتی ،همه همیشه در کوه و بیابان بودیم ،االن هر کجا دعوتم میکنند فکر میکنیم
باید شــرکت کنیم و یک امید به آینده داریم.معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد :اینکه عدهای
کارآمدی را مقایسه میکنند ،توجه داشته باشند شرایط کار دولت در اوضاعی شروع شد که با
تحریمهای گسترده روبرو بودیم که من به آنها اشاره کردم و این تحریمها در سال  ۹۲و  ۹۳و
 ۹۴تا اجرایی شدن برجام در دی ماه  ۹۴ادامه داشت.جهانگیری گفت :دستاوردهای دولت در
این دو و نیم ســال را با هر دوره دیگری میخواهید مقایسه کنید تورم کاهنده ،رشد اقتصادی

های متعددی مواجه شــد که نه فقط ایران بلکه کم و بیش همه
جهان را شــوکه کردند .در این سالهای افراطی گری که نزدیک
به یک دهه طول کشــید ،نوعی خوش اقبالی و لطف خداوند بود
که دولت تدبیر و امید توســط مردم برگزیده شده بود و توانست
سایههای شوم را از کشور دور کند.ربیعی گفت :دولت از یک سو
در جهت احقاق حقوق ملت در مجامع جهانی باید اقدام کرده و
حرکت میکرد و در عین حال ،ضمن مقابله با ایرانهراسی و ایجاد
حقانیت برای مردم ،تالش میکند تا جنــگ افروزان را وادار به
عقب نشینی کند .از سوی دیگر دولت باید به سرنوشت نسلهای
آینده و روزهای آتی کشور توجه میکرد .این در حالی است که از
درآمدهای ارزی بیش از صدمیلیارد دالری خبری نبود.وی ادامه
داد :دولت برای برای اداره روزمره معیشت و بازنگه داشتن سفره
مردم و صرفاً چرخش روزمره امور کشور ،نیاز به  ۵۰میلیارد دالر
واردات داشــت و اگر بنابر رشــد و توسعه نیز بود به حدود ۱۰۰
میلیارد دالر برای تامین معیشت و سرمایه گذاری نیاز بود .همه
اینها در شرایطی بود که کشور با محدودترین درآمدهای نفتی در
عمر دولتها در ایران مواجه شد.سخنگوی دولت گفت :البته شاید
همین موضوع هم ،یکی از دستاوردهای دولت است.؛ بدین شکل
که کشور را در سه سال اخیر با بودجههایی اداره کرد که کمترین
اتکا را به نفت داشتند .در این وضعیت ،با ممنوعیت واردات ۲۵۰۰
قلم کاال بدون اینکه به وفور کاالهای اساسی در کشور صدمهای
وارد شــود؛ به گسترش صادرات نیز پرداخت.ربیعی تصریح کرد:
بدین ســان اهداف طراحان جنگ اقتصادی ،به ثمر ننشســت و
ایران ،ایران ماند .این موضوع ،به طور طبیعی این وضعیت فشــار
سنگینی بر زندگی مردم وارد کرد .تورم و کاهش ارزش پول ملی،
نتیجه تحریمهای بیســابقه و وحشــتناک بود.وی افزود :البته
بســیاری پیشبینی وضعیتــی بدتر از این و فروپاشــی ایران را
داشــتند ولی نه تنها اقتصاد ایران فرونپاشید بلکه در سال  ۹۹به
رشد هم رسید هرچند همزمان ،به زندگی مردم لطمه اقتصادی

فزاینده و سرمایهگذاری نیز فزاینده بود .از سوی دیگر بخش خصوصی فعال و ایجاد اشتغال قابل
توجه بود و انســجام در قوای ســهگانه در سطح باالیی بود و جریانات سیاسی امیدوار به آینده
بودند.وی اظهار داشــت :از دی ماه ســال  ۹۴یک اتفاق ویژه افتاد و برجام به عنوان بزرگترین
دستاورد دیپلماسی دوران معاصر ایران به دست آمد ،که با هیچکدام از دستاوردهای قبلی قابل
مقایســه نیســت و ایران به تنهایی در مقابل  ۶قدرت بزرگ نشست و مذاکره کرد ،مذاکره این
بود که آمریکاییها بعد از آن گفتند ایران سر ما کاله گذاشت.معاون اول رئیسجمهور تصریح
کرد :البته آنها دروغ میگویند چون این مذاکرات منجر به یک توافق شده بود و هیچکس سر
دیگری کاله نگذاشــت .به هر حال این دستاوردها دوره اول ریاستجمهوری را به شکلی کرد
که در انتخابات  ۹۴مجلس هر کس در هر جا اعالم کرد که ما حامیان دولت هستیم رای آورد.
جهانگیری گفت :چه ُمهر تاییدی باالتر از اینکه مردم افرادی را انتخاب کردند که حامی دولت
بودند ،کف میزان رای تهران از سقف نمایندگان دور بعد باالتر بود .در سال  ۹۶و در آن رقابت
نفس گیر ُمهر تایید مهم مردم ایران با بیش از  ۲۴میلیون رای بر عملکرد رئیس جمهور در واقع
ُمهر تاییدی بود بر عملکرد و سیاستهای دولت یازدهم بود .شاید بگوییم که در دوره اول ،مردم
بــرای «نه» به دیگران به آقای روحانی رای دادند اما در دوره دوم روحانی با کارنامهاش خدمت
مردم ایران آمد و آن رای تاریخی را از مردم ایران گرفت.وی گفت :در دور دوم ،دولت با فشارهای
عجیبی رو برو شــد .از یک سو فشارهای بینالمللی با محوریت رژیم صهیونیستی و مرتجعین
منطقه به ویژه رژیم سعودی رو به رو بودیم و در این شرایط رئیس جمهور نادان آمریکا از برجام
خارج شد و با هدف فروپاشی ایران سیاست فشار حداکثری را وضع کرد.معاون اول رئیسجمهور
اضافه کرد :واقعاً همانطور که آقای زنگنه گفت ،هدف به زانو درآوردن و فروپاشی ایران بود .اما
مســئوالن دولت ،متحد شدند که در این جنگ ناخواسته و ظالمانه اقتصادی که آمریکا شروع
کرد به شکست امریکا منجر شد.جهانگیری گفت :سیاست و عملکرد دولت به گونهای بود که در
اواخر سال  -۱۳۹۸در دوره خود ترامپ -اعالم شد که فشار اقتصادی به ایران شکست خورده و
رشد اقتصادی بهتر شده اما یکباره کرونا به سراغ ما آمد.وی با اشاره به خسارات زلزله کرمانشاه،
اظهار کرد :در زلزله کرمانشــاه بیش از صد هزار خانه تخریب شد و در سیل  ۹۸در  ۲۰استان
کشور بیش از صد هزار خانه تخریب شد ،اما دولت مردان امریکا اعتراف کردن سیاستهای آنها
شکســت خورده اســت.معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد :در این شرایط ،کرونا هم به کمک
ترامپ آمد .در همان مقطع رئیس جمهور به رهبری اصرار کرد که ایشان فرمانده جنگ اقتصادی
شوند اما رهبری فرمودند طبیعی است که فرمانده باید رئیسجمهور باشد و فرمان تشکیل جلسه
سه قوا را هم دادند .در این مدت ستاد مقابله با تحریمها تشکیل شد و ستاد اقتصادی دولت هم
به طور مرتب در هر هفته دو جلســه میداد ،جلسات اقتصاد مقاومتی را هم خود من تشکیل
میدادم.جهانگیری با اشــاره به تحریمهای نفتی ،افزود :هیچکس از ما نپرسید که چگونه نفت
فروختید؟ ترامپ و تیمش ایستاد تا نگذارند یک بشکه نفت ایران فروخته شود و به  ۱۲نفتکش
ما آسیب زده و اسرائیل آدم میفرستاد داخل نفتکش ما و آن را منفجر میکرد ،هرکس مدعی
بود میتواند نفت بفروشد به میزان الزم در اختیار آنها قرار گرفت اما یکی از آنها بگوید یک بشکه
نفت فروخته .وی گفت :هیچکس نگفت پول نفت چگونه جابهجا میشد .اگر صنعت پتروشیمی
و فوالد و مس نبود ،ارز کشور هم تامین نمیشد و ممکن بود نقشه دشمن موفق شود.معاون اول
رئیسجمهور با بیان اینکه در دوران جنگ اقتصادی هیچ کارخانهای به دلیل نرسیدن مواد اولیه،
تعطیل نشد ،اظهار داشت :اما کسی نپرسید پتروشیمی چگونه فروش رفت .بانکها ،کشتیها و
بنادر ایران تحریم بود اما ما سالی تا  ۱۳۰میلیون تن کاال از بنادر دنیا وارد میکردیم در حالی که
تک ،تک کشتیها را به نام ،تحریم کرده بودند.جهانگیری خاطرنشان کرد :ما متعهد شده بودیم
با رهبری مقام معظم رهبری سیاست امریکا را شکست دهیم و خود آمریکاییها گفتند که ما
شکست خوردهایم .در واقع ایراندوستی ،مردم دوستی و تعهد به آرمانهای انقالب ،امام ،شهدا و
مسئولیت پذیری دولت موجب شد ما پای کار بایستیم .متاسفانه خیلی از دوستان با نادانی کامل
به دولت فشار آوردند و انواع زخم زبانها را زدند.

ناشی از تحریم نیز وارد شد و این موضوعی جدی برای دولت بود.
ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :برای همین سیاســتهای
حمایتی از ســوی دولت ،پیگیری شد که همسان سازی حقوق
بازنشستگان ،ارائه بستههای حمایتی به گروههای ذینفع و افزایش
حقوق کارگران و گروههای مورد حمایت از جمله این برنامهها بود.
ربیعی گفت :با همه این اتفاقات ،تحریم و عدم دسترسی به منابع،
بر اقتصا ِد عادت کرده به درآمدهای ارزی باال ،زندگی را برای مردم
و کار را برای دولت ،دشــوار ساخت و مردم هنوز در آثار ناشی از
تحریم به ســر میبرند .امروز در پایــان دولت میخواهم بگویم
تحریم باعث به هم خوردن تعادل قیمت بسیاری از کاالها در بازار
شد.وی اظهار کرد :این مسیری را که ما رفتیم ،اشتباه نبود؛ هنوز
هم میگوییــم اعتدال تنها راه موفقیت و غلبه بر موانع اســت.
سخنگوی دولت گفت :برای موفقیت دولت سیزدهم دعا میکنیم.
دولت آینده راه دشــواری در پیــش دارد .باید همگان انتظارات
منطقی از دولت آینده ،داشته باشیم .دولت آینده هم ،در شرایط
تحریم قرار دارد .تحریم ،حقیقتی انکارناپذیر است.ربیعی گفت:
دولت آتی با چالشهای ســه گانه امروز دولت دوازدهم نیز روبرو
خواهد بود .تغییرات آب وهوایی و خشکسالی ،امری واقعی است
و جدی .بدون تردید نمیتوانیم با عادات مالوف ،مســیر را ادامه
دهیم .تغییرات اقلیمی و کرونا هم به عنوان افراطی گری انسان
ســاخته طبیعت ،چالشهایی هستند که دولت آتی با آن مواجه
خواهد بود .همیشه کرونا و تحریم هم آثار معیشتی و روانی خود
را ادامه میدهد.وی افزود :در کنار آن ،تجربه ما در  ۸ســال اخیر
میگوید تنها راه موثر برای مواجهه با این چالشها مدارا ،عقالنیت
و سختکوشــی اســت که میتوان با آن بر مشــکالت فائق شد.
ســخنگوی دولت گفــت :طی حدود  ۲۸ماه ســخنگویی دولت
اعتدال ،با مســائل متعدد داخلی و خارجی روبرو بودیم .در این
مدت تالش کردم ســخنگویی را به عنــوان پل ارتباطی و نقطه
اتصال افکار عمومی و دولت ،ترسیم کنم.ربیعی تصریح کرد :سعی
کردم که دیدگاههای جمهور را به دولت انتقال بدهم .هر هفته نیز
ســعی کردم دیدگاه دولت را به شما و مردم منتقل کنم و همه
اینها ،به واسطه شما رسانهها رخ میداد .در کنار هم و با دیدگاهها
و مشربهای سیاسی مختلف ،حوادث تلخ و شیرینی را پشت سر
گذاشتیم.وی تاکید کرد :در این مدت تالش شد پاسخها مستند
و همراه با نگاه علمی به پدیدهها باشد و همواره بر رعایت صداقت
و راستگویی در بیان پاسخها به عنوان یک اصل اخالقی ،اهتمام
میکردم؛ همچنین عدالت و انصاف در پاســخگویی و مواجهه با
همه خبرنگاران را بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان
رعایت میکردم.ســخنگوی دولت گفت :بنابر سابقه مطبوعاتی
خودم ،خوشبختانه رابطه دوستانهای با همه خبرنگاران داشتم به
نحوی که در لحظات تلخ و شــیرین در کنــار آنان حاضر بودم.
توصیهام به همه شما این است که بپذیریم دولت آتی ،دولت همه
مردم ایران اســت؛ بپذیریم که انتخابات تمام شد اما شرارتهای
خارجی کماکان هست و ما در برابر آن شرارتها نیازمند حضوری
پرقدرت هستیم.
امیر سیاری:

اقتدار دریایی ایران محصول
مدیریت جهادی است
معاون هماهنگکننده ارتش با اشــاره به تأکیدات رهبر
معظــم انقالب اســامی در خصــوص مدیریت جهادی
گفت :توســعه ســواحل مکران و اقتدار دریایی کشور در
چند سال گذشته ،محصول مدیریت جهادی بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش،
امیر دریادار حبیباهلل ســیاری ،معــاون هماهنگکننده
ارتش در مراسم افتتاح ساختمان یاس فاطمی دانشکده
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش با طرح این مسئله
که تفاوت «مدیریت» با «مدیریت جهادی» در چیســت،
اظهار داشت :تفاوت عمده مدیریت با مدیریت جهادی در
این است که در مدیریت جهادی ،عزم راسخ ،هدفگذاری،
دقت عمل ،جدیت ،تالش و پشــتکار با هم تجمیع شده
است و نتیجه چنین مدیریتی ،مدیریت جهادی است.وی
با بیان اینکه رهبر معظم انقالب اســامی بارها بر احیای
روحیه مبتنی بر مدیریت جهادی در سطح کشور تأکید
کردهاند ،گفت :اگر بخواهیم در این حوزه مصداقی بیاوریم،
میتوانیم به توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی در چند
سال گذشته اشاره کنیم.معاون هماهنگکننده ارتش با
تأکید بر اینکه مدیریــت جهادی بر مبنای تدبیر ،انگیزه
و همت مضاعف شکل میگیرد ،افزود :ما سواحل مکران
را در شرایطی توسعه دادیم که بسیاری از مسائل ،از قبل
برای این منطقه پیشبینی نشــده بود.امیر سیاری ادامه
داد :قطعاً عزم راســخ ،جدیت ،خواســتن ،تدبیر کردن و
تالش مضاعف عزیزان ما در ارتش ســبب ساخته شدن
ایــن پروژه در کمترین زمان ممکن شــد و این برگرفته
از همان مدیریت جهادی اســت که رهبر انقالب اسالمی
همــواره بر آن تأکیــد داشــتهاند.وی ،تعامل و همکاری
سازنده بین سازمانها را از دیگر عوامل پیشرفت و توسعه
برشــمرد و عنوان کرد :به جای مــوازیکاری و محکوم
کردن یکدیگر و فرستادن امواج منفی ،اگر دست در دست
هــم بگذاریم ،با وحدت و همدلی پیش برویم و مجموعه
توانمندیهایمــان را پای کار بیاوریم ،قطعاً ســریعتر به
نتیجه خواهیم رســید؛ همچنانکه در جریان ســاخت
ســاختمان یاس فاطمی این تعامل و همکاری ارزشمند
محقق شد.معاون هماهنگکننده ارتش با تأکید بر اینکه
پروژه باید برنامهریزی الزم را جهت اجرایی شدن داشته
باشد ،گفت :قطعاً کار ،بدون برنامهریزی مناسب و دقیق،
خوب پیش نخواهد رفت؛ اما پروژه و فعالیتی که متناسب
با برنامهریزی دقیق باشد.
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رمزخوانی از افزایش ۲۷درصدی تامین ارز واردات کاالی اساسی

چه عواملی سفره مردم را با چالش مواجه کرد؟

بانک مرکزی میگوید که در  ۴ماهه ابتدای امســال ۲۷ ،درصد بیشــتر نسبت به سال
گذشته ارز به واردات کاالهای اساسی اختصاص یافته و بر این اساس ،تاکنون  ۱۵میلیارد
دالر بابت تامین کمبود کاالهای مورد نیاز ســفره مردم ارز از کشور خارج شده است؛ اما
نمود همه اینها در سفره مردم ،تقریبا هیچ است.اقتصادآنالین  -محبوبه فکوری؛ گزارش
بانک مرکزی از میزان تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی حکایت از رشد  ۲۷درصدی
میزان تخصیص ارز در  ۴ماهه ابتدایی ســال جاری دارد .آماری که شــاید در نگاه اول،
بسیاری آن را متناقض با واقعیتی بدانند که هم اکنون کمبود کاالهای اساسی از یک سو
و عدم دسترسی واردکنندگان به ارز از سوی دیگر روایت میکنند.

روایت بانک مرکزی از  ۱۵میلیارد دالر ارزی که برای واردات کاالها تامین کرد؟
مروری بر آمارهای منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی نشان میدهد طی چهار ماهه
نخست سال جاری ،به منظور واردات کاالهای اساسی و ضروری حدود  ۱۵میلیارد دالر
ارز تامین شــده که نسبت به دوره مشابه سال  ۱۳۹۹رشدی بالغ بر  ۲۷درصد را نشان
میدهد.به گــواه آمارهای بانک مرکزی ،تأمین ارز به منظور واردات کاالهای اساســی،
تجهیزات پزشــکی و دارو آن هم با نرخ ترجیحی  ۴۲۰۰تومانی ،با افزایش  ۷۰درصدی
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده و اکنون ،به عدد  ۴.۶میلیارد دالری رسیده
اســت.آمارها نشان میدهند که در  ۴ماهه ابتدای سال جاری ،بالغ بر یک و نیم میلیارد
دالر برای واردات ذرت ،جو و گندم ۱.۱ ،میلیارد دالر برای واردات دانههای روغنی و روغن
خام و  ۳۴۸میلیون دالر برای واردات کنجاله سویا ،تأمین ارز شده است.
چرا آمارهای افزایشی بانک مرکزی ذی نعفان را اقناع نمیکند؟
نکته حائز اهمیت آن است که این آمارها ،در نگاه اول هیچ یک از ذینفعان این حرکت

بانک مرکزی را اقناع نمیکند؛ نه واردکنندگان و نه مصرفکنندگان هیچ یک احســاس
نمیکنند که آنچه که در قالب افزایش  ۲۷درصدی تامین ارز در  ۴ماهه ابتدایی سال از
سوی بانک مرکزی نشان داده شده ،در بهبود اوضاع آنها نقش داشته باشد؛ چراکه از یک
سو واردکنندگان باید کاالها را گرانتر از سال گذشته از بازارهای جهانی خریداری نمایند
و مصرفکننــدگان نیز نه تنها باید همین تجربه را در بازار و خرید اقالم مورد نیاز خود
داشته باشند ،بلکه در بســیاری از مواقع با کمبود کاالهای گسترده در بازار و صفهای
طوالنی هم مواجه شدهاند.برخی کارشناسان بر این باورند که این آمار در کنار تناقضی که
فکنندگان مشاهده میکنند ،چند نکته را در درون خود جای داده
واردکنندگان و مصر 
اســت؛ اول اینکه به دلیل شرایط ناشی از کرونا ،بسیاری از اقالم مواد غذایی و کاالهای
اساسی در دنیا با افزایش فزاینده قیمت مواجه شده است.
بانک مرکزی تناژ متناظر ارز تامین شده برای واردات کاالهای اساسی را اعالم
کند
یکی از فعاالن واردات کاالهای اساســی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنالین میگوید :با
توجه به اینکه بانک مرکزی تناژ منطبق بر  ۱۵میلیارد دالر ارز تخصیص داده شــده به
کاالهای اساسی ،تجهیزات صنعتی و دارو را منتشر نکرده ،بسیاری را با این سوال مواجه
میکند که چرا علیرغم افزایش حدود  ۳۰درصدی ،آثار افزایش تامین ارز بر سفره مردم
و تسهیل دسترسی واردکنندگان به ارز نشــان نداده است.وی میافزاید :از سوی دیگر،
به دلیل شرایط پیشبینی نشده دنیا در رابطه با چشمانداز اتمام گسترش ویروس کرونا،
بسیاری از کشورها اقدام به انجام ذخیرهسازیهای گسترد ه کاالیی نمودهاند که به طور
قطع ،ورود این تقاضای پیشبینی نشده به بازار ،منجر به بر هم خوردن عرضه و تقاضا و
در نتیجه افزایش قیمت شده است.او میگوید :بسیاری از کشورهایی که تا پیش از این به

دلیل دسترسی مناسب به منابع غذایی در دنیا از ذخیرهسازی به مفهومی که در برخی
کشورهای دیگر صورت میگیرد ،دور بودهاند؛ در ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا ،با
پاسخ منفی از سوی فروشندگان مواد غذایی در دنیا مواجه شدند که از فروش کاالهای
خود به هر دلیلی از جمله ممنوعیتهایی که کشور هدف وارداتی برای صادرات کاالهای
غذایی اعمال کرده بود ،امتناع میکردند.

خشکسالیهای بی سابقه کار دست دولت داد
نکته دیگری که باید در این میان به آن پرداخته شود ،خشکسالیهای بیسابقهای است
کــه ایران را فراگرفته و بســیاری از برنامههای تولید را با انحــراف قابل توجهی مواجه
ســاخته است؛ به این معنا که اگر پیشبینی عدد مشــخصی برای واردات گندم یا جو
صورت گرفته بود ،به دلیل خشکســالیها و البته برخی سوءتدبیرهای دولت در حمایت
از کشاورزان ،باید عدد تعیین شده برای واردات کامال مورد بازنگری قرار گرفته و تعدیل
شود تا زمینهای را فراهم سازد که کشور با کمبود کاال مواجه نشود؛ بنابراین میزان واردات
نسبت به پیشبینی انجام شده و عدد محقق شده سال قبل ،با افزایش مواجه گردید.نکته
حائز اهمیت کاهش شــدید ثبت سفارش ،تخصیص و تامین ارز واردات کاالهای اساسی
مشمول ارز  ۴۲۰۰تومانی است که از ابتدای سال با کاهش بسیار شدید مواجه بوده است.
حال این موضوع مسئولیت ســنگینی را به دوش سیاستگذاران و برنامهریزان قرار داده
اســت تا عالوه بر اینکه جدول آمارهای نیاز به یک کاالی اساسی ،میزان توانایی تامین
از داخل و عدد ضروری واردات را به روزرســانی کنند ،زمینهای برای تخصیص بهینه ارز
و تامین به موقع کاال فراهم نمایند تا مردم از بابت کمبود کاال در بازار با مشــکل مواجه
نشود؛ چراکه به هر حال ،در تنظیم بازار ،اصل بر فراوانی است و باید ابتدا تقاضای بازار را
تامین کرده و در گام بعدی به سمت تعیین قیمت پیش رفت.

سقف افزایش حقوق بازگشت

روند بورس تغییر کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

فارس نوشــت :دولت ،مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان
در ســال جاری را اصالح و مجددا بر رعایت سقف مندرج در تبصره
 ۱۲قانون بودجه یعنی  ۲.۵میلیون تومان تاکید کرد.براســاس این
گزارش ،هیئت دولت در جلســه مورخ  ۶مردادماه  ،۱۴۰۰به منظور
تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ،با اصالح
مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقــوق کارمندان و افزایش حقوق
بازنشستگان در سال  ۱۴۰۰موافقت کرد.براساس این مصوبه که در
تاریخ  ۹مردادماه ابالغ شده است ،فوق العاده ها و مزایای مندرج در
حکم کارگزینی (یا عناوین مشــابه) از شمول محدودیت مندرج در
ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور مبنی بر عدم تجاوز
میزان افزایش حقوق افراد مشــمول این ماده نسبت به سال ۱۳۹۹
بیش از  ۲۵میلیون ریال ،مستثنی نیستند.

بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس در ساعات
ابتدایی معامالت تا یک میلیون و  ۳۶۱هزار واحد افزایش یافت ،اما در ساعات میانی و پایانی
معامالت روندی نزولی به خود گرفت و در رقم یک میلیون و  ۳۵۷هزار واحد ایستاد.به گزارش
ایســنا ،شاخص کل بورس در معامالت امروز بازار سرمایه با  ۲۳۴۷واحد کاهش در رقم یک
میلیون و  ۳۵۷هزار واحد ایستاد .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۱۱۵۹واحد کاهش یافت
و در رقم  ۴۰۰هزار و  ۸۸۷واحد ایستاد.معامله گران این بازار  ۶۸۹هزار معامله به ارزش ۴۴
هزار و  ۶۲۷میلیارد ریال انجام دادند.ملی صنایع مس ایران ،پتروشــیمی پردیس و معدنی و
صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل توسعه معادن و صنایع
معدنی خاورمیانه ،ایران خودرو و ســرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
مثبت را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم با  ۸۷واحد کاهش در رقم  ۱۹هزار
و  ۸۷۰واحد ایســتاد.معامله گران این بازار  ۳۵۹هزار معامله انجام دادند که ۳۰هزار و ۳۲۰
میلیارد ریال ارزش داشت.

ادامه از صفحه اول
پورابراهیمی با بیان اینکه حساب سرمایه مربوط به بانکها و موسسات اعتباری
حدود  ۹۶هزار میلیارد تومان منفی است ،تصریح کرد :به دلیل عدم همکاری
ســازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اطالعات مربــوط به خالص دارایی
خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی به دســت نیامد.وی همچنین درباره
ضریب نفوذ بیمه ،گفت :بر اســاس اهداف پیش بینی شــده این عدد باید به
 ۹درصد میرســید که در حال حاضر  ۳درصد اســت ،یعنی یک سوم برنامه
محقق شده است.

یک سوم جمعیت به دلیل عملکرد دولت زیر
خط فقر هستند

باالترین میزان کسری بودجه مربوط به سال  ۱۴۰۰است
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس همچنین باالترین میزان کسری بودجه
در طول تاریخ کشــور را مربوط به سال  ۱۴۰۰دانست و اضافه کرد :بر اساس
برآوردها ،کســری بودجه در ســال جاری حدود  ۴ه .م.ت است.پورابراهیمی
درباره ســهم مالیات در بودجه ،گفت :بر اساس احکام برنامه سهم مالیات در
بودجه باید به  ۴۷.۵درصد برســد ،حــال آن که این عدد اکنون حدود ۳۷.۵
درصد اســت ،در واقع از ظرفیت مالیات در بودجه به درســتی استفاده نشده
است.وی گفت :سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر برنامه ششم
توسعه باید به  ۱۰درصد میرسید اما این عدد اکنون  ۵.۵درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه تجارت خارجی طی
ســالهای گذشته تمرکز اتفاق افتاده حال آن که باید زمینه تنوع در تجارت
خارجی فراهم میشد ،افزود :بر اساس پیشبینیهای انجام گرفته طبق برنامه
ششــم در حوزه صادرات باید به  ۱۱۳میلیارد دالر میرسید در حالی که این
عدد در سال  ۹۹به  ۳۴میلیارد دالر رسیده است که فاصله ما با اهداف مربوط
به صادرات غیرنفتی بســیار است.پورابراهیمی نرخ رشد اقتصادی را نامناسب
ارزیابی کرد و گفت :نرخ رشــد اقتصادی طی سالهای گذشته با نفت حدود
 ۱.۷و بدون نفت حدود  ۲.۵درصد است ،حال آن که در برنامه ششم این عدد
حدود  ۸درصد پیشبینی شده است.
دولت همه شاخصهای اقتصادی را دچار چالش کرد
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :دولــت یازدهم و دوازدهم
هیچ شــاخص اقتصادی را سالم باقی نگذاشــته و عملکرد این دو دولت همه
شــاخصهای اقتصادی را دچار چالش کرده و شــرایط خاصی را در اقتصاد
ایجاد کرده است.پورابراهیمی با بیان اینکه بدهی خارجی کشور طی سالهای
گذشته تغییر زیادی نداشته چرا که امکان استقراض خارجی به دلیل شرایط
وجود نداشته است ،افزود بدهی های خارجی از طریق انتشار اوراق در بودجه
در ســالهای  ۹۱ ،۹۰و  ۹۲صفر بوده در حالی که این عدد در ســال  ۹۶به
 ۵۶ه .م.ت و در سال  ۹۹به  ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر
مشکالتی مانند بازپرداخت تعهدات با سود و سررسید آن در سالهای آینده
را رقم میزند.
رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛

توقف ۱۰ساله قطار توسعه اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی ایــران میگوید تا زمانی که دیدگاههای کالن اقتصادی
کشــور تغییر نکند ،نمیتوان انتظار داشت بســیاری از مشکالت ساختاری
تغییر کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا ،غالمحســین شافعی در
جلســه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای
اســامی – از لزوم ایجاد تغییرات کالن در اقتصاد کشور سخن گفت.رییس
اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار
کرد :جناب آقای میرســلیم ،شــما خود به عمق مطالبی که در این نشست
عنوان خواهد شد ،واقف هستید ،اما من در اینجا چند نکته را عنوان میکنم.
خیلیها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است ،بیسابقه یا کمسابقه
میدانند .تورم لجامگســیختهای که آینده بسیار فاجعهباری را نوید میدهد،
مساله محدودیتهای حاصل از تحریمها که در اقتصاد اثرگذار بوده ،وضعیت
بیکاری و معیشــت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار
و البته اســتثنایی کرده اســت .همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شــاید
دولتها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کردهاند.شافعی گفت:
مساله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر
کشــور حاکم شده ،یعنی خشکسالی ،کمآبی ،وضعیت برق و آب و آینده گاز،
اقتصاد کشور را در شرایط کامال استثنایی قرار داده است.او ادامه داد :در چنین
شرایطی شــاهد حرفهای حماسی برخی از مسئوالن هستیم و گاهی باعث
تعجب اســت که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت میکنند که انگار ما در
طولسالهای گذشته پلههای ترقی را طی کردهایم.
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ضریب جینی از  ۴۰واحد گذشت

افزایش شکاف طبقاتی
گزارش مرکز آمار نشــان میدهد ،ضریب جینی برای کل کشور در سال ۱۳۹۹
با افزایش ،نسبت به سال  ۱۳۹۸به  ۴۰.۰۶واحد رسیده است.به گزارش تسنیم،
یکی از شاخصهایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه میباشد،
ضریب جینی اســت .ضریب جینی از جمله شــاخصهایی است که میتوان با
استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را سنجید.
نوسان ضریب جینی بین صفر و یک
هر چه عدد این شــاخص به صفر نزدیکتر باشد به منزله برابر بودن درآمدها در
جامعه اســت و هر چه به یک نزدیکتر باشد ،نشــان دهنده آن است که شکاف
درآمدی در جامعه تشــدید شده اســت .به عبارت بهتر ،اگر همه افراد جامعه به
اندازه هم درآمد داشته باشند ،ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها
به یک نفر برسد ،ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
شکاف درآمدی افزایش یافت!
جدیدترین اطالعات منتشر شده در خصوص تغییرات ضریب جینی توسط مرکز
آمار ایران منتشر شده است؛ این ضریب برای کل کشور در سال  1399با افزایش
نسبت به سال  1398به رقم  40.06رسیده است .این در حالی است که در سال
گذشته ضریب جینی مناطق شهری کشورمان به رقم  38.35و مناطق روستایی
نیز به رقم  35.90افزایش یافته است؛ بنابراین از سال  98تا  ،99شکاف طبقاتی
بیشــتر شده است.بررسی تغییرات ضریب جینی از ســال  88تا پایان سال 99
نشان میدهد در این مدت بیشترین شــکاف درآمدی متعلق به سال  1388با
 4.11بوده است.

اقتصاد ایران درگیر دو چالش تحریم و کرونا
یک کارشــناس حوزه کسب و کار گفت :دو چالش کرونا و تحریمهای اقتصادی
اثــرات نامطلوبی بر بدنــه اقتصاد ایران تحمیل کرده اســت.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،ناصرپاشاپور نیکو با بیان اینکه ،بررسی اقتصاد ایران
نشــان میدهد که کشور شــرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی را طی دهههای
گذشته تجربه میکند ،گفت :شرایطی که دو عامل تحریم و کرونا در شکلگیری
آن تأثیر بســزایی داشته است .بحرانهای اقتصادی ایران از ماه مه  ،2018یعنی
زمانی که دونالد ترامپ ،توافق هســتهای ایران ( )JCPOAرا نقض کرد و سپس از
توپنجه نرم
آن خارج شد ،به اوج خود رسید .وقتی ایران با شوک اقتصادی دس 
میکرد ،همهگیری «کووید  »19از اوایل سال  ،2020شرایط بحرانی کشور را به
سطح باالتری رساند.
سیر نزولی رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPدر ایران
به گفته پاشاپور چالشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی باعث کندشدن حرکت
چرخهای اقتصادی کشــور و کاهش تولید ناخالص داخلی شــدهاند .با بازگشت
تحریمها از سال  ،1396تولید ناخالص داخلی روند کاهشی به خود گرفت و این
روند با شــروع بحران کرونا و مسائل ناشی از آن مانند بستهشدن مرزها ،سرعت
بیشتری گرفته است .در سال  ،1398تولید ناخالص در بخش نفتی رشد منفی
35درصدی را تجربه کرد و در این دوره تحتتأثیر این رشد منفی ،تولید ناخالص
داخلی 6/8درصد کوچک شــده اســت .روند کوچکشدن اقتصاد ایران با شروع
همهگیــری کرونا و در بهار  ،1399با کاهش 3/5درصدی ادامه یافت .در ســند
ل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه هدفگذاری
چشمانداز  ،1404برای تبدی 
شــد؛ برای تحقق این هدف ،متوسط رشد اقتصادی ساالنه 8درصد نیاز بود ،اما
با شــروع مجدد تحریمها در سال  ،1396رشــد واقعی اقتصادی ایران از هدف
تعیینشده فاصله گرفت .این فاصله در سال  1398به باالترین انحراف خود رسید.
وقتی شرایط اقتصادی از توازن خارج میشود ،افزایش بیکاری نمود دیگری پیدا
میکند .طبق گزارش مرکز آمار ،نرخ بیکاری در جمعیت باالی  15ســال روند
کاهشی دارد .نرخ بیکاری سال  1399در حدود 9/6درصد برآورد شده است .این
در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ،نرخ واقعی بیکاری در
تابستان  99در حدود 18/5درصد بوده است؛ بدین ترتیب ،نرخ واقعی بیکاری در
این دوره بیش از  2برابر برآورد مرکز آمار تخمین زده میشود.وی افزود ،نرخ تورم
12ماهۀ منتهی به تیر  ،1400طبق گزارش مرکز آمار به 44.2درصد رسید .این
نرخ تورم در باالترین میزان خود در دورههای متوالی گذشته بوده است .ناپایداری
و افزایش نرخ تورم که به افزایش قیمت هزینههای زندگی شامل خوراک و مسکن
و ...منجر شــده است ،با فشار بیشتری برگروههای کمدرآمد تأثیر گذاشته است.
افزایش نرخ تورم باعث افزایش چندبرابری قیمت کاالهای اساســی زندگی شده
اســت.با بررسی هزینههای زندگی در شهر تهران ،مجموع هزینههای زندگی در
خانوار چهارنفره در تیر  1399حدود 8.8میلیون تومان برآورد شده است .از این
هزینه25 ،درصد به سبد غذایی مطلوب ،طبق تعریف وزارت بهداشت ،اختصاص
دارد .این در حالی است که هزینۀ زندگی یک خانوار چهارنفره در مرز فقر ،حدود
نصف این رقم تخمین زده میشــود که 31.8درصد آن به سبد غذایی (حداقل
خوراک الزم) اختصاص داده میشود.افزایش شدید هزینههای زندگی بهخصوص
در کالنشهر تهران ،به تغییر ساختار طبقات اجتماعی و اقتصادی جمعیت منجر
شده است .در این تغییر ،جابهجایی در طبقات مختلف به گونهای است که طبقات
متوســط بزرگتر شده و حدود 45درصد از خانوارها در تهران در طبقۀ متوسط
پایینی جای گرفتهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

 ۲۵درصد گروههای هدف در مازندران
واکسینه شدند
سیمین بابایی ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پاسخ به اینکه تعداد
تزریقهای انجام شــده تاکنون چه میزان بوده اظهار کــرد :تا کنون  ۶۴۶هزار
دوز واکســن در استان مازندران تزریق شده است .وی افزود :همچنین  ۱۳هزار
معلم نیز واکســینه شده و واکسیناسیون خبرنگاران نیز از یکشنبه شروع شده و
واکسیناسیون تاکسیرانی ها نیز از دوشنبه  ۱۱مرداد آغاز خواهد شد .سخنگوی
دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشــان کرد ۲۵ :درصد گروههای هدف در
ن پایین تر
مازندرا ن واکسینه شدند و اگر واکسن به میزان کافی برسد میتوان سنی 
را نیز واکسینه کرد .بابایی در پاسخ به اینکه روند واکسیناسیون در استان چگونه
اســت ،گفت :روند واکسیناسیون از ارزیابی خوبی برخوردار است و معموالً هفته
ای یک بار محموله واکسن نیز به استان میرسد.وی افزود :همکاران ما در مراکز
بهداشت همچنان در حال تزریق واکسن هستند و تا آخرین ساعات که  ۱۸عصر
است و حتی در ایام تعطیل نیز تزریق واکسن را انجام می دهند.سخنگوی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران تصریح کرد :مازندران رتبه خوبی در تزریق واکسن دارد اما
همچنان با سیر صعودی کرونا مواجه هستیم و بیشتر بخش های بیمارستان ها
درگیر هستند.بابایی ادامه داد :گروههای سنی طبق دستورالعمل سنین اعالمشده
در حال واکسینه شدن بوده و همه متقاضی تزریق واکسن هستند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان:

کمپین فقط  2درجه

مهندس محمد علی اکبری مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق با اشاره
به راه اندازی کمپین بزرگی در شرکت توزیع برق اصفهان با عنوان فقط  2درجه
گفت :از آنجا که در این روزها شرایط برق رسانی نه تنها در اصفهان بلکه در تمام
کشور با فراز و فرودهایی همراه بوده است به طور قطع راه اندازی یک کمپین و
مشارکت مردم در پیشگیری از بحران موثر است و شرکت توزیع برق اصفهان در
راستای کاهش مصرف برق و دور زدن خاموشی ها کمپینی را تشکیل داده است
که هر نفر تنها با  2درجه مدیریت مصرف برق می تواند نقش موثری در بحران
خاموشــی ها داشته باشــد .وی در ادامه افزود :با اشاره به فرهنگ صرفه جویی
مصرف انرژی کمپینی با موضوع مدیریت مصرف برق تحت عنوان فقط  2درجه
ایجاد شــده است که به تغییرات کوچک با نتایج بزرگ پرداخته است .مهندس
علی اکبری ابراز داشــت :کمپین «فقط دو درجه « برای اگاهی بخشی به مردم
در خصوص بهینه ســازی مصرف انرژی برق با استفاده از رسانه های محیطی
ومجازی انجام می گیرد که در ابتدا با تولید محتواهای مرتبط با ایده  ،مخاطب
،درگیر دریافت پیام محتوا می شود .

سرمایه گذاری  419میلیارد تومانی ذوب
آهن در احداث تاسیاست فاضالب روستایی
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اسالمی از
سرمایه گذاری  419میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن
اصفهان بــرای احداث و جمع آوری شــبکه فاضالب
ایمانشــهر و  25روستای شهرســتان فالورجان خبر
داد .ســید ناصر موسوی الرگانی با بیان این که یکی از
مصوبات شورای عالی آب مبنی بر استفاده از پساب در صنایع است ،افزود :ذوب
آهن اصفهان به منظور حفظ و احیای زاینده رود ،حفاظت از محیط زیســت و
تامین آب پایدار برای صنعت اقدام به ســرمایه گذاری برای جمع آوری ،تصفیه
و انتقال پساب روستاهای شهرستان فالورجان به این شرکت کرده است .وی به
امضای نخستین قرارداد بیع متقابل بین شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و
ذوب آهن برای اجرای تاسیسات فاضالب شهر ایمانشهر و  11روستای فالورجان
در مرداد  1397اشــاره کرد و افزود :خوشبختانه پس از گذشت سه سال از این
قرارداد ،کار احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب در بسیاری از این روستاها
به پایان رســیده است .مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیز در خصوص اجرای
تاسیسات فاضالب در روستاهای فالورجان افزود :با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری
بیع متقابل در مرداد سال 1397و الحاقی آن در اسفند  1399با شرکت ذوب
آهن اصفهان ،مقرر گردید اجرای تاسیســات فاضالب در روستاهای فالورجان
(شرودان ،کروچ ،خیرآباد ،دشتلو ،بندارت ،دارافشان ،قلعهمیر ،اسفهران ،کارویه،
طاد ،ســهروفیروزان ،نرگان ،کاویان ،مهرنجاناتــراک ،قلعه مهرنجان ،جیالب،
محمدیه ،زفره ،بوســتان ،بجگرد ،شــمسالدین ،اردال و صفیآباد ،فیلورجان،
چمرود) عملیاتی شود.
با افتتاح طرح آبرسانی به میاندره بابل صورت گرفت:

بهره مندی  ۲۰۰خانوار  ۴روستای بابل از
نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی
با همکاری شرکت آب و فاضالب مازندران،قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربال
و یکی ازخیران آبرسان  ،طرح آبرسانی به منطقه میاندره شهرستان بابل تکمیل
و با افتتاح این طرح بیش از  ۲۰۰خانوار  ۴روســتا از از آب ســالم و بهداشتی
برخوردار شدند.در مراسم افتتاح طرح آبرسانی به میاندره بابل مهندس رازجویان
معاون عمرانی اســتاندار مازندران،دکتر کریمی نماینده مردم شــریف بابل در
مجلس شورای اسالمی،مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
مازندران همچنین ســردار مسلمی فرمانده ســپاه کربال استان ،حجت االسالم
حاجی زاده امام جمعه بندپی غربی بابل و جمعی از مردم منطقه حضور داشتند.
در این مراسم مهندس بهزاد برارزاده ضمن قدردانی از حاج اکبر ابراهیمی خیر
آبرسان و نیز قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه کربال گفت:خرسندیم که با تکمیل
و افتتاح طرح آبرســانی میاندره اهالی  ۴روستای پوالدسی،مج کتی،موزی کتی
و اومال شهرســتان بابل با  ۲۰۰خانوار جمعیــت از مزایای این طرح بهره مند
شــده اند.وی اعتبار هزینه شده برای طرح آبرسانی میاندره را  ۴۰میلیارد ریال
اعالم کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

اعطای یارانه اجرای خط اختصاصی گاز به
واحدهای تولیدی و صنعتی استان
علی طالبی با اشــاره به خبر فوق در این خصوص گفت:شــرکت گاز استان در
راستای مسئولیت اجتماعی و براساس مصوبه شورای اقتصاد  ،یارانه اجرای خط
اختصاصــی گاز را به واحدهای تولیدی و صنعتی اعطا می کند.وی افزود :یارانه
اجرای خط اختصاصی گاز،عالوه بر واحدهای مصرف کننده سوختهای فسیلی
بودن  ،برای واحدهای در دست احداث و آماده بهره برداری و همچنین در حال
ســاخت نیز اعطاء خواهد شد.طالبی ادامه داد  :این اقدام با هدف تقویت بخش
تولیــد و صنعت ،افزایش راندمان و بهره وری آنها  ،رونق اقتصادی بوده که در
این ارتباط کلیه تولیدکنندگان و صنعت گران گرامی  ،برای اســتفاده از یارانه
خطوط اختصاصی  ،به شرکت گاز مراجعه نموده و درخواستهای خود را ارائه تا
اقدامات بعدی در این خصوص صورت پذیرد.

افتتاح و بهره برداری از نیروگاه خورشیدی
 ۲۰۰کیلوواتی در شهرستان بردسیر
کرمان -به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان،
این آئین با حضور نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی،
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ،فرماندار و برخی دیگر
از مســئولین شهرستان بردسیر ،صبح امروز نهم مرداد ماه سال جاری در محل
نیروگاه خورشــیدی مشیز واقع در شهرک صنعتی بردسیر برگزار گردید.شهباز
حســن پور ،نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،ضمن
قدردانی از زحمات مســئولین به ویژه مدیر عامل برق جنوب استان کرمان که
همواره حمایت ویژه ای از سرمایه گذاران بخش خصوصی دارند ،اظهار نمود :به
همت ،تالش و کوشش شبانه روزی مسئولین و سرمایه گذاران ،امروز شاهد به
ثمر رسیدن برگ زرین دیگری در شهرک صنعتی شهرستان بردسیر ،می باشیم.
وی افزود :خوشبختانه این پروژه در کمتر از  ۴۵روز از لحظه مراجعه سرمایه گذار
به شرکت های شهرک های صنعتی و برق جنوب استان کرمان با اعتباری بالغ
بر پنج میلیارد تومان سرمایهگذاری ،راه اندازی و به بهره برداری رسیده است.
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زنگنه:

تحریمها درآمدهای نفتی را  ۱۰۰میلیارد دالر کاهش داد

وزیر نفت گفت :در دولت دوازدهم و همزمان با بازگشت تحریمها علیه
ایران ۱۰۰ ،میلیارد دالر نفت نفروختیم و از صادرات نفت ایران جلوگیری
شــد.به گزارش ایرنا« ،بیژن زنگنه» دیروز در جلسه رییسجمهوری با
مدیران ارشــد دولت ،با اشــاره به اینکه خدمت به مردم ،فرصت بزرگی
است که شاید با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه و جایگزینی نباشد ،ادامه
داد :الزم میدانم از حجت االســام و المسلمین روحانی تشکر کنم که
به من اعتماد کرد و فرصت خدمت داد.وی با بیان اینکه از ابتدای دولت
دوازدهم تحلیل من این بود که این دوره ،دوره بسیاری سختی خواهد اما
فکر نمیکردم سختی کار تا این حد باشد ،افزود :فراز و نشیبهای فراوان
روزهای تلخ و شیرین و البته بیشتر روزهای تلخ ،برای مردم و دولت به
وجود آمد و خداوند بزرگ را سپاســگذارم با وجود هر سختی و فشاری
این دوره را با شــرافتمندی به پایان رساندیم .زنگنه تاکید کرد :من به
عنوان یک شهروند ایرانی برای همیشه خودم را مدیون روحانی میدانم
که موضوع قطعنامههای فصل هفت شورای امنیت علیه ایران را حل کرد.
این خدمت بزرگ و تاریخی به ملت ایران بود و سابقه نداشت تا آن زمان
که کشوری تحت تحریمها و مجازاتهای فصل هفت شورای امنیت برود
و سالم بیرون بیاید ،زیرا همه کشورها به جز ایران که مشمول تحریمهای
فصل هفت شــورای امنیت سازمان ملل شــدهاند ،یا نظاتمش سرنگون
شــد ،یا کشور تجزیه شد و یا مورد اشغال بیگانه قرار گرفت.وی با اشاره
یک کارشــناس حوزه نفت و انرژی گفــت که روند مصرف
انرژیهای فســیلی درکمتر از یک دهه آینده منفی میشود.
چین و روســیه به خوبی از این موضوع آگاه هستند و تالش
دارنــد در این فرصت کوتاه هر یــک به نحوی نهایت بهره را
از وضعیت تحریمی ایران ببرند.ســجاد خداکرمی_ در هفته
گذشــته موضوع صادرات نفــت ایران بازهــم نقل محافل
خبری بود .از یکســو خبر آمد که گمرک چین اعالم کرده
واردات نفت ایران از ســوی چین در ششماهه ابتدایی سال
جاری میالدی صفر بوده اســت .از سوی دیگر برخی مقامات
آمریکایی از برنامهریزی برای انجام اقدامات تحریمی شدیدتر
در قبال شرکتهایی ســخن گفتند که مبادرت به صادرات
نفت ایران میکنند ،البته با این شــرط که مذاکرات برجامی
به نتیجهای نرســد .در این میانه نیز یکی از خبرگزاریهای
بینالمللی از نقشآفرینی یک شرکت چینی در صادرات نفت
ایران و ونزوئال به چین سخن به میان آورد .اینهمه در حالی
مطرح میشود که در طول سالهای تحریم ،ایران هرچه نفت
صادر کرده نتوانســته معادل ارز آن را به داخل کشور بیاورد،
موضوعی که مشخص نیســت تا به چه زمان میتواند ادامه
یابد.در رابطه بــا ابعاد گوناگون این خبرها با محمود خاقانی
کارشناس حوزه نفت و انرژی و از مدیران کل پیشین وزارت
نفت به گفتگو نشســتیم.این تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در
رابطه با اعــام اخیر گمرک چین مبنی بر عدم واردات نفت
ایــران ،به خبرآنالین گفت :آمار واردات نفت ایران از ســوی
چین که از ســوی گمرک این کشور برای ششماهه ابتدایی
سال جاری میالدی صفر اعالمشده از یکسو درست و از سوی
دیگر نادرست است .رصد نفتکشها چیز دیگری میگوید و
ما کماکان در حال صادر کردن نفت به چین هســتیم .ایران
به این سبب که غیرمستقیم و باواسطه نفت خود را به چین

به اینکه در دولتهای متعدد از سال  ۶۷وزیر بودم اما هیچ دولتی را به
مظلومیت دولت دوازدهم ندیدم ،گفت« :این دولت خدمات بزرگی را به
ایران و مردم کرد و ایــن حرفایی که در مورد ناکارآمدی و بقیه چیزها
گفته میشــود اگر نگویم بیپایه اســت باید بگویم بیانصافی است زیرا
در دوران جنگ اقتصادی اداره کشــور به رغم تحریمها ،کاری کارستان
بود».وزیر نفت ادامه داد :اگرچه مدیریت ما مدیریت جهان سومی است
و این قابل انکار نیســت ،اما با وجود همه مشکالت ،عملکرد دولت عالی
بوده عملکرد دولت در این  ۳سال از مصادیق عینی اقتصاد مقاومتی بود.
وی با بیان اینکه صادرات فرآوردههای نفتی در این دولت قابل مقایســه
بــا دوره قبل تحریمها نبود ،افزود :در دوره قبل تحریمها ما بیش از یک
میلیون بشــکه نفت خام معافیت برای صادرات داشتیم ،اما در این دوره
نــه برای نفت خام و نه برای میعانات گازی و نه برای فرآوردههای نفتی
و پتروشیمی حتی یک بشــکه و یک تن هم معافیت نداشتیم.زنگنه با
تاکید بر اینکه از ابتدای تحریمها مشــخص بود که در صورت تحریمها
ساالنه  ۵۰میلیارد دالر کسری تراز بازرگانی خارجی میآوریم ،گفت :در
ایــن مدت بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر نفت نفروختیم و از فروش نفت ما
جلوگیری کردند و آنچه را که فروختیم به دلیل مشــکالت هزینههای
مبادله با درآمد کمتری به دســت آوردیم.وی تاکید کرد :هدف از جنگ
اقتصادی ،فروپاشی اقتصاد نبود ،بلکه فروپاشی نظام بود.

یک کارشناس حوزه نفت و گاز مطرح کرد:

چین و روسیه برندگان بزرگ تحریمهای نفتی ایران
میرســاند ،میزان آن در گمرک چین به نام نفت ایران ثبت
نمیشــود و گمرک این کشور بهدرســتی گفته اما واقعیت
جاری این است که ایران با جدیت در حال صادرات نفت خام
به چین است.خاقانی در ادامه افزود :موضوع تحریمها و ابعاد
آن را همه میدانیم .اما جدای از ظالمانه بودن این تحریمها،
فارغ از آنچه طرف تحریم کننده انجام میدهد ،از ســوی ما
چه اتفاقی افتاده اســت؟ ما نهتنها تالشی برای رفع تحریمها
نکردهایم بلکه بــرای بیاثر کردن آنها هم کاری نکردهایم و
تنها در این مدت به شــعار دادن اکتفــا نمودهایم .در چنین
شرایطی اســت که وقتی از کاسبان تحریم سخن میگوییم
میتوانیم رد پای آنهــا را در تمامی وقایع دید؛ هرچند که
معتقدم کاسبان تحریم منحصر به ایران نیستند و امروز دیگر
یک باند مافیای بینالمللی شدهاند.او خاطرنشان کرد :امروز ما
به دو کشور چین و روسیه نفت خام صادر میکنیم .موضوع
صادرات نفت ایران به روسیه هم داستانها دارد اما اگر آن را
به کناری نهیم ،بهطور نمونه در همین موضوع صادرات نفت
ایران به چین ،شــما ببینید آیا بهواقع دولت و مردم منتفع
اصلی این صادرات در شرایط فعلی هستند .قطعاً پاسخ خیر
است ،زیرا کشــورمان اف ای تی اف را نپذیرفته است حتی
اگر چین هم بخواهد بــه تحریمهای آمریکا بیتوجهی کند
و پول نفت ایران را بدهد ،نمیتواند چنین کند زیرا مبادالت
مالــی چین هم به خطر میافتد.این کارشــناس حوزه نفت
و انرژی ادامه داد :البته خــود چین هم تمایل دارد وضعیت

به همینگونه باشد زیرا این کشــور از وضعیت فعلی منتفع
میشــود .چینیها در حال حاضر از یکســو نفــت ایران را
باقیمتی بســیار پایینتــر از قیمتهای جهانــی میخرند و
از ســوی دیگر در قبال پول آن کاالهــا و خدمات خود را به
ایران میدهند و ایران هم مجبور است این معامله غیر برابر را
بپذیرد .این وضعیت چینیها و مافیای کاسبان تحریم در چین
را منتفع میکند ،موضوعی که در وجوه دیگرهم میتوان آن را
دید .در داخل هم این فروش ارزان و غیر شفاف عمدتاً منافع
کاســبان تحریم داخلی را تأمین میکند .حاال هم که برخی
میگوینــد میتوانیم با رمز ارزها مبادالت نفتی ایران را انجام
دهیم ،موضوعی که به نظر میرســد به سبب عدم شفافیت
مبادالت رمز ارزها بازهم منافع کاسبان تحریم داخلی را تأمین
کند.خاقانی در برای این سؤال که «در چنین شرایطی گفته
میشــود آمریکاییها تالش دارند اگر مذاکرات احیای برجام
به سرانجام نرسید تحریمهای نفتی ایران را صفت و سختتر
کنند و نگذارند ایران حتی بهصورت غیرمستقیم هم نفت خود
را به فروش برساند؛ آیا این موضوع شدنی است؟» نیز اینگونه
پاســخ داد :ایران اگر بخواهد میتواند حتی با سختتر شدن
شــرایط هرچند کمتر اما بههرحال بخشی از نفت خود را به
فروش برســاند .اما ای محدودیتهای تحریمی بازهم به نفع
کاسبان تحریم بیش از هر گروه دیگری تمام میشود .هیچگاه
فراموش نکنید همیشه راههای غیرمستقیم و غیر شفاف برای
فروش نفت پابرجا هســت.او افزود :جدای از انتفاع کاســبان

تحریم داخلی ،کشــورهایی چون چین و روسیه هم برخالف
ژستهای دیپلماتیک درواقع تمایلی ندارند مذاکرات برجامی
به ثمر بنشــیند زیرا این دو کشور بیش از هر کشور دیگری
از شــرایط تحریمی ایران منتفع میشوند .چینیها بههرحال
با هزینهای بســیار کمتر به نفت ایران دست پیدا میکنند و
روسها هم از عدم حضور گسترده و بینالمللی ایران در بازار
انرژیهایی چون نفت و گاز بهرهمند میشوند .این البته تمام
انتفاعی نیســت که از شــرایط تحریمی ایران نصیب این دو
کشــور میشــود و در دیگر بخشها هم تحریمها علیه ایران
به نفع این دو کشــور تمامشده و میشود.این تحلیلگر حوزه
نفت خاطرنشان کرد :اینیک واقعیت است که برخالف شعار
نه شرقی نه غربی ابتدای انقالب ،در راستای سیاست نگاه به
شرق ایران در طول چند دهه اخیر رفتهرفته میزان وابستگی ما
نیز به کشورهای شرقی و مشخصاً روسیه و چین افزایشیافته
است .موضوعی که انتفاع آن نه به جیب ما که بیشتر به جیب
این دو کشــور رفته است ،انتفاعی که از بازار انرژی و مشخصاً
نفت و گاز را شامل میشود تا بسیاری بخشهای دیگر.خاقانی
گفت :من و بســیاری دیگر از کارشناسان حوزه نفت و گاز در
ســالهای قبل هم بارها گفتهایم که روند استفاده و مصرف
انرژیهای فسیلی در کمتر از یک دهه آینده معکوس و منفی
میشــود .موضوعی که چین و روســیه به خوبی از آن آگاه
هســتند و تالش دارند در این فرصت کوتاه هر یک به نحوی
نهایــت بهره را از وضعیت تحریمی ایران ببرند.او در پایان نیز
افزود :آمریکاییها هم از این موضوعات آگاهی دارند و علیرغم
شــعارهایی که دولت فعلی مطرح میکنــد تمایل دارد برای
ایجاد یک موازنه با این کشورها به مذاکره بپردازد و از شرایطی
که در پیش است در قبال امتیازهای غیرمستقیم چون تحریم
بیشتر ایران امتیازهای دیگری طلب کند.

هشدار مدیرعامل برق حرارتی:

کسری  ۱۸هزار مگاواتی تولید برق
در پنج سال آینده
مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی گفت :بر اساس پیشبینی صورت
گرفته نیاز مصرف برق کشور در سال  ۱۴۰۵به حدود  ۷۸هزار مگاوات
خواهد رســید که با توجه به میزان تولید برق فعلی ،با کســری ۱۸
هزار مگاواتی در این زمینه مواجه هستیم.به گزارش تسنیم ،محسن
طرزطلب ،مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی در وبینار تخصصی
«بررسی چشمانداز صنعت برق؛ فرصتها و تهدیدها» به ارائه تصویری
از وضعیت کنونی و آتی حوزه تولید برق کشــور پرداخت و افزود :در
حال حاضر کل ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به  85هزار و 505
مگاوات رسیده اســت که از این میزان حدود  69هزار مگاوات سهم
منصوبه نیروگاههای حرارتی اســت.وی با بیان اینکه ظرفیت سایر
نیروگاههای کشور (برقابی ،اتمی ،تولید پراکنده ،تجدیدپذیر و )...به
 16هزار و  505مگاوات رسیده است ،گفت :در شرایط فعلی ظرفیت
منصوبه نیروگاههای حرارتی متصل به شبکه سراسری  63هزار و 700
و کل ظرفیت عملی نیروگاههای حرارتی و اتمی به همراه واحدهای
 DGدر حدود  52هزار مگاوات است.طرزطلب ادامه داد :در حال حاضر
حداکثر ظرفیت عملی نیروگاههای برقابی و تجدیدپذیر در بهترین
شــرایط ممکن بالغ بر  10هزار مگاوات است؛ بر همین اساس توان
تولید برق کشور در شرایط ایدهآل و استفاده حداکثری از توان تولید
برقابیها و بدون خروج واحدهای حرارتی نزدیک به  62هزار مگاوات
است.وی با اشاره به اینکه راندمان کلی نیروگاههای حرارتی کشور تا
پایان سال گذشته به  39درصد رسیده است ،عنوان کرد :ظرف پنج
سال گذشته سهم تولید انرژی نیروگاههای حرارتی به طور متوسط
حدود  93درصد بوده اســت.مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق
حرارتی اضافه کرد :در شرایط فعلی عمر  58واحد از میان  583واحد
نیروگاهی کشــور با ظرفیتی بالغ بر  10هزار و  961مگاوات به بیش
از  30ســال رسیده است.وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق
در کشور ،گفت :حداکثر توان تولید در سال گذشته  58هزار و 443
مگاوات و نیاز به مصرف در ایــن بازه زمانی  63هزار و  500مگاوات
بوده است؛ در شرایط فعلی نیاز مصرف برق در سال جاری به  66هزار
و  800مگاوات رسیده است.طرزطلب با اشاره به وضعیت پیشروی
تولید برق در کشــور ،افزود :براســاس پیشبینی صورت گرفته نیاز
مصرف برق کشــور در سال  1405به حدود  78هزار مگاوات خواهد
رسید که با توجه به میزان تولید برق فعلی با کسری  18هزار مگاواتی
در این زمینه مواجه هســتیم و بایستی ظرف پنج سال آینده ساالنه
شاهد افزایش سه هزار مگاواتی ظرفیت عملی و چهار هزار مگاواتی
ظرفیت نامی نیروگاههای کشور باشیم.
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مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا:

ارزش کارت ایران برای چین کوچکتر شده است

مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا اظهار داشت :در پروژه انتقال گاز به شمال اروپا ،روسها
موفق شــدند که تهران را برای خروج از پروژه قانع کنند .در نتیجه روسها توانســتند
امتیازهای زیاد و مهمی را از اروپا و به خصوص آلمان بگیرند .عالوه بر این در بســیاری
موارد به کلی جای پای ایران را پر کردند .یعنی حتی ایران به بازارهایی که داشت بازگردد
و نفت خام و گاز را با تخفیف  ۲۰درصدی بفروشد ارزیابی من این است که توفیق کمی
خواهد داشــت.مهرداد عمادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در مورد آخرین
وضعیت مذاکرات وین اظهار کرد :آنچه از طرف کشورهای اروپای  ۳شنیده میشود اینکه
فضای مذاکره از طرف آمریکا و اروپای  ۳بســیار سرد شده است .پروژه موشکی ایران به
اندازه مســئله هســتهای و نظامی کردن آن در نگرانیهای اروپــا  ۳و آمریکا ،در کانون
توجهات است .وی افزود :در همین راستا شتاب ایران در تولید موشکهای دوربرد با بیش
از  ۳۰۰۰کیلومتر یا  ۱۸۰۰مایل را مطرح میکنند .میگویند حمل  ۲۰۰تا  ۳۰۰کیلوگرم
عامل انفجاری معمولی در این فاصله از نظر سود و زیان توجیهی ندارد ،مگر اینکه چیز
دیگــری حمل کنــد .بنابراین آنها معتقدند پروژه موشــکی ایران به طور مســتقیم به
غنیســازی ارتباط پیدا کرده اســت .عمادی تصریح کرد :بخش زیادی از موفقیت البی
مخالف توافق ایران در این پروژه به خاطر کســانی بود که مشقنویسی روی موشکها را
شــروع کردند .این پیام نوشتنها هزینه بسیار زیادی را وارد کرد .عامل مهم دیگر تغییر
کیفی رفتار روسیه در چارچوب این توافق و اشارههایی است که غرب از روسیه میگیرد.
این دو موضوع در کنار هم باعث شــدند که فضای مذاکرات سردتر و انرژی برای توافق
بسیار کم شود .طبق مشاهدات ،عامل سوم انتخابات و سطح شرکت مردم بود .این اتفاق
پیام مثبتی بــرای توان افزایی تیم مذاکره تهران در چارچوب مذاکرات نداشــت.وی با
خودخواســته خواندن انزوای ایران خاطرنشــان کرد :انزوای رو به افزون ایران بیشتر به
صورت خودخواسته بود .فشارهایی از طرف دولت آقای ترامپ وارد شد اما به اندازه قابل
توجهی این فشارها و محدودیتها بازگشت داده شد .االن به نظر میرسد که تهران این
انزوا را به شکل فاصلهگیری از غرب خواسته است .مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا مدعی
شــد :روسها دست خود را در رابطه با ایران بسیار باال میبینند .شنیدهها حاکی از این
است که روسها به طور مستقیم به ایران میگویند که انتظار داریم خریدهایتان را از ما
بیشتر کنید و از کشورهای غربی کمتر خرید کنید .مستقیماً میگویند که پرداختها را
به صورت ارز بینالمللی میخواهند و همچنین خواستار اعطای پروژهها بدون مناقصه به
شــرکتهای روسی هستند .این موضوع شــاید قبال هم وجود داشت اما به این صورت
سنگین و عریان نبود .وی در ادامه ادعای خود افزود :این موضوع نشاندهنده افزایش عدم
توازن قدرت بین ایران در چانهزنی و مذاکره با همسایه شمالی خود است .ارزیابی مسکو
در بنبست بودن و بسته بودن دست ایران در اقتصاد و روابط بینالملل یکی از عوامل این
موضوع بوده اســت .روابط بین الملل ایران امروز به اندازه قبل از دولت قوام ضعیف شده
است و روسیه از کارت ایران استفاده حداکثری میکند .عمادی با اشاره به اهمیت فروش
گاز به اروپا گفت :در پروژه انتقال گاز به شمال اروپا ،روسها موفق شدند که تهران را برای
خروج از پروژه قانع کنند .در نتیجه همین موضوع روسها توانســتند امتیازهای زیاد و
مهمی را از اروپا و به خصوص آلمان بگیرند .عالوه بر این در بسیاری موارد به کلی جای
پای ایران را پر کردند .یعنی حتی اگر ایران فردا به بازارهایی که داشــت بازگردد و نفت
خام و گاز را با تخفیف  ۲۰درصدی بفروشد ارزیابی من این است که توفیق کمی خواهد
داشــت .وی اضافه کرد :در مورد چین چارچوب به شکل دیگری است .چین به ایران به
عنوان یک بازیکن جغرافیای منطقهای نگاه میکند که هم مرز نیستند ولی به سرعت به
هم نزدیک میشوند .چین با مالقاتهایی که در این سه و نیم هفته با گرو ه طالبان و دیگر
گروههای سیاســی در افغانستان داشــته و هم چنین جایگاهی که در  ۱۵سال اخیر در
پاکســتان و به خصوص در پروژه موشکی و اتمی این کشــور داشته ،به نوعی به شکل
نمایندهای در حال هم مرز شدن با ایران است .انتظار ما این است که سرمایهگذاریهای
روابط بین الملل چین با طالبان و دیگر گروههای سیاسی در منطقه برای ایجاد یک جای
پای سنگین و احتماالً نظامی در افغانستان باشد .عمادی در ادامه تصریح کرد :شاید برخی
در تهران بگویند چین متحد ما است و میتواند از ما حمایت کرده و در مقابل غرب یاری
دهد .اما باید توجه داشــت که چین شریک بازرگانی ایران است نه متحد .البته میتواند
متحد ایران باشد ولی در حال حاضر این گونه نیست .برای مثال میتوان به مسدود شدن

حسابهای ایران در بانکهای چینی یا دو بار پاسخ منفی به ایران برای خرید جتهای
جنگی سری «جی» اشاره کرد که همه کشورها از جمله اندونزی توانستند این جتهای
جنگی را خریداری کنند اما چین حاضر به امضا و فروش آن به ایران نشد.وی مدعی شد:
حتی وقتی چین از کره شــمالی برای یاری دادن به پروژه موشــکی ایران استفاده کرد
خطهای قرمزی را تعیین کرد که کرهایها آن را رعایت میکنند .هنوز ایران متوجه نشده
کــه ابعاد و پیامدهای این خطهای قرمز چه چیزهایی هســتند و تــا چه اندازه همان
خطهای قرمزی هســتند که تل آویو و پکن در ســال  ۲۰۱۶در مورد آن توافق کردند.
بنابراین گرچه چین شریک تجاری مهمی است اما به خاطر اتفاقاتی که در افغانستان در
حال رخ دادن است و همچنین کاهش توان ایران در پیشبرد اهداف روابط خارجی که در
دنیای امروز تعیینکننده توان اقتصادی نیز اســت ،ارزش کارت ایران برای چین بسیار
کوچکتر شــده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویر دولت ابراهیم رئیسی در
اروپا بیان کرد :من از موضع دولت جدید ایران در برابر مذاکرات اطالع ندارم اما تصویری
که از دولت ایران در رســانههای اروپای غربی و آمریکا شمالی ترسیم شده این است که
دولت جدید تمایالت بســیار رادیکال در روابط بینالملل داشته و این تمایالت رادیکال
جهت تعمیق رویکرد امنیتی و نظامی در مورد عربستان ،افغانستان و کشورهای اروپایی
خواهد داشــت .به نظر میرســد این موضوع روی مذاکرات برجام تاثیر مثبتی نخواهد
داشت .چرا که از روز نخست تصویری که در ذهن مذاکرهکنندگان وجود دارد این است
که؛ تیم بسیار متفاوت بوده و تمایالت آن به سمت ایران اتمی ،صادرکننده انقالب و.....
اســت.وی با تاکید بر اهمیت عوامل اقتصادی متذکر شــد :در سیستم بانکی بدهکاری
کیهانی داریم و در سیستم بیمه و صندوقهای بازنشستگی به ورشکستگی رسیدهایم .به
همین خاطر من فکر میکنم که هفتهها و ماههای بدی در پیش روی این دولت خواهد
بود .اگر دولت نتواند از روز اولی که کار را به دست گرفت اقتصاد را با سرعت بسیار زیاد
به حرکت در بیاورد مشــخص نیســت که چه بخشهایی از فرابحران به بیرون کشیده
خواهد شد .ما امروز روی سیستم اقتصادی کنترل امنیتی داریم اما این میتواند به سرعت
به آشــوب اقتصادی تبدیل شود .این موضوع قبال هم در آلبانی و هم روسیه دیده شده
اســت.عمادی همچنین اضافه کرد :مهم نیســت که عملکرد ایران در پروژه موشکی و
غنیســازی ،اتهام یا واقعیت است بلکه مهم این اســت که این موضوع پذیرفته شده و
هزینههایی برای ایران ایجاد کرده اســت .در اتاقهای کلیدی برلین ،پاریس و لندن این
موضوع ادعا میشود که ایران از مسئله مهاجرت و مواد مخدر استفاده ابزاری میکند تا
منابع مالی خود را تامین کرده و پایه مالی برای کارهایی که در اروپا تشویق به تروریسم
تعبیر میشــود ایجاد کند! وی افزود :البته در آمریکا و کانادا نیز به همین شــکل تعبیر
میشــود اما اروپا امروز بیرقدار این موضوع است.شاور اقتصادی در اتحادیه اروپا با اشاره
به تاثیر این موضوع بر آزادســازی پولهای بلوکه شــده ایران گفت :این موضوع شرایط
آزادسازی پولهای ایران را تغییر داد ،اگر  FATFقبال یک پیشنیاز بود االن تبدیل به یک
باید شــده است .اگر قبال گفته میشد که ما میتوانیم یک زمان انتقالی یک ساله یا ۱۸
ماهه به ایران بدهیم تا به  FATFبپیوندد دیگر اینگونه نیست؛ بلکه گفته میشود ناظران
باید به تمام پروندههای انتقال مالی و رسمی ایران دسترسی داشته باشند .اگر این اتفاق
بیفتد پولهای ایران نیز بدون هیچ محدودیتی آزاد میشود اما انجام شدن این موارد نیاز
به تغییر بنیادین در سیستم بانکی و  ...دارد .برای مثال میتوان به مسائلی که در مورد
بانک مرکزی ایران در بحرین مطرح شــده اشاره کرد .وی افزود :از همین روی پولهای
بلوکه شــده ایران احتمال آزادی دارند ولی از روز نخست آزادسازی این پولها با نظارت
بسیار سنگین همراه خواهد شد .ما میدانیم که این شفافیت در ایران دشمنان و مخالفان
جدی دارد.عمادی با تاکید بر اینکه بســیاری از منافع اروپا در روابط با ایران از بین رفته
اظهار کرد :منافع اروپا در توسعه روابط با ایران مربوط به  ۳عامل بود اولین عامل امنیت
انرژی بود که اهمیت زیادی داشــت اما ایران خود را از ایــن بازار خارج کرد و دیگر در
اتحادیه اروپا در این مورد به ایران به عنوان یک بازیگر با پتانسیل باال نگاه نمیشود .این
مورد اهمیت زیادی داشت در حدی که ارزیابیهای مجلس سنای فرانسه یا مجلس عوام
بریتانیا برآورد کرده بودند که طی  ۵ســال بین  ۲۵تا  ۴۰میلیارد دالر سرمایه گذاری و
فروش کاالی صنعتی ایران اتفاق بیافتد .زیربنای این داد و ستد ،صادرات انرژی از سوی
ایران بود که دیگر وجود ندارد .حذف این فاکتور باعث شده که کارت ایران در منطقه از

مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری اعالم کرد

ممنوع الورود شدن کامیونهای ایرانی به اروپا در
صورت عدم نوسازی
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اعالم کرد:
اگر نوسازی ناوگان در ایران به خوبی اجرا نشود در آینده ممکن است برای ورود کامیونداران
ایرانی به کشــورهای اروپایی به مشکل برخورد کنیم و هم اکنون کامیونداران روسی و ترک
برنده رقابت در بازار حملونقل بینالمللی هستند.جواد هدایتی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد:
نوسازی ناوگان تجاری و بین المللی را باید از چند زاویه نگاه کرد ،بخشی از آن به ناوگانی که با
اروپاییها در ارتباط هستند بر میگردد که عمدتا کاالهای حیاتی ،مواد اولیه و صنعتی مورد نیاز
خطهای تولید از این طریق تامین میشود و ضرورت جدیتری دارد چرا که کشورهای اروپایی
با توجه به حساســیتهایی که روی مسائل زیست محیطی و حمل و نقل سبز دارند ،برایشان
مهم است که ناوگانی که به کشورشان وارد میشود ،استانداردهای آالیندگی الزم را داشته باشد.
وی افزود :اگر کامیونهای ایرانی نوسازی نشوند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد و حتی
ممکن است که در آینده امکان ورود به اروپا را نداشته باشند یا با جرایم سنگینی مواجه شوند.
البته اروپاییها در حال حاضر از این استانداردها نیز عبور کردهاند و در حال نوسازی ناوگان خود
با خودروهای برقی هستند و به تدریج میخواهند در راستای حملونقل سبز خودرهای سوختی
را حذف کنند بنابراین اگر نتوانیم شرایط آنها را که در حالت حداقلی استاندارهای آالیندگی
ناوگان حمل و نقل اســت ،تامین کنیم قطعا ناتوگان ما نمیتواند در آینده به مبادالتشــان با
اروپاییها ادامه دهند و مجبور خواهیم شد که از ناوگان کشورهای دیگر استفاده کنیم.مدیرکل
ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد :نکته مهم
دیگر در این زمینه این است که حملونقل جزو بخشهای هزینهبر تجارت است بنابراین وقتی
برای ناوگانی هزینه میشــود باید بتوان با با کشورهای دیگر رقابت کرد و برای رسیدن به این
مهم باید قیمت کامیون نیز منطقیتر شود.هدایتی گفت :به عنوان مثال در موافقت نامهای که با
اوراسیا داریم محصوالت کشاورزی باید با کامیونهای یخچالی حمل و به بازار روسیه و اوراسیا
ارســال شــود اما با توجه به کمبودهایی که در این زمینه داریم این محصوالت با کامیونهای
روســی و آذربایجانی حمل میشود که از تکنولوژی روز برخوردار بوده و از نظر هزینه حمل،
رقابتیتر هستند چرا که قیمت ناوگان در کشور ما بسیار باالتر از کشورهای دیگر است .بنابراین
روش و چگونگی نوسازی ناوگان نیز بسیار مهم است و باید بتوانید کامیون را با قیمت مناسب
و رقابتی در اختیار کامیوندار قرار داد.وی اعالم کرد :در حال حاضر برای بخش عمده کاالهایی
کــه از اروپا میآید رقابتی بین ناوگان ایرانــی و ناوگان ترک وجود دارد که بار را بگیرند اما در
ترکیه کامیون نو را  ۸۰هزار دالر و کامیون دست دوم را حداکثر تا  ۵۰هزار دالر میخرند که
تومانی آزاد هم محاسبه کنیم حدود دو میلیارد تومان میشود .این در
اگر آن را با دالر  ۲۵هزار
ِ
حالی است که با سه برابر این قیمت میتوان در ایران کامیون خرید.مدیرکل ترانزیت و حمل
و نقل بینالمللی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :از سوی دیگر کامیوندار ترک
همه  ۸۰هزار دالر را نقدی پرداخت نمیکند و نهایتا  ۱۰تا  ۲۰درصدش را نقدا میپردازد و
بقیه آن را با سود بسیار پایین یا بدون سود از کرایه و کارکرد ماشین به صورت قسطی پرداخت
میکند در صورتی که در ایران چنین امکانی وجود ندارد.

ردهبندی  AAبه ردهای میان  Bو  Bمنفی قرار بگیرد .یعنی دیگر ایران در این زمینه بازیگر
اصلی نیست .وی اضافه کرد :بخش دیگری که برای اتحادیه اروپا اهمیت داشت این بود
که ایران اتمی میتواند ماشهای برای منطقه اتمی باشد .با توجه به اینکه ترکیه عم ًال در
مرز جنوبی اروپا اســت و ایران نیز موشک دوربرد دارد میتواند از نظر آلودگی اورانیوم و
پالتینیوم و موج انسانی مهاجرت فاجعهبرانگیز باشد .نگاهی وجود داشت مبنی بر اینکه
ایران قوی از نظر اقتصادی میتواند باعث توسعه منطقه شده و جلوی مهاجرت به غرب
را بگیــرد این نگاه نیز دیگر وجود ندارد .چراکه این ادعا از ســوی آنان تا حدود زیادی
پذیرفته شده که ایران به سمت نظامی کردن توان اتمی خود پیش میرود .ناتوانی ایران
در قانع کردن غرب مبنی بر اینکه چنین ســناریویی در افق روی ما نیســت از عوامل
تاثیرگذار در این موضوع بودند .عمادی خاطرنشــان ساخت :پروندههایی در آذربایجان،
ترکیه و آلبانی در مورد مواد مخدر و پیوند آن با ایران تشکیل شد که تصویر ایران را بسیار
تاریک نشان داد .در همین راستا نگاه اتحادیه اروپا به ایران نیز تغییر بنیادین پیدا کرده
و منفی شده است.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در مورد بزرگترین چالش
اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بیان گرد :بزرگترین چالش اقتصادی دولت جدید ،توافق
مخرب ،فسادافزا و انحصاری که بین سرمایهگذاری سنتی بازار که صادرکننده موادخام و
واردکننده کاال اســت و تمایل و مهارتی هم برای سرمایهگذاری در تولید ندارند و برخی
نهادهاست که از کابینه دوم خاتمی به صورت رسمی دست در دست این بازار گذاشتند
و تصمیــم گرفتند اقتصاد را از تولید به ســمت تجارت ببرند .در همین راســتا حذف
سیستماتیک کارشناسی از مدیریت کشور اتفاق افتاد .هرجا که ما کارشناسی داشتیم که
خواسته واقعیات را گفته و ارزیابی کارشناسانه دهد ،حذف شده یا به سایه کشانده شدند.
این موضوع را ما هم در مجلس و هم کابینه های مختلف شــاهد بودیم .وی اضافه کرد:
بنابرایــن بزرگترین چالش دولت آینده در حوزه اقتصاد انحصار در تجارت و قراردادهای
خارجی است .تا این موارد تغییر نکند و اقتصاد ایران مانند مالزی ،ترکیه ،مکزیک ،ویتنام
و چین به طرف یــک اقتصاد مدرن حرکت نکند تغییری در وضعیت به وجود نمیآید.
لباسی که ایران به تن اقتصاد کرده مندرس شده و به زودی روزی خواهد رسید که اقتصاد
ایران برهنه بماند و چیزی برای عرضه نداشته باشد .این عریان بودن ،عریانی فقر ،پوک
شدن زیرســاختهای تولید صنعتی و ورشکستگی است که ایران توانسته آن را تنها با
چاپ پول پنهان کند اما برای کسانی که در کار هستند از روز هم روشنتر است .عمادی
تأکید کرد :تا زمانی که ما نپذیریم این انحصار اقتصادی را بدون تعارف ،شعار و میانبر کنار
بزنیم تغییر ایجاد نخواهد شد ،کسانی که صحبت از میانبر میکنن د یا کارشناس نیستند
یا میخواهند چشم ها را از دیدن واقعیت منحرف کنند .دیگر زمان تعارف در اقتصاد ایران
گذشته است .اگر ما حاضر به پذیرش واقعیات و پیامدهایی که این انحصار به اقتصاد ایران
تحمیل کرده و مردم کشور را در این شرایط نارضایتی گسترده قرار داده ،نباشیم ،من راه
چاره دیگری جز اینکه این تغییر به ایران تحمیل خواهد شــد نمیبینم.وی در مورد راه
حــل این بحران توضیــح داد :راه حل ایــن موضوع یک مناقصــه بینالمللی در مورد
انحصارهایی است که به وجود آمده ،این همان کاری است که چک اسلواکی و جمهوری
چک انجام داد .با این کار دولت توانست از زیر بار بدهی این شرکتها خارج شود .عمادی
اضافه کرد :راه حل دیگری هم وجود دارد که میتواند یک بمب سیاسی باشد ،در این راه
حل دولت باید کاری که در نروژ و مکزیک انجام شده را پیش گرفته و صنعت نفت را به
صورت یک شــرکت سهامی عام عرضه کند و دولت تنها یک سهم طالیی داشته باشد.
سهام طالیی اگرچه یک سهم است اما حق وتو دارد تا اگر این شرکت بخواهد کاری کند
که بر خالف منافع کشور باشد دولت بتواند وتو کند .غیر از حالت دولت در بخش نفت،
گاز و پتروشــیمی مســئولیتی نداشته باشد .وی خاطرنشــان کرد :کسانی که االن این
بخشها و انحصار را در دســت دارند که عمدتاً وابســتگیهایی به مراکز قدرت دارند در
صورت اجرایی شدن این پیشنهادات کنار خواهند گذاشته شد .آنها خود نخواهند رفت
اما وقتی مناقصه برگزار شود مجبور به نشان دادن بخشی از دفاتر خود خواهند شد .در
این صورت مشخص میشود چه پولهایی جابجا شده ،چه وامهایی به صورت غیرقانونی
از کشور خارج شده یا چه ارزهایی به کشور بازنگشته است .تا دولت حاضر به نشان دادن
چنین جرأت و جســارتی نباشــد ،اقتصاد ایران در همین چالهای که افتاده عمیقتر و
عمیقتر خواهد رفت.

مرغ در ۳ماهه امسال ۱۰۵
درصد گران شد

دخالت گسترده دولت در صنعت
خودروسازی با وجود  6درصد سهام

در سه ماهه نخست امسال مرغ با رشد  ۱۰۵درصدی در صدر افزایش قیمت
ها قرار دارد.به گزارش تسنیم ،براساس آمار اعالمی وضعیت قیمت کاالهای
اساسی در سه ماهه نخست امسال مرغ با رشد  105درصدی در صدر افزایش
قیمت ها قرار دارد.مطابق آمار وزارت صنعت در سه ماهه امسال قیمت شکر
 84درصد ،گوشت گوساله  51درصد و برنج  90درصد افزایش داشته است.

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در جلســه هماندیشی بررسی
چالشهای صنعت فوالد در بسیج اقشار گفت :با وجود اینکه سهم دولت در
دو خودروساز فقط  6درصد است اما دخالت دولت در این دو خودروسازی
به اندازه  600درصد اســت.به گزارش فارس ،عزتاهلل اکبریتاالرپشــتی
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس دیروز در نشســت هماندیشی
بررســی چالشهــای صنعت فوالد ،گفــت :دخالت دولتهــا در صنعت
خودروســازی بگونهای اســت که دیروز در جلســه خودروسازان با رئیس
مجلس گفتند خودروســازان به حیاط خلوت دولتها تبدیل شــده است.
مدیران خودروسازیها توسط دولت انتخاب میشوند و آنها هم میگویند
آدم معرفی کنید تا در خودروسازی استخدام کنیم در حالی که یک بنگاه
اقتصــادی قواعد خاص خــودش را دارد .در حالی که دولت فقط  6درصد
سهام در دو خودروساز بزرگ دارد اما به اندازه  600درصد دخالت میکند.
وی گفت :در این جلسه آقای قالیباف رئیس مجلس از خودروسازان پرسید
شــما چقدر سود کسب کردهاید که آنها گفتند نه تنها سودی نداریم بلکه
زیان انباشــته داریم .وقتی قیمت دستوری است هیأت مدیره و مدیرعامل
نمیتواند کاری بکند در حالی که کســی که قیمت دستوری میدهد باید
هزینهاش را هم بپردازد.اکبری تاالرپشتی در بخش دیگری از سخنان خود
گفت :در جلســهای که در ابتدای مجلس با آقای رئیسی به عنوان رئیس
قوه قضائیه داشتم گفتم شما به قاضیها دستور دهید هیچ فعال اقتصادی
غیر از جرائم مشــخص قانونی نباید زندانی شود بلکه قاضی حکم دهد به
جای زندان رفتن فعال اقتصادی مجبور شــود برای تعدادی از افراد دیگر
شــغل ایجاد کند .زندان چه فایده ای دارد؟ بلکه برای جامعه ســم است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :بسیج میتواند از هم اکنون
پیشنهادات خود را برای الیحه بودجه سال آینده و برای قانون برنامه هفتم
توســعه ارائه کند چون اگر دولت الیحه بیاورد مجلس از  5درصد بیشــتر
نمیتوانــد آن را تغییر بدهد.وی همچنین گفت :وقتی نگاه به تولید داخل
میشــود اکنون برای خط لوله گورهجاسک ،کارخانههای لولهسازی فعال
شدهاند و سه شــیفت کار میکنند چون تجهیزات این خط لوله از داخل
تأمین میشود.اکبری تاالرپشتی همچنین گفت :صندوق توسعه ملی که در
مجلس هشــتم با فرمان مقام معظم رهبری راهاندازی شد قرار بود بخشی
از درآمد نفت و گاز به عنوان پشــتوانه اقتصــاد ملی قرار گیرد و قرار نبود
دولتها از آن اســتفاده کنند بلکه قرار بود از محل صادرات نفت و گاز هر
سال  20درصد به صندوق توسعه ملی برود و در پایان برنامه پنجساله کل
درآمد نفت و گاز وارد این صندوق بیننســلی بشــود که پشتوانه عظیمی
برای کشور قرار گیرد.

رشد  ۴۴درصدی صدور کارت بازرگانی
در بهار ۱۴۰۰
آمارهای منتشر شــده وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد ،صدور
کارت بازرگانی در ســه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  ۴۴.۷افزایش داشته اســت.به گزارش ایرنا ،از اوایل سال  ،۹۹کارت
بازرگانی و بازگشــت ارز حاصــل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور از
موضوعات مهم مطرح شــده بود .بانک مرکزی و ســازمان توسعه تجارت در
بخشنامههایــی اعالم کردند که در صورت ایفا نشــدن تعهدات ارزی تجار،
کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود.از سوی دیگر ،با آغاز
فعالیت گســترده ســامانه جامع تجارت ،صدور و تمدید کارتهای بازرگانی
بهطور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکالتی
روبهرو شدند .این شرایط موجب شــد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی
کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این
کارت تجاری رشد  ۴۴.۷درصدی رقم خورده است.بر اساس آمار منتشر شده
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،یک هزار و  ۱۴۱کارت بازرگانی در بهار سال
 ۹۹صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱
فقره رسیده است.با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسبوکارها با تعطیلی و
محدودیت رو به رو بودهاند و در این شرایط ،صدور پروانههای صنفی افزایش
چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و
کارها به فعالیت های صنفی داشت.در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون ،روال
عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش  ۱۸.۶درصدی
در صدور پروانههای صنفی هستیم.بر اساس آمارهای منتشر شده ۱۵۵ ،هزار
و  ۲۳۸فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال  ۹۹صادر شده بود در حالی
که این رقم در سال جاری به  ۱۲۶هزار و  ۴۰۱فقره را نشان می دهد.از سوی
دیگر ،به دلیل رشد کسبوکارهای اینترنتی و فعالیتهای مجازی برای فروش
اقالم مختلف ،دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشــد  ۸.۹درصدی را تجربه
کرده و از هفت هزار و  ۱۷۴فقره در بهار سال  ۹۹به هفت هزار و  ۸۰۹فقره
در مدت مشابه سال جاری رسیده است.
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گزیده خبر
جوالن لوازم آشپزخانه چینی قاچاق در بازار
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی تهران از افزایش قاچاق کاالی
چینی در بازار این محصوالت و همچنین افزایش  ۲۰درصدی قیمت نسبت
به ســال گذشــته به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه خبر داد.حسن حسنی
فراهانی در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکه از حدود سه سال پیش واردات
لوازم فلزی آشپزخانه یا همان لوازم ریز ممنوع است ،اظهار کرد :بنابراین در
حال حاضر واردات قانونی نداریم .در حال حاضر تمام لوازم فلزی آشپزخانه در
داخل تولید میشود و میزان کیفیت کاالها نیز رو به افزایش است ،اما قاچاق
کاال آســیب زیادی به تولید و این صنف وارد کرده است! وی با بیان اینکه
میزان قاچاق به جای رسیده که به زودی تولید را تحتالشعاع قرار میدهد،
تصریح کرد :مردم هم دوبــاره به کاالی بی کیفیت و قاچاق روی آورده اند.
اما بارها تکرار کردهایم که راه حل ،بســتن سرمنشا قاچاق در مبادی ورودی
اســت و نه در مغازهها .به گفته رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی
فلزی تهران در مقطعی که به خاطر شــیوع ویروس کرونا مرزها بسته شده
بود قاچاق کاهش چشــمگیر پیدا کرده بود ،اما در حال حاضر روز به روز در
حال افزایش است .حسنی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه کاالهای
قاچاق بیشتر محصول کدام کشورها هســتند ،گفت که تقریبا همه کاالها
چینیاند .وی در ادامه در پاســخ سوالی درباره صادرات در این بخش اظهار
کرد :صادرات در صنف لوازم خانگی فلزی فقط به عراق و افغانســتان انجام
میشــود و تولید کنندگان در این حوزه نیز با مشکالتی برای دریافت دالر
مواجه هستند ،بنابراین میزان صادرات کم است .رئیس اتحادیه فروشندگان
لوازم خانگی فلزی در پایان با اشاره به تاثیر کرونا بر کاهش حضور مردم در
بازار و همچنین کاهش ازدواج ها به خاطر این بیماری و گرانیها بر بازار ،از
افزایش  ۲۰درصدی قیمت لوازم خانگی فلزی ،در سال  ۱۴۰۰نسبت به سال
گذشته خبر داد .به گفته وی علت اصلی افزایش قیمت ،افزایش قیمت مواد
اولیه داخلی بوده است .این در حالی است که نرخ دالر امسال افزایش نداشته
و مواد اولیه این صنف نیز بیشتر در حوزه پتروشیمی ،آهن ،آلومینیوم و مس
است که همه در دست دولت است.

 ۹۰۰۰میلیارد ریال بودجه
برای مشوقهای صادراتی
مدیر کل دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت اظهار گفت:
بیش از  ۹۰۰۰میلیارد ریال بودجه برای پرداخت مشــوقهای صادراتی در
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ســال ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است.به
گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ،مدیر کل
دفتر توســعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار امیدواری
کرد با ابالغ و تخصیص بودجههای مشوقهای صادراتی  ۱۴۰۰توسط سازمان
برنامه و بودجه ،حمایت و تشویق صادرکنندگان در جهت کاهش هزینههای
حضــور در بازارهای هــدف و افزایش قدرت رقابتپذیــری صادرکنندگان
استمرار یافته و شرایط مساعدتر و آسان تری برای آنان فراهم شود .احسان
قمری با اشــاره به تصویب و ابالغ بســته حمایت از صادرات غیرنفتی سال
 ۱۴۰۰توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد :گسترش حمایت از
صادرات به کشورهای همسایه و استفاده از ابزارهای تشویقی به منظور حضور
در بازار اتحادیه اوراســیا از رویکردهای بســته حمایت از صادرات غیرنفتی
بوده و تالش میشــود تا حمایتها به گونهای باشــد که با استمرار حمایت
از زیرســاختهای صادراتی بخش بزرگتری از صادرکنندگان مورد حمایت
قــرار گیرند .وی افزود :در مجموع بیش از  ۹۰۰۰میلیارد ریال بودجه جهت
پرداخت مشــوقهای صادراتی در بســته حمایت از صادرات غیرنفتی سال
 ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است که در قالب  ۱۳سرفصل و در سقف اعتبارات
تخصیصی به صادرکنندگان پرداخت خواهد شــد .دبیر کارگروه مشوقهای
صادراتی گفت :همچنین مبلغ  ۴۰۰۰میلیارد تومان نیز در قالب تسهیالت
ســرمایه در گردش صادراتی و با نرخ ترجیحی به صادرکنندگان تخصیص
پیدا خواهد کرد.
اقدام بیسابقه سايپا؛

تحویل چهار محصول سايپا زودتر
از موعد به مشتريان
معاون بازاريابي و فروش گروه خودروســازي سايپا از تحويل زودتر از موعد
چهار محصول كوييك دندهاي ،تيبا صندوقدار ،تيبا ۲و سايپا ۱۵۱خبر داد و
گفت :براي نخستينبار چند محصول سايپا زودتر از موعد مندرج در قرارداد،
به مشتريان تحويل خواهد شــد.بهگزارش سايپانيوز ،حسین کاظمی افزود:
هماكنون در نیمه اول مردادماه ،مشــغول تخصیص فروش های فوق العاده
چهار خودرو مذكور با موعد تحويل شــهريو ر  ۱۴۰۰هستيم و از سوی دیگر
فراخوان تکمیل وجه مشتریانی که طبق قرارداد موعد تحويل خودروی آنها
شــهریور ماه بوده ،نیز آغاز شده است كه این اقدامات حاكي از پايان معضل
تأخيــر در تحويل اين محصوالت بوده و زمینه ارتقاء رضايت مشــتريان را
فراهــم خواهد کرد.وي ادامه داد :با برنامهريزيهاي صورتگرفته از ســوي
مديريت ارشد گروه سايپا در زمينه توليد و تكميل هرچه سريعتر خودروهاي
داراي كسري قطعات و اجراي روشهاي متنوع فروش و تسريع در تخصیص
خودروهای مشتريان ،تحويل زودتر از موعد اين چهار محصول محقق شده
اســت.به گفته وي تحويل زودتر از موعد اين خودروها براي نخستينبار ،در
حالیکه تاکنون ســایپا با مشکل تأخير در ايفاي تعهدات مواجه بوده ،بيانگر
عزم جدي اين گروه در جهت حرکت در راهبرد ســایپای نوین و نیز جلب
رضايت مشــتريان اســت.کاظمی تأكيد كرد :در حال حاضــر  ۷۰درصد از
تحويل درج
تعهدات مربوط به خودروهاي مشتريان ســايپا ،زودتر از موعد
ِ
شــده در بخشنامههای فروش و قراردادها ،تخصيص مييابد و قصد داريم با
تسری آن به ســاير محصوالت گروه ،براي هميشه پرونده تأخير در تحويل
خودروهاي مشتريان را ببنديم.

ساخت دومین مدرسه توسط چادرملو
در اردکان آغاز شد
به گزارش روابط عمومی  ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در راستای ایفای
مســئولیتهای اجتماعی عملیات ســاختمانی دومین مدرسه  ۱۵کالسه در
شهرستان اردکان را آغاز کرد .این آموزشگاه تحت نظارت آموزش و پرورش
اردکان در منطقه جنت آباد ســاخته می شــود .عملیات ساخت نخستین
مدرســه توسط چادرملو تا مرحله توافق با آموزش و پرورش به اتمام رسیده
وبرای تکمیل آن به سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس واگذار گردیده
است .گفتنی است با توجه به کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان اردکان
 ،درســال گذشته چادرملو ساخت  4مجتمع آموزش هر یک به ظرفیت 15
کالس درس را بر عهده گرفت .
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نکات امنیتی که خریداران سکه باید بدانند
برای اطمینان از اصالت ســکه و پیگیری اشکال احتمالی در معامله ،خریداران
حتما به واحدهای کســبی دارای جواز ســکه اتحادیه طال ،جواهر ،نقره و سکه
تهران مراجعه کرده و ســکه دارای هولوگرام اتحادیه و کارت فروش سکه همان
مغازه خرید کنند.خریداران سکه برای اطمینان از خرید خود حتماً از واحدهای
دارای جواز کســب ســکه که دارای کارت ســکه با نام همان مغازه و هولوگرام
اتحادیه طال و جواهر هستند ،خرید کنند.به گزارش ایرنا ،اتحادیه طال و جواهر
تهران اعالم کرد با توجه به پیگیریهای انجام شده برای باالبردن ارتقاء امنیت
سکههای عرضه شــده در بازار ،تمامی سکه فروشان عضو این اتحادیه ملزم به
استفاده از هولوگرام یک شکل با شماره سریال مشخص از طرف اتحادیه شده اند.
ن اساس برای اطمینان از اصالت سکه و پیگیری اشکال احتمالی در معامله،
برای 
خریداران حتما به واحدهای کسبی دارای جواز سکه اتحادیه طال ،جواهر ،نقره
و سکه تهران مراجعه کرده و سکه دارای هولوگرام اتحادیه و کارت فروش سکه
همان مغازه خرید کنند.همچنین واحدهای ســکه فــروش این اتحادیه باید از
هولوگرام اتحادیه طال و جواهر تهران و کارت فروش ســکه همان واحد کسبی
جهت فروش ســکه استفاده کنند .بازرسان این اتحادیه بر حسن اجرای این امر
نظارت خواهند داشت.

قدردانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح از مدیر عامل بانک ملت
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح ،با اهدای لوح سپاس به مدیرعامل بانک
ملت از مساعدت و همکاری مدیران و کارکنان این بانک قدردانی کرد.به گزارش
روابط عمومی بانک ملت ،سرتیپ امیر حاتمی ،در این لوح ،تعامالت مثبت دکتر
بیگدلی مدیرعامل بانک ملت را با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یگان
های تابعه در تحقق بخشــیدن به ســاز و کار ابالغی مقام معظم رهبری ،موثر
توصیف کرده اســت.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان ،برای دکتر
بیگدلــی ،آرزوی توفیق روز افزون در ســایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و
تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا ،نموده است.

موزه زنده یاد دکتر حسن حبیبی با حمایت
بانک پاسارگاد افتتاح شد
به همت بانک پاســارگاد فضاسازی ،مرمت و بازســازی ساختمان  1000متر
مربعی موزه زنده یاد دکتر حسن حبیبی در سه طبقه انجام شد.آیین بازگشایی
این موزه که در دو بخش کتابخانه شــامل ســی هزار مجلد کتابهای شخصی
و اهدایی و همچنین گنجین ه آثار شامل نقاشــیهای قهوهخانهای ،پارچههای
دســتباف ،مجموع ه های ســکه ،مدال ،تمبر ،لو ح  ،ظــروف و هدایایی که در
دیدارهای دیپلماتیک از اشــخاص و ملل مختلــف دریافت گردیده و در محله
بــاغ فردوس تهران  ،بوســتان قلمســتان واقع شــده در روز جمعــه مورخ 8
امرداد1400با حضور مجید قاســمی ،مدیرعامل بانک پاسارگاد ،پیروز حناچی
شهردار تهران ،ســید محمود دعایی ،مدیرمسئول روزنامه اطالعات و غالمعلی
حداد عادل رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسی برگزار گردید.دکتر قاسمی
در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حبیبی به نحوه آشنایی خود با
ایشــان در سال های پیش از انقالب شکوهمند اسالمی در سال  57اشاره کرده
و نقش وی در تصمیم گیری های حساس کشور در سال های پس از انقالب را
خاطرنشان کردند.مدیرعامل بانک پاسارگاد در ادامه با اشاره به شخصیت توام با
انبســاط خاطر و همراه با صبر و حوصله مرحوم حبیبی در مذاکرات و جلسات
 ،ایشــان را یکی از الگوهای اخالقی ،رفتاری و مدیریتی خود در دوران تصدی
جایگاه ریاست بانک مرکزی معرفی نمودند.قاسمی با مثبت ارزیابی کردن تاریخ
نگاری در خصوص مرحوم دکتر حسن حبیبی با جمع آوری خاطرات اطرافیان
و نزدیکان وی گفت :اگر در برداشت از اندیشهها به جای وقایع نگری علت نگری
کنیم ،ریشــه های ذهنی و استداللی مرحوم دکتر حبیبی برای ما مشخص می
شود که به چه علت هر نکته ای را می گفت و یا تصمیم می گرفت.

جلسه ارزیابی عملکرد شعب ارزی منتخب
استان تهران برگزار شد
با توجه به گزارش چهار ماهه عملکرد شــعب ارزی و دستور مدیر عامل محترم
مبنی بر حفظ رشــد عملکرد این بخش ،جلسه ارزیابی عملکرد  ۴ماهه شعب
ارزی منتخب پســت بانک ایران در مناطق غرب و شرق و شعبه مستقل استان
تهــران با رعایت پروتکل های بهداشــتی و با حضور جلیلی نیا معاون اعتباری
و بیــن الملل  ،علویان رئیس اداره کل پایش عملکرد شــعب و باجه ها  ،فالح
مدیر شعب منطقه شرق تهران و حقی رئیس اداره کل امور بین الملل  ،غالمی
معاون اداره کل مذکور ،اویسی معاون مدیریت شعب منطقه غرب تهران و روسا/
معاونین ارزی شعب منتخب ،روز یکشنبه  ۱۰مرداد ماه برگزار شد.در این جلسه
روند عملکرد ارزی در مقایسه با برنامه و عملکرد سال گذشته شعب ارزی جهت
تبییــن اقدامات برای تحقق اهداف در دو ماهه آتی مورد بحث و بررســی قرار
گرفت .در ادامه جلسه هر یک از حضار اقدامات و پیشنهادات خود را برای ارتقا
کمی و کیفی خدمات ارزی و اهداف برنامه عملیاتی تعیین شــده بانک در این
بخش بیان کردند و ارتقای عملکرد ارزی به گونه ای که تحقق اهداف سالجاری
و رشــد عملکرد نسبت به سال قبل فراهم شود را مورد تاکید قرار دادند.جلیلی
نیا با توجه به ســهم قابل توجه درامدهای ارزی ،بر رشد عملکرد ارزی متناسب
شعب و مناطق تهران تاکید نموده و تداوم و توسعه همکاری فی مابین بانک و
صرافی فراز اعتماد را در این رابطه راهگشا توصیف نمود.
بانک آینده پیشرو در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی:

«برات و سفته الکترونیکی» در راه است
بانک آینده بهعنوان یکی از نخســتین بانکهای ارائهدهنده این خدمت نوین،
«برات و ســفته الکترونیکی» را عرضه مینماید .بانک آینــده همراه و همگام
با راهاندازی ســامانه ســفته و برات الکترونیکی در سطح کشور ،با هدف فراهم
آوردن ابزار الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی سریع و دقیق به عموم هموطنان
عزیز در عرصه بانکی کشــور ،این خدمت نوین را ارائــه میکند.اجرای تمامی
فرآیندهای مرتبط در بستر تمام الکترونیک با تکیه بر ظرفیتهای قانونی مبتنی
بر امضای دیجیتال ،اصالت ،اعتبارسنجی غیر حضوری ،جلوگیری از جعل و سوء
استفادههای احتمالی و حذف کاغذ از جمله مزایای این خدمت است«.سفته و
برات الکترونیکی» ،با راهبری خزانهداری کل کشــور ذیل وزارت امور اقتصادی
و دارایــی با همکاری بانک مرکــزی و حمایت قوهقضائیه توســط بانکآینده،
بهعنوان یکی از نخستین بانکهای ارائهدهنده این خدمت ،با موفقیت آزمایش
عملیاتی شد که بهزودی و پس از نهایی شدن ،این خدمت جدید در سامانهها و
درگاههای الکترونیک بانکآینده ارائه خواهد شد تا مشتریان و عموم هموطنان
عزیز بهسهولت بتوانند از این خدمت نوین استفاده کنند.
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ایجاد تومان دیجیتال امکانپذیر است؟

رییس انجمن بالکچین با بیان اینکه شــاید «تومان» دیجیتال
ارز مشترک مناسبی بین چند کشور نباشد ،گفت :دینار اسالمی
یا یورو به عنوان ارز مشــترک بین کشــورها مناسبتر است.
ت و گوبا
سپهر محمدی ،رئیس انجمن بالک چین ایران در گف 
خبرنگار ایبِنا درباره امکان ایجاد ریال یا تومان دیجیتال مشترک
با کشورهای طرف تجاری گفت :از نظر فنی میتوان ارزی را به
صورت مشــترک بین چند کشــور مورد توجه قرار داد ،اما این
مسئله کوچکترین بخش حرکت فوق به حساب میآید و سایر
قسمتهای آن یعنی تاثیر اقتصادی و تغییر شرایط مالی مرتبط
با آن باید مورد بررسی بیشــتری قرار گیرد .وی در این رابطه
اضافه کرد :درباره «تومان» باید گفت که به نظر نمیرســد ارز
مشــترک مناسبی بین چند کشور باشد ،شاید دینار اسالمی یا
یورو به عنوان ارز مشترک بین کشورها مناسبتر محسوب شود.
واحد پول یک کشور نمیتواند به عنوان واحد مشترک بین چند
کشور قرار گیرد و بررسی های اولی ه برای انجام این کار در مرکز
تحول و پیشرفت ریاســتجمهوری هم واحد یورو را بین چند
کشــور مورد توجه قرار داد .رییــس انجمن بالک چین درباره
تاثیر اقتصادی یک ارز مشــترک بین چند کشور بر ایران بیان
کرد :تاثیر آن در مبادالت بینالمللی قابل پیشبینی اســت .در
صورتی که یک پیمان چند یا دوجانبه بین کشورهای مختلف
که از جهت سیاستهای خارجی به ایران نزدیک باشند ،بسته
شود ،بنابراین مسئله فوق توانایی دورزدن تحریم سیستم بانکی

را به دســت خواهد آورد.محمدی در خصوص تاثیر این مسئله

بر کنترل موضوع تحریمها اظهار داشت :تحریمها بانکی هستند،

بانک مرکزی افزایش نرخ ارز را گردن مناطق آزاد انداخت
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به رئیس جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روزهای پایانی اردیبهشت ماه را متاثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش
کاال در مناطق آزاد دانست.به گزارش فارس ،رئیس کل بانک مرکزی نسبت به عدم ثبت سفارش کاال و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
هشــدار داد و در این زمینه به رئیس جمهور نامه نوشــت.اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری بر مسئله کنترل و مدیریت منابع و مصارف
ارزی کشــور و تســری ثبت سفارش کاال به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کاال شد.در این نامه آمده است :بانک مرکزی بر
اساس وظیفه ذاتی خود و به موجب قانون پولی و بانکی کشور ،وظیفه مدیریت منابع و مصارف ارزی ،مدیریت بازار ارز و به تبع آن نظارت بر معامالت ارزی کشور را به عهده دارد
که مهمترین بخش از مصارف ارزی کشور ،مرتبط با واردات کاال می باشد .بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد در سال  ۱۳۹۶در مقابل واردات حدود  ۲میلیارد
دالری صرفا  ۴۸۰میلیون دالر صادرات حاصل از تولید کاال در مناطق به خارج از کشور انجام شده است؛ این موضوع نشان میدهد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با هدف
افزایش تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ایجاد شده اند ،با دور شدن از اهداف اولیه ،بر خالف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری ،به
محلی برای واردات بی ضابطه کاالهای مصرفی به کشور تبدیل شده اند ،در این میان با توجه به نبود زیرساخت ثبت سفارش ،عالوه بر عدم امکان مدیریت میزان تقاضای ارز در این
مناطق ،امکان نظارت بر معامالت ارزی واردکنندگان نیز وجود نداشته است .بر این اساس با شروع بحران ارزی در سال  ۱۳۹۷به منظور مدیریت مصارف ارزی و همچنین نظارت
بر معامالت ارزی واردکنندگان با تصویب هیأت وزیران (تصویب نامه شماره /۴۳۵۳ت۵۳۰۰ه مورخ  )۲۲/۰۱/۱۳۹۷ثبت سفارش برای ورود کاال از خارج از کشور به مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی الزامی شد متاسفانه از ابتدای تصویب این مصوبه تالش ها برای حذف ثبت سفارش در ورود کاال از خارج کشور به این مناطق و شفافیت حاصل
شده از اجرای مصوبه مذکور از مسیرهای مختلف و متعدد آغاز گردید.

بنابراین وقتی در بســتر بالک چین پلتفرمی ایجاد شود ،دیگر
شاهد تحریم محدودیتهای بانکی نخواهیم بود .نکته بعدی در
این زمینه بحث سیاســت خارجی است که باید منتظر تصمیم
ک سال است که توسط مرکز
آن باقی ماند .با این حال بیش از ی 
بررسیهای تحوالت و پیشــرفت ریاستجمهوری پیشنهادی
تهیه شــده و تیمهای کارشناسی از انجمن بالک چین و دیگر
مراکز مرتبط به صورت مســنقل برای تکمیل طرح فوق به آن
کمک کردند.وی در اینباره ابراز کرد :طرح مورد اشاره در چند
جلسه کمیسیون اقتصادی دولت نیز تحت بررسی قرار گرفته و
تقریبا پیشنهاد پختهای به حساب میآید که در صورت تحقق
این مســئله انعقاد یک پیمان چند جانبه بینالمللی در صورت
مهیا شدن بستر آن به سرانجام خواهد رسید و چنانچه این اتفاق
به تحقق برسد ،مقدار زیادی از مبادالت بینالمللی با کشورهایی
کــه به لحاظ سیاســت خارجی با ما همراه هســتند ،راحتتر
صورت خواهد گرفت .رییس انجمن بالک چین درباره جزییات
این طرح افزود :طرح مورد اشــاره از فناوریهای نو به خصوص
بالک چین استفاده میکند و برای ایجاد یک رمز ارز بین چند
کشوری که یک تفاهم نامه دو یا چندجانبه جهت انجام مبادالت
بینالمللی به امضا رساندهاند ،استفاده خواهد کرد .وزارت خارجه
در این خصوص بنا بود تا همکاری به خرج دهد و از کشورهایی
دعوت به عمل آورد و جلساتی در همین زمینه برگزار کند که از
آخرین وضعیت این کارها اطالعی در دست ندارم.

قول بانک مرکزی برای ثبت پیامکی
چک از ابتدای مرداد عملی نشد
در حالی مســئوالن بانک مرکزی از راه اندازی امکان ثبت و تأیید
پیامکی چک در ســامانه صیاد تا انتهای تیرخبر داده بودند که با
وجود گذشته  ۱۰روز از آغاز مرداد این وعده هنوز عملیاتی نشده
است.به گزارش خبرنگار مهر ،از ابتدای سال  ۱۴۰۰مرحله تازهای
از قانون جدید چک در کشور اجرایی شد که بر اساس آن ثبت و
تأیید اطالعات چکهای جدید در سامانه صیاد الزامی شد .بانک
مرکــزی برای انجام فرایند ثبت و تأیید اطالعات چکهای جدید
در کنار شــیوه حضوری ،شیوه غیر حضوری هم در نظر گرفت.در
شیوه غیر حضوری ،صادرکننده و گیرنده چک میتوانند با استفاده
از اینترنت بانک و برخی از برنامههای موبایلی حوزه پرداخت کار
ثبت و تأیید اطالعات چک را انجام دهد که البته این کار به موبایل
هوشــمند و آشــنایی با اینترنت نیاز دارد که ممکن است برخی
افراد محدود امکان اســتفاده از این امکانات را نداشــته باشند.در
نتیجه برای حل این مشــکل در جلسات مشترک بین مسئوالن
بانک مرکزی و کمیســیون اصل  ۹۰مجلس بر تنوع بخشــی بر
راههای دسترســی به سامانه صیاد تاکید شد و مقرر گشت بانک
مرکزی امکان دسترســی به ســامانه صیاد برای ثبت و تأیید به
وســیله خودپرداز USSD ،و پیامک را فراهــم کند.در این زمینه
آمنه نادعلی زاده ،سخنگوی اجرای قانون جدیدچک در خصوص
راههای تسهیل ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد و اقدامات بانک
مرکزی گفت :ثبت چک با خودپرداز جزو برنامه بانک مرکزی است
اما از نظر فنی پیچیدگیهایی دارد با این حال شبکه بانکی تالش
میکند تا این امر را محقق کند .وی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی
برای ثبت و تأیید چک با اســتفاده از پیامک و کدهای دستوری
USSDبرنامه دارد ،قول داد که تا پایان تیر ماه ثبت و تأیید پیامکی
چک عملیاتی شــود.با وجود قول مســئوالن بانک مرکزی برای
برقراری امکان ثبت و تأیید پیامکی چک در سامانه صیاد تا پایان
تیر ماه همچنان این وعده عملی نشده و بسیاری از مردم و افرادی
که مبادالت چکی دارند اما از گوشی هوشمند یا اینترنت استفاده
نمیکنند در انتظار این هستند تا بانک مرکزی به این وعده خود
عمل کند.در این رابطه مهدی طغیانی ،عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس در خصوص وظایف بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی
مــردم به ســامانه صیاد در گفت و گو با خبرنــگار مهر گفت :در
قانون جدید چک مصوب شــده است تا بانک مرکزی امکان ثبت
الکترونیک چک را فراهم کند .بر همین اســاس هم بانک مرکزی
اپلیکیشنهای حوزه پرداخت را به کار گرفت تا مردم ثبت و تأیید
چک را به این وســیله انجام دهند.وی در خصوص ضرورت تنوع
بخشی به مسیرهای دسترسی مردم به سامانه صیاد گفت :در حال
حاضر بخش زیادی از مردم تلفن هوشمند دارند و از آن میتوانند
برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند .با این وجود درصد
کمی از مردم هم هستند که از چک استفاده میکنند اما گوشی
هوشــمند ندارند که مقرر شده بود تا بانک مرکزی امکانهایی را
بــرای این افــراد فراهم کند تا به راحتــی کار ثبت و تأیید چک
خود را انجام دهند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :هر چه
دسترسیهای مردم به سامانه صیاد بیشتر و متنوعتر شود ،عم ً
ال
کار مردم تســهیل میشود و افرادی هم که به اینترنت یا گوشی
هوشمند دسترسی ندارند نیز میتوانند از آن استفاده کنند که در
این خصوص راهکارهایی مثل ثبت و تأیید پیامکی وجود دارد که
میتوان آن را عملیاتی کرد.راه اندازی امکان ثبت و تأیید چک با
استفاده از پیامک عالوه بر تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد،
کارکردهــای مثبت دیگری از جمله افزایش اطمینان بین مبادله
کنندگان چک را هــم به همراه دارد چرا که به صورت به صورت
آنی و بر بستر پیامک هم ثبت و تأیید چک انجام میشود و هم این
فرایند به اطالع صادرکننده و گیرنده چک میرسد.در حال حاضر
به دلیل فراهم نشدن امکان ثبت و تأیید پیامکی چک توسط بانک
مرکزی بــرای ثبت و تأیید کردن اطالعات چک باید از گوشــی
هوشــمند و اینترنت استفاده کرد اما با برقراری امکان فوق ،همه
این فرایندها مبتنی بر پیامک صورت میگیرد و به این ترتیب از
بروز بسیاری از اختالفات که ناشی از سواستفاده در ثبت اطالعات
چک اســت ،جلوگیری به عمل میآید.بر این اساس الزم است تا
بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم و افزایش اطمینان بین
مبادله کنندگان ضمن اینکه هر چه ســریعتر امکان ثبت و تأیید
پیامکی چک را فراهم میآورد ،دالیل اجرا نشدن تعهد مسئوالن
بانک مرکزی مبتنی بر راه اندازی این امکان را شفاف توضیح دهد
تا شائبهای در خصوص عدم همکاری بانک مرکزی در اجرای گام
دوم قانون جدید چک شکل نگیرد.
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ت های ترامپ
بازی برجامی بایدن با کار 
تهران -ایرنا -مقامات کا خ ســفید درحالــی خود را آماده لغو
تحری م ها نشان می دهند که برخی منابع مطلع ،خبر از تالش
ض گویی
آمریکا برای فشار بر صادرات نفت ایران داده اند .تناق 
ی ها و بازی واشنگتن با مهره تحریم ،گویای این واقعیت
آمریکای 
ت های ایجادشده در دولت ترامپ
اســت که تیم بایدن با کار 
بازی میکنند.در ماه های اخیر شاهد اظهار نظر های ناهمسو و
حتی متناقض از سوی مقامات کاخ سفید در ارتباط با مذاکرات
و مساله تحریم ها بوده ایم« .رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران چهارم مرداد ماه با بیان اینکه واشنگتن آماده لغو
تحری م های ایران است ،سیاست فشار حداکثری دولت سابق
واشنگتن بر ایران را شکســت خورده دانست و گفت که «در
نتیجه این رویکرد اشتباه دولت ترامپ ،ایران برنامه هستهای
خود را شتاب داده است» .او همچنین میزان نفوذ منطقه ای
ایران را از جمله تبعات فشــار حداکثری دولت ترامپ دانست.
در حالی کاخ ســفید در سیاست اعالنی خود ،عملکرد دولت
ترامپ را در مواجهه با ایران به چالش کشــیده و رد می کند
که خود همان مسیر را در پیش گرفته است .خبرگزاری رویترز
جمعــه اول مرداد ماه از قول یک مقام آمریکایی ،گزارش کرد
«واشنگتن با این احتمال که ایران به میز مذاکرات برنگردد یا
دولت جدید به رهبری ابراهیم رییسی مواضع سختگیران ه تری
نســبت به دولت حســن روحانی در مذاکرات بگیرد ،در حال
بررســی اقداماتی برای ممانعــت از فروش نفت ایران به چین
است ».آمریکا در حالی تهران را به تحریم بیشتر صادرات نفت
ایران به چین تهدید می کند که بر پایه گزارش «بلومبرگ»،
گمرک چین در آمارهای جدید خود اعالم کرده طی شــش
ماه ابتدایی ســال  ۲۰۲۱هیچ نفتی از ایران وارد این کشــور
نشده است.این در حالی است که آمارهای شرکتهای ردیابی
ش ها از دو برابر شــدن خرید نفت چیــن از ایران طی
نفتک 
این دوره نسبت به سال گذشته خبر میدهند از جمله «تانکر
ش ها ادعا کرده که «در
ترکرز» به عنوان شرکت ردیابی نفتک 
نیمه اول سال  ۲۰۲۱ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون

بشکه نفت راهی چین کرده است» .الزم به ذکر است که این
رقم حتی  ۳۰درصد بیشــتر از خرید نفــت چین از ایران در
دوران قبل از تحریمها است .بازی آمریکا با مهره صادرات نفت
ایران موضوع جدیدی نیست اما در دولت ترامپ توجهی ویژه
به آن شد .در جریان دور دوم تحریمهای آمریکا که  ۱۴آبانماه
 ۱۳۹۷اعمال شد ،بخش صنعت نفت و انرژی ایران مورد هدف
قرار گرفت.البته آمریکا چنــد بازه زمانی مختلف را به منظور
معافیت برای خریداران عمــده نفت ایران در نظر گرفت و به
تمدید آن اقدام کرد .خریداران عمده نفت ایران عبارت بودند
از چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،هند ،ترکیه ،ایتالیا و یونان .آمریکا

اقدام نسنجیده انگلیس
اقدام شتابزده دولت انگلیس در واکنش به حمله علیه نفتکش
اســرائیلی و متهم کردن جمهوری اســامی در این حادثه به
تاسی از مواضع بیاساس رژیم صهیونیستی ،اقدامی نسنجیده
است که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید در ایران ،نمی
تواند تاثیری مطلوب بر روابط دو کشور داشته باشد.به گزارش
ایرنا ،دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس دیشب با صدور
بیانیهای ادعا کرد که لندن به این نتیجه رســیده است که به
احتمال زیاد ایران پنجشنبه گذشته در  ۲۹ژوئیه با استفاده از
یک یا چند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) به کشتی «مرسر
اســتریت» در آبهای بین المللی عمان حمله کرده اســت.وی
بدون ارائه مدرکی در این زمینه و با محکوم کردن این حمله،
آن را غیرقانونــی خواند و گفت کشــتی ها باید آزادانه مطابق
قوانین بین المللی حرکت کنند .وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد
لندن با شــرکای بین المللی در حال پاسخگویی هماهنگ به
این حمله غیرقابل قبول اســت.در همین حال تارنمای خبری
آمریکایی آکســیوس گزارش داد که دیپلماتهای انگلیســی
و اســرائیلی در نظر دارند تا در گام بعدی برای رســیدگی به
این حادثه درشورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه
دهند .پیشتر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه انگلیس در اظهار
نظری همسو با این خبر گفته بود :ما با شرکایمان مشغول کار
کردن روی گام بعدی هستیم .با دولتهای درون منطقه و فراتر
از آن هم برای پاسخ مناســب (به این حادثه) در حال رایزنی
هســتیم.به تعبیر این رسان ه خبری ،انگلیس و آمریکا با روایت
رژیم صهیونیستی در خصوص دخالت ایران در حادثه حمله به
نفتکش اسرائیلی همسو شدهاند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی،
ایران را به دست داشــتن در حمله به کشتی اسرائیلی متهم
کرده و مدعی شــده بود که تهران مسئول هدف قرار گرفتن
این کشتی نفتی است« .نفتالی بنت» در اظهاراتی تحریک آمیز
گفته بود که « از جامعه جهانی این انتظار را داریم که به ایران
نشان دهد مرتکب خطای فاحشی شده است و اسرائیل به روش
خود پیامش را به تهران میرساند«».یائیر الپید» وزیر خارجه
رژیم صهیونیســتی هم شامگاه جمعه در گفتوگوی تلفنی با
وزیر خارجه انگلیس ادعا کرد« :ایران نه فقط مشکل اسرائیل
اســت بلکه صادر کننده تروریسم بوده که به تمامی ما آسیب
میرساند» .وی همچنین با متهم کردن ایران درباره حمله به
این کشتی گفت« :پاسخی سخت برای حمله به مِرسِر استریت
محفوظ اســت».الپید پس از آن نیــز در گفتوگو با همتای
آمریکایی خود ،ایران را به دســت داشتن در حمله به کشتی
این رژیم متهم کرد و خواستار «پاسخ بینالمللی» به آن شد.
او گفت« :ایران بارها تصمیم اســرائیل برای دفاع از خودش و
منافعش را تضعیف کــرده است».ســازمان بازرگانی دریایی
ارتش انگلیس پیشتر در بیانیه کوتاهی گفته بود که حمله به
کشتی اسرائیلی اواخر پنجشنبه شب در شمال شرقی جزیره
«مصیره» کشــور عمان و در فاصله نزدیک به  ۳۰۰کیلومتری
مســقط پایتخت این کشور واقع در شبه جزیره عربی رخ داده
و انگیزه آن ،دزدی دریایی نبوده است.درحالی که وزارت دفاع
انگلیس کشتی هدف قرار گرفته در سواحل عمان را در مالکیت
رژیم اســرائیل دانســته بود ،رادیوی رژیم صهیونیستی اعالم
کرده بود که «این کشــتی ژاپنی اســت و توسط یک شرکت
اسرائیلی به مالکیت ایان عوفر بازرگان اسرائیلی اداره می شود».
شرکت «زودیاک ماریتایم» هم که متعلق به «عوفر» میلیاردر
صهیونیســتی و مستقر در لندن است ،اعالم کرد که دو نفر از
خدمه این کشتی تجاری در پی حمله به آن ،کشته شدند.هنوز
هیچ گروه یا کشوری مسئولیت حمله به این نفتکش را به عهده
نگرفته است ،اما رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچ مستنداتی
ایران را به دست داشتن در آن متهم کرده و موفق شده لندن
و واشنگتن را در این زمینه با خود همراه کند.این درحالیست

که سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در
نشست هفتگی با خبرنگاران تصریح کرد :موجودیت نامشروع
رژیم اشــغالگر قدس باید دست از اتهام زنیهای واهی بردارد.
این رژیم بار اولش نیســت که از این اتهامات متوجه جمهوری
اســامی ایران کرده است.وی با ذکر این نکته که هر کجا این
رژیم رفته با خودش ناامنی ،ترور و خشــونت برده است ،اظهار
داشت :مسئول وضعیت فعلی همانهایی هستند که پای رژیم
اشغالگر قدس را به این منطقه باز کردهاند.خطیبزاده با بیان
اینکه قطعا این اظهارات محکوم است ،خاطرنشان کرد :رژیم
اشغالگر قدس باید بداند با این فرافکنیها دردی از دردهایش
دوا نمیشود .هر کس باد بکارد توفان درو میکند.این دیپلمات
ارشــد ایرانی تصریح کرد :جمهوری اســامی ایران لحظهای
تردیــد نمیکند برای اینکه از منافــع عالیه مردم و از امنیت
ملی خودش محافظت کند.اما اقدام شتابزده دولت انگلیس برای
همراهی با ادعای ضد ایرانی رژیم جنایتکار صهیونیســتی ،به
فاصله کمی پس از سکوت شرمآور این کشور دربرابر حمالت
وحشیانه ارتش اســرائیل در غزه در نوع خود سووال برانگیز
است .لندن در جنگ  ۱۲روزه صهیونیستها علیه مردم مظلوم
فلسطین نه تنها سکوت اختیار کرد که بر اساس گزارشها به
همکاریهای تسلیحاتی با رهبران تلآویو در این مدت ،ادامه
داده اســت.درثانی ،وزیر امور خارجه انگلیس که به فاصله سه
روز از حادثه حمله به نفتکش اسرائیلی به اسنادی دست یافته
که بر اساس آن ایران را محکوم کرده است ،چطور درماجرای
ترور دانشمند هستهای ایران (شهید محسن فخری زاده) که
به اذعان منابع اســرائیلی ،تل آویو در این حادثه دست داشته
سکوت اختیار کرده است؟آذر ماه گذشته محمد جواد ظریف
وزیــر خارجه ایران با اشــاره به نقش رژیم اســرائیل در این
عملیات تروریستی از جامعه جهانی و بخصوص اتحادیه اروپا
خواست تا این اقدام تروریستی دولتی را محکوم کنند.متعاقبا
حمید بعیدی نژاد سفیر سابق ایران در انگلیس از دولت لندن
خواست تا ترور شهید فخریزاده را محکوم کند .وی با انتشار
پیامی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :ترور این دانشمند
بزرگ مصداق بارز نقض قوانین بین المللی و نقض ارزشــها و
اســتانداردهای جهانی حقوق بشر میباشد.سفیر کشور ما با
بیان اینکه «جمهوری اســامی ایران قطعاً از خون این شهید
نخواهد گذشت و انتقام آن را خواهد گرفت» افزود :از دولتها
و سازمانهای بین المللی انتظار داریم که این ترور ناجوانمردانه
را بهروشنی و صراحت محکوم نمایند.بعیدی نژاد تصریح کرد
که در همین چارچوب بهعنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران
در انگلســتان از دولت لندن درخواست کردهام که این اقدام
غیرانسانی استکبار جهانی و صهیونیسم را بهروشنی محکوم
کند.با این حــال «دومینیک راب» در یک موضعگیری نیمه
جــان و انفعالی ،به تنش زدایی در ایــن حادثه اکتفا و درباره
نقش رژیم اسرائیل هم ادعا کرد که نه ایده و نه سندی ندارد
که در این زمینه بتواند پاسخ بدهد .او گفت که « منتظر یافتن
حقایق کامل درباره این حادثه » است؛ اما با گذشت بالغ بر ۹
ماه به نظر میرسد که هنوز این حقیقت برای او روشن نشده
است.به تعبیر میک واالس نماینده ایرلند در پارلمان اروپا ،گویا
شاخکهای غرب نسبت به قوانین و مقررات بینالمللی زمانی
تیز میشــود که نام چند کشور از جمله ایران و چین به میان
میآید .روابط انگلیــس و ایران در ادوار مختلف ،چه پیش و
چه پس از پیروزی انقالب اســامی همواره پر فراز و نشــیب
بوده است .از کودتای  ۲۸مرداد که در جریان آن سرویسهای
اطالعاتی انگلیس و امریکا نخست وزیر وقت ایران را در سال
 ۱۳۳۲سرنگون کردند تا توقیف غیر قانونی کشتی ایرانی در
جبلالطارق توســط نیروی دریایی انگلیس ،روابط دو کشور
چندان هموار نبوده است.

بعد از چند مرحله تمدید معافیت ها با هدف پیدا شــدن بازار
جدید برای خریداران نفت ایران ،در نهایت تمامی معافیتها را
برداشت تا در راستای فشار حداکثری ،صادرات نفت ایران را به
صفر برساند؛ هدفی که تا به امروز هم محقق نشده است.اگرچه
باوجود تحریم های شــدید دولت ترامپ ،صادرات نفت ایران
هیچ گاه متوقف نشــد اما حجم باالیــی از فروش آن به دلیل
محدودیتهای نفتی و بانکی کاهش یافت .ایران با رسیدن به
برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از  ۴.۵میلیون بشکه
در روز و صادرات را به بیش از  ۲.۵میلیون بشکه برساند که با
بازگشــت تحریمها به مرور این میزان کاهش چشمگیر یافت.

همچنین در ارتباط با میزان خسارات ایران بر اثر تحریم نفتی،
آذرماه پارســال وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشی مدعی
شــد که ایاالت متحده با پیشبرد کارزار فشار حداکثری علیه
ایران به میزان  ۷۰میلیارد دالر به درآمد نفتی ایران خســارت
زده است .به رغم جابه جایی قدرت در آمریکا و ورود بایدن به
عنوان نماینده طیف دموکرات به کاخ سفید اما گویی این حزب
سیاسی نیز دلبستگی خاصی به تداوم تحریم ها دارد؛ واقعیتی
که به تازگی «کاظم غریب آبادی» سفیر و نماینده دائم ایران
نزد ســازمانهای بینالمللی در وین نیز بر آن صحه گذاشته
است.نماینده دائم ایران نزد ســازمانهای بینالمللی در وین
چند روز پیش از جزییات مذاکرات اخیر ایران با آمریکا و اروپا
پرده برداشت و از «عزم جدی دولت جدید آمریکا در استفاده
از کارتهای ایجاد شــده در دولت قبلی و همچنین پیگیری
سیاست فشــار حداکثری علیه ایران» ســخن به میان آورد.
ایــن واقعیت بارها به انحای گوناگون و ادبیات مختلف از زبان
مقامات آمریکایی جاری شده است .مالی در حالی به تازگی از
آمادگی آمریکا برای رفع تحریم ها خبر داده که مصاحبه چند
ســال پیش او از حافظه مردم جهان پاک نشده است .وی در
مصاحبه ای که در زمان ترامــپ انجام داد ،تاکید کرد تجربه
چهار دهه ای جمهوری اســامی این موضوع را آشکار ساخته
که تهران را نمی توان صرفا با تحریم و ابزار فشــار به تســلیم
وادار کرد بلکه همواره در کنار تحریم باید راه های دیپلماسی
را بازگذاشت.از نگاه ناظران ،اصرار بیش از حد دولت بایدن بر
اســتفاده از تحریم های دوره ترامپ ،ممکن است به بدبینی
افزون تر تهران به آمریکا و در نهایت بســته شــدن در های
دیپلماسی منجر شود .همان گونه که در جریان آخرین دیدار
رییسجمهوری و هیات دولت دوازدهم با رهبر معظم انقالب،
رهبری بر ضرورت بی اعتمادی به اروپا و آمریکا تاکید و اظهار
کردند :هر جا که کارها را منوط به غرب و مذاکره با آن و آمریکا
کردید ناموفق بودید و هر جا که بدون اعتماد به غرب ،حرکت و
از آنها قطع امید کردید موفق بودید و پیش رفتید.

ن المللی؛
نماینده روسیه در سازما ن های بی 

رسیدن به یک توافق جدید با ایران غیرممکن است

میخائیل اولیانوف تصریح کرد که برجام باید به شکل اولیه احیا شود و رسیدن به یک توافق جدید با ایران غیرممکن است.
به گزارش فارس« ،میخائیل اولیانوف» نماینده روســیه در سازمانهای بینالمللی مستقر در «وین» اتریش در مصاحبه
با روزنامه «ایزوســتیا» تصریح کرد که گرچه زمان دقیق دور هفتم مذاکرات «وین» برای احیای برجام نامشخص است
اما این مذاکرات بعد از مراسم تحلیف ریاستجمهوری آیتاهلل «سیدابراهیم رییسی» برگزار خواهد شد.اولیانوف در این
خصوص گفت« :فقط زمانی میتوانیم (تاریخ دقیق را) حدس بزنیم که دور هفتم آغاز شود .از  ۲۰ژوئن ( ۲۹تیرماه) وقفه
داشتیم .در ابتدا قرار بود بعد از وقفه  ۱۰روزه برگزار شود اما این طور نشد .در حال حاضر ما فقط مید انیم که مذاکرات
بعد از تحلیف رئیسجمهور جدید ایران از ســر گرفته میشود .مراسم (تحلیف) پنجم آگوست (پنجشنبه  ۱۴مردادماه)
برگزار میشــود .این که چقدر بعد از پنجم آگوســت ،نشست برگزار شود ،هنوز نامشخص است .تحلیلگران در این فکر
هســتند که آیا  ۱۵یا  ۲۰آگوســت ( ۲۴یا  ۲۹مردادماه) برگزار میشود یا خیر .برخی میگویند که سپتامبر (ماه آینده
میالدی) برگزار میشود و برخی نیز سخن از برگزاری نشست در ماه اکتبر (ماه بعد از سپتامبر) میآورند».نماینده روسیه
در ســازمانهای بینالمللی مستقر در وین در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره موضع جدید ایران گفت که احتما الً دولت
جدید ایران مواضع خود را در خصوص برخی موضوعاتی که در مذاکرات وین درباره احیای برجام مورد بحث قرار گرفته
تطابق میدهد.اولیانوف در این خصوص گفت« :نمیدانیم چه تغییراتی با روی کار آمدن رئیسجمهور جدید و تشکیل
دولت جدید ،ممکن است در رویکرد ایران به وجود آید اما نمیتوان این احتمال را کنار گذاشت که دیدگاه طرف ایرانی در
خصوص برخی موضوعات مورد بحث قرار گرفته در وین تطابق داده میشود .البته هنوز چیزی در این رابطه نمی دانیم».
نماینده روســیه بار دیگر بر لزوم احیای برجام به شــکل اولیه تأکید کرد و گفت که رسیدن به یک توافق جدید با ایران
غیرممکن است.اولیانوف توضیح داد« :از نظر ما ،هیچ جایگزینی برای احیای برجام به شکل اولیه آن وجود ندارد .تمامی
گمانهزنیها درباره شــروع از اول و نوشــتن یک توافق جدید توهم است .چنین چیزی نه به این زودی و نه هرگز تحقق
مییابد .ما باید بر اساس واقعیات پیش برویم و وظیفه اصلی ،احیای هرچه سریعتر برجام به شکل اولیه است».میخائیل
اولیانوف در خصوص گامهای برجامی ایران در پی بدعهدی طرفهای اروپایی برجام و این که آیا افزایش ذخایر اورانیوم
غنیشده جمهوری اسالمی ،تهدیدی برای فدراسیون روسیه است ،گفت« :فکر نمیکنم چنین چیزی صحت داشته باشد
اما چندان میل و عالقهای هم به چنین چیزی نداریم».

دیپلمات سابق آمریکا هشدار داد؛

احتمال شدت گرفتن اختالفات میان آمریکا و چین

شماری از دیپلماتهای سابق آمریکا و چین در وبیناری درخصوص شدت گرفتن اختالفات میان دو کشور هشدار
داده و احترام آمریکا به چندجانبهگرایی را خواســتار شــدند.به گزارش فارس ،یک دیپلمات سابق آمریکایی روز
یکشــنبه در یک ویدئو کنفرانس درخصوص عواقب تشــدید تنش میان چین و آمریکا هشدار داد.به نوشته پایگاه
یا ِن»« ،جی .استپلیتون روی» سفیر آمریکا در پکن بین سالهای  ۱۹۹۱تا  ۱۹۹۵گفت:
اینترنتی شبکه «سیجیت 
«ســقوط تند روابط دوجانبه میان آمریکا و چین به عمیقترین نقطه ظرف نیم قرن گذشته ،اوضاعی خطرناک را
ایجاد کرده که در آن هر گام اشــتباهی از سوی دو طرف یا هردو میتواند جهان را به بحرانی بیسابقه بکشاند».او
در ادامه گفت ،آمریکا اکنون در شــرایطی قرار گرفته که باید خود را با وضعیت بینالمللی مطابق دهد و بداند که
تنها ابرقدرت جهان نیست و کشورهای دیگری نیز بهعنوان قدرتهای بزرگ خیزش کردهاند و در این بین« ،البته
که چین اولین و بارزترین مثال برای این مسئله است که یک جهان چند قطبی جدید در حال ظهور است».روی
هشدار داد ،رویارویی میان آمریکا و چین که هردو قدرت اتمی هستند ،به طور ویژه ،خطرات بزرگی به دنبال دارد و
«ترمیم روابط از سوی هر دو طرف ضرورتی حیاتی دارد و در گام اول برای هردو سودمند خواهد بود که لفاظیهای
خود را علیه یکدیگر کاهش دهند»«.آدام پوزن» اقتصاددان آمریکایی نیز در این وبینار گفت ،چین و آمریکا باید بر
روی مسائل غیراقتصادی نیز تمرکز داشته باشند و در این میان «تغییرات اقلیمی بزرگترین فرصت همکاری بین
آمریکا و چین اســت».روی نیز با اشاره به دیدار اخیر «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین با «وندی شرمن» معاون
وزیر امور خارجه آمریکا ،بر لزوم گفتوگو درباره مســائل غیر اقتصادی تأکید کرد«.ژو گوانگیو» معاون وزیر دارای
سابق چین نیز گفت ،همکاریهای چند جانبه باید تقویت شوند زیرا چنین همکاریهایی به حفظ فضای صلح و
توسعه کمک میکند.این وبینار در حالی برگزار شد که «کین گانگ» سفیر جدید چین در آمریکا اعالم کرده ،روابط
چین و آمریکا یک بار دیگر به یک نقطه حساس و پیچ تاریخی رسیده است.نماینده چین در آمریکا روز چهارشنبه
(دیروز) به محض ورود به سفارت پکن در واشنگتن و آغاز به کار خود تاکید کرد ،معتقد است که روابط دو کشور
با مشکالت بسیاری مواجه است و چالشهایی وجود دارد اما فرصتها و پتانسیلهای بسیاری در روابط دو کشور
هم وجود دارد.چین و آمریکا از زمان ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» وارد جنگ اقتصادی شدند و این منازعات
به حوزههای دیگر نیز کشیده شده است .از یک سو نیروی دریایی آمریکا با عبور تحریکآمیز از دریای جنوبی چین
و تنگه تایوان ،هشدارهای تند پکن را موجب شده است .همچنین آمریکاییها با ادعای نقض حقوق بشر در چین
تالش دارند در امور داخلی این کشور مداخله کنند.از زمان شیوع ویروس کرونا نیز دولت آمریکا بارها چین را متهم
به انتشار این بیماری کرده و تئوری ثابت نشده نشت این ویروس از آزمایشگاه ویروس شناسی شهر ووهان را مطرح
کرده است .با این حال تیم تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت پس از چند هفته حضور در چین ،این فرضیه را تا
حد زیادی بعید دانســتند.عالوه بر موارد فوق ،آمریکاییها اصرار دارند که چین باید در مذاکرات تسلیحاتی میان
واشنگتن و مسکو مشارکت داشته باشد تا درباره کاهش زرادخانههای اتمی این کشورها گفتوگوهایی صورت گیرد.
با این حال پکن معتقد است این مذاکرات باید به صورت دوجانبه انجام شوند.
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گزیده خبر
ترامپ:

بهزودی اسناد بیشتری از
«تقلب در انتخابات» رو میشود

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری پیشــین آمریکا تاکید کرده اســت که شــواهد
جدیدی از «تقلب انتخاباتی»  ۲۰۲۰به زودی علنی خواهد شد.به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،دونالد ترامپ یکشنبه در بیانیهای گفت :شواهد
عظیم و بدون قید و شــرطی وجود دارد که نشــان میدهد انتخابات با تقلب و
بینظمی در سطحی که کشور ما تا به حال شاهد آن نبوده ،متالشی شد .بخش
اعظم آن در حال حاضر علنی شــده و تعداد بیشــتری در آینده نزدیک منتشر
میشوند.رئیس جمهوری پیشین آمریکا همچنین بار دیگر رسانههای آمریکایی
را به الپوشــانی تقلب انتخاباتی متهم کرده و گفت که چندین ایالت اکنون به
«حسابرسی عمیق قانونی» فکر میکنند.این در حالیست که جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری نوامبر  ۲۰۲۰از سوی
کالج انتخاباتی در  ۱۴دسامبر معرفی شد و تمام  ۵۰ایالت رسما نتایج انتخاباتی
را تایید کردند .ترامپ تاکید دارد که این انتخابات به تقلب آلوده بود.چندین نهاد
امنیتی مسوول انتخابات آمریکا و همچنین وزارت دادگستری این کشور ادعاهای
ترامپ درباره انتخابات و تقلب را به چالش کشیدند .کمپین ترامپ در بیش از ۶۰
شکایت مرتبط با تقلب آراء به منظور لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
شکســت خورد .ترامپ در تمام سخنرانیهایش از زمان روی کار آمدن بایدن،
دموکراتها را به ســرقت آراء از خودش متهم کرده و خواستار اصالح انتخابات
در آمریکا شده است.
آخرین تحوالت افغانستان؛

حمله طالبان به هرات و لشگرگاه
شکست خورد

کابل  -ایرنا  -مقامات محلی در استانهای هرات و هلمند افغانستان اعالم کردند
که حمالت شــب گذشته گروه طالبان به شهرهای لشکرگاه و هرات با شکست
ســختی مواجه شده اســت.به گزارش ایرنا ،دفتر مطبوعاتی استانداری هلمند
افغانســتان اعالم کرد حمله شب گذشــته طالبان به زندان مرکزی لشکرگاه با
ناکامی مواجه شــد و براثر مقاومت نیروهای افغان  ۳۸تن از طالبان کشــته و
دو تن دیگر زخمی شــدند.در این اطالعیه آمده اســت که یکی از فرماندهان
طالبان نیز در بین کشته شدگان اســت.وزارت دفاع افغانستان نیز در اطالعیه
ای جداگانــه اعالم کرد که در حمالت هوایی و زمینی ارتش در لشــکرگاه ۴۶
تن از افراد طالبان کشــته و شماری دیگر هم زخمی شده اند«.جیالنی فرهاد»
سخنگوی استانداری هرات افغانستان نیز امروز دوشنبه گفت که حمله طالبان
به کمربندهای امنیتی شهر هرات شکست خورده و تلفات سنگینی بر افراد این
گروه وارد شده است.وی افزود که در  ۲۴ساعت گذشته  ۱۰۰تن از افراد طالبان
در حمله بر شــهر هرات کشته و شماری زیادی دیگر هم زخمی شده اند.برخی
دیگر از مقامات محلی هرات نیز گفته است که چند فرمانده سرشناس طالبان از
جمله مال شهاب در بین کشته شدگان است.وی افزود «مالظاهر سلطان زوی»،
«مالقدوس غوریانی» و «مولوی عبدالمجید» در منطقه «غیبتان» هرات کشته
شــده اند.درگیری در اســتانهای قندهار ،تالقان ،غزنی نیز ادامه دارد و تاکنون
طالبان موفق به پیشــروی در این مناطق نشده است و جنگ در استان غور در
مرکز افغانستان فروکش کرده است.
بلینکن:

ایران کشتی اسراییلی را هدف
قرار داده است

وزیر خارجه آمریکا ،با تکرار ادعاهای بدون ســند رژیم اشــغالگر قدس ،مدعی
شــد که ایران نفتکــش رژیم صهیونیســتی را مورد هدف قرار داده اســت!به
گزارش خبرگزاری فرانســه« ،آنتونی بلینکن» ،وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار
ادعاهای بیاســاس علیه کشورمان و گرفتن انگشــت اتهام به سمت ایران در
مســئله حادثه برای کشتی صهیونیستی گفت :واشــنگتن اطمینان دارد ایران
نفتکش (صهیونیستی) را در دریای عمان مورد هدف قرار داده است.به گزارش
اقتصادآنالین به نقل از باشــگاه خبرنگاران ،وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد
این کشور واکنش مناسبی درباره مورد هدف قرار گرفتن نفتکش صهیونیستی
در دریای عمان ،به تهران نشان خواهد داد!بلینکن مدعی شد :ما با شرکای خود
در جهان و منطقه درخصوص این موضوع بحث خواهیم کرد تا واکنش مناسبی
نشــان دهیم.این اظهارات بلینکن تنها چند ســاعت بعد از ادعاهای بیاساس
«دومینیک راب» ،وزیر امور خارجه انگلیس درخصوص حمله عمدی و هدفمند
ایران به یک نفتکش صهیونیستی ،صورت گرفت.نفتکش «ام تی مرسر استریت»
روز پنجشنبه در شمال اقیانوس هند هدف حمله هوایی قرار گرفت و دو خدمه
آن کشــته شدند .در حالی که هنوز هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این حمله
را برعهده نگرفته اســت .گفته میشود طی این حمله ،یک شهروند رومانیایی و
یک شــهروند انگلیسی کشته شــدهاند.این حادثه اواخر شامگاه پنجشنبه و در
شمال شرقی جزیره «مصیره» عمان اتفاق افتاد .این جزیره در  ۳۰۰کیلومتری
جنوب شــرقی مســقط ،پایتخت عمان قرار دارد.نفتالی بنت ،نخستوزیر رژیم
صهیونیستی نیز همســو با دیگر مقامات این رژیم بدون ارائه هیچگونه ادلهای
در اثبات ادعای خود ،امروز (یکشنبه) مدعی شد :اطالعات امنیتی که در دست
داریم نشان میدهد ایران به کشتی اسرائیلی حمله کرده است

خواهر رهبر کره شمالی در مورد مانور
نظامی سئول با آمریکا هشدار داد

تهران -ایرنا -خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی روز یکشنبه هشدار
داد کــه مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی تنش ها در منطقه را دوباره زنده
خواهد کرد.به گزارش ایرنا از آسوشــیتدپرس ،درســت چنــد روز پس از
بازگشایی کانال های ارتباطی میان سئول و پیونگ یانگ ،خواهر قدرتمند
رهبر کره شمالی هشدار داد که مانور نظامی ماه آینده نیروهای کره جنوبی
و ایاالت متحده چشم انداز روابط بهتر میان دو کره را تضعیف می کند.بیانیه
منتشر شده کیم یو جونگ که از رسانه های دولتی کره شمالی منتشر شده
اســت تنها خطاب به رفتار دولت کره جنوبی است و اشاره ای به واشنگتن
نشده است.خواهر رهبر کره شــمالی در بیانیه منتشر شده آورده است که
«چند روزی است که من یک داستان ناخوشایند می شنوم مبنی بر اینکه
مانور نظامی مشترک بین ارتش کره جنوبی و نیروهای آمریکایی طبق برنامه
انجام می شــود».وی افزود :من این را یک مقدمه نامطلوب می دانم که به
طور جدی اراده رهبران عالی رتبه میان دو کشور را که قصد دارند گامی در
جهت بازگرداندن اعتماد متقابل برداشته شود را تضعیف می کند.یو جونگ
تاکید کرد دولت و ارتش ما از نزدیک پیگیری خواهند کرد که آیا طرف کره
جنوبی در ماه آگوست (شهریور) مانورهای جنگی خصمانه برگزار می کند یا
تصمیم جسورانه دیگری می گیرد.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
محمود دستپیش
محمود دســتپیش شــاعر آذربایجانی مقیم ایران
بود .وی یکی از شــاعران ترک در ایران میباشــد که
عالوه بر تدوین دایرةالمعارف  ،در حوزه ادبیات ترکی
آذربایجانی و فارســی نیز دارای فعالیتهای تحقیقی
میباشد.کتاب از فضولی تا شــهریار وی  ،شرح حال
شاعران نامدار آذربایجانی میباشد .محمود دستپیش
در ســال  ۱۳۱۳در باکو متولد گردید .خانواده وی از
اهالی اردبیل بودند که در زمان حکومت استالین برای
کار به باکو رفته بودند.با روی کار آمدن بلشویک ها در
شوروی و فشار مبنی بر اخراج مهاجرین ایرانی مبنی
بر اینکه یا شناســنامه شوروی را اخذ کرده و در آنجا
بمانند یا به ایران بازگردند و شناسنامه ایرانی در ایران
دریافت کنند خانواده دستپیش هم به مانند دیگر خانواده های اردبیلی ساکن در باکو مانند علی
ســلیمی نوازنده تار،اسماعیل چشمآذر نوازنده کمانچه،لطیف طهماسبی زاده نوازنده قاوال ،عادل
آخوندزاده آهنگساز و نوازنده تار،سیف اهلل ابراهیم پور رهبر ارکستر ،صفرعلی جاوید رهبر ارکستر
و ...به زادگاه پدریشان اردبیل بازگشته و در آنجا شناسنامه ایرانی (متولد اردبیل) صادر گردید و در
اردبیل بزرگ شد .وی بعدها برای تدریس و معلمی راهی تهران شد و به شغل معملی در آموزش
و پرورش مشغول گردید.

از هر دری خبری

پیشنهاد
گتسبی بزرگ
رمان «گتسبی بزرگ» بیشــک از مشهورترین آثار
ادبی جهان به شــمار میرود اما نکاتی درباره این اثر
و خالق آن وجود دارد که شــاید کمتر شنیده باشید.
ن حرفهای باشید یا نه ،بسیاری از شما دست
کتابخوا 
کم نام رمان «گتســبی بزرگ» نوشته «اف .اسکات
فیتزجرالد» نویســنده آمریکایی را شــنیدهاند .این
رمان نخســتینبار در دهم آوریل سال  ۱۹۲۵منتشر
و سپس به یکی از مشهورترین آثار ادبی جهان تبدیل
شد .در ادامه با نکاتی درباره این اثر آشنا میشوید :در
بخشی از کتاب «آن سوی دیگر بهشت» ،زندگینامه
«فیتزجرالد» به قلم «آرتور میزنر» نوشته شده است
«فیتزجرالد» به انــدازهای تحت تاثیر طراحی اصلی
جلد کتاب قرار گرفت که برخی از قسمتهای کتاب را از نو نوشت تا با جلد آن همخوانی داشته
باشد« .آبزرور» در گزارشی نوشته است ،با اینکه «گتسبی بزرگ» یک رمان آمریکایی تمامعیار
است اما بخش زیادی از آن زمانی نوشته شده است که «فیتزجرالد» در «ریویرای فرانسه» ساکن
بود .همچنین گفته میشــود اصالحات این اثر زمانی که او در «رم» اقامت داشت صورت گرفته
اســت« .نیویورکر» نوشته است« ،هانتر اس تامپســون» نویسنده برجسته به حدی از «گتسبی
بزرگ» تاثیر گرفته بود که این رمان را با دستگاه تایپ نوشت تا نویسندگی به روش این کتاب را
تجربه کند« .تامپســون» همچنین جایی گفته بود هنگام نگارش «ترس و نفرت در السوگاس»
رمان کالسیک «گتسبی بزرگ» را در ذهنش مرور میکرده است.

فرهنگ
آغاز جشنواره بینالمللی
صنایعدستی ایران

اولین جشنواره بینالمللی صنایعدستی ایران با پیام ویدئویی علیاصغر مونسان به صورت رسمی
آغاز به کار کرد .با توجه به شــیوع ویروس کرونا بخشــی از برنامه افتتاحیه این رویداد به صورت
ویدئوکنفرانســی برگزار شد که در این بخش از افتتاحیه ،علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی در یک پیام ویدئویی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای بینالمللی
در حوزه صنایعدســتی گفت« :رخدادها به مثابه پیشــرانهای تغییر وضعیت موجود به سمت
وضعیت مطلوب میتوانند همواره بهعنوان امکانی ارزشمند ،ضمن ایجاد امید ،تحوالت محسوس
عینی را به ظهور برسانند ».او افزود« :در همین راستا برنامهریزی و برگزاری جشنواره بینالمللی
صنایعدســتی یکی از برجستهترین رخدادهایی است که در راستای تقویت جایگاه صنایعدستی
انجام میشود ».مونسان گفت« :اگر به علت شیوع کرونا و خطرات ناشی از آن نبود ،قطعا برگزاری
حضوری رویداد یادشــده عظمت آن را چند برابر میکرد ،امــا موضوع وضعیت مطلوب در حال
حاضر توجه به مبانی فرهنگی ،ایجاد اشــتغال و درآمدزایی برای قشــر وسیعی از جامعه با توجه
به قابلیتهای صنایعدســتی است ».وزیر میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی ادامه داد:
«جشنواره بینالمللی صنایعدســتی ایران دقیقا با توجه به مبحث توسعه اکوسیستم کارآفرینی
شــهری با محوریت صنایعدستی میکوشــد با یافتن بهترین راهکارها در زمینه سیاستگذاری،
سرمایهگذاری نیروی انسانی ،بازار هدف و ...یکی از راهکارهای شرایط بهبود باشد».

تشنگی نخلهای شادگان

بیشتر فوتشدگان کرونایی
چه افرادی بودند؟

ورزشی

نتایج یک بررســی روی فوتشدگان کووید ۱۹-بیمارستان بقیهاهلل در
بازه زمانی اسفند  ۱۳۹۸تا اردیبهشت  ۱۳۹۹نشان داد که حدود دوسوم
ی زمینهای بودند.
فوتشــدگان مردان مسن و دارای حداقل یک بیمار 
در بیمــاری کووید ۱۹-خفیف ،عالئم بالینی انــدک و بدون درگیر در
رادیولوژی ریه است .بیماری متوسط با عالئم بالینی شدیدتر و درگیری
ریه در تصویربرداری اســت .بیماری شــدید نیز با معیارهایی بر اساس
تعداد تنفس در حالت اســتراحت بیشتر و مساوی  ۳۰عدد در دقیقه،
درصد اشــباع خون در پالس اکســیمتر کمتر یا مساوی  ۹۳درصد در
حالت استراحت و یا فشار اکسیژن خون کمتر از  ۳۰۰میلیلیتر جیوه،
تشخیص داده میشود .وضعیت بحرانی نیز در صورت نارسایی تنفسی،
شوک و یا نیاز به تهویه مکانیکی تعریف میشود.

واکنش رسانه روس به حذف والیبال ایران از المپیک؛

برای ایران شکست از ژاپن یک فاجعه است!

تیم ملی والیبال ایران که در گروه  Aرقابتهای المپیک  ۲۰۲۰توکیو قرار داشت ،در بازی پنجم خود از ساعت  ۱۵:۱۰به مصاف
ژاپن رفت .این رقابت تمام آسیایی درحالی برگزار شد که هر تیم در صورت پیروزی میتوانست به دور یک چهارم نهایی المپیک
صعود کند .تیم ملی والیبال ایران در این بازی با نتیجه  ۳بر  ۲شکست خورد تا از صعود به مرحله یک چهارم پایانی باز بماند.
این دیدار در پنج ست و با امتیاز های ( ۲۵بر  ۲۰( ،)۲۱بر  ۲۹( ،)۲۵بر  ۲۵( ،)۳۱بر  )۲۲و ( ۱۵بر  )۱۳به سود ژاپن پایان یافت.
رسانه ورزشی روسیه پس از این شکست نوشت" :بازی سرنوشت ساز بین ایران و ژاپن به یک درام تبدیل شد .والیبالیست های
تیم ملی ایران تورنمنت المپیک را با پیروزی پر شور مقابل لهستان آغاز کردند اما این پیروزی به آنها برای صعود از گروه کمکی
نکرد .تیم ایران تحت هدایت والدیمیر آلکنو روســی برابر رقبای خود شکســت خورد .آلکنو با تیم ملی روسیه مدال طال و برنز
بازی های المپیک را کســب کرده است .ایران با یک مربی با تجربه رویای رسیدن به نیمه نهایی را داشت و پیروزی بر لهستان
فقط انتظارات از این تیم را افزایش داد.

تخت گاز

تویوتا یاریس اکو ون ،خودرویی تجاری با قوای محرکه هیبریدی
یک سال پس از عرضه چهارمین نسل تویوتا یاریس در اروپا ،نسخه اکو ون این خودرو در اسپانیا و به عنوان محصول تجاری سبک
و هیبریدی معرفی شده است .این خودرو از فضای بار بیشتری سود میبرد که یکی از اصلیترین شاخصههای چنین خودروهایی
میباشد .طراحی ظاهری یاریس اکو ون مشابه سوپرمینی ژاپنی بوده ،محصولی که عنوان خودروی سال اروپا در سال  ۲۰۲۱را
به دست آورده است .البته مدل اکو ون از پوشش وینیلی در شیشههای عقب استفاده کرده است .البته داخل کابین تفاوتهای
زیادی وجود دارد و شــاهد حذف صندلیهای عقب هســتیم که باعث شده فضای بار بهطور قابلتوجهی افزایش یابد .به همین
خاطر یاریس اکو ون فضای بار  ۷۲۰لیتری داشته درحالیکه نسخه سواری یاریس فضای بار  ۲۸۶لیتری دارد .کف تخت صندوق
نیز فضای  ۰.۹مترمربعی داشــته و از چوب ســاخته شده و روی آن کفپوش الستیکی بادوامی کشیده شده است .به این موارد
باید پارتیشن ایمنی پشت صندلیها و نقاط اتصال ویژه برای حمل وسایل سنگین را اضافه کرد .یاریس اکو ون همچنین میتواند
محمولههایی با حداکثر وزن  ۴۳۰کیلوگرم را حمل کند که این ظرفیت با اکثر رقبای حاضر در کالس خودروهای تجاری نیم تن
برابری میکند .اگرچه نسخه سواری یاریس در اروپا با پیشرانههای بنزینی  ۱و  ۱.۵لیتری عرضه میشود.

عواملی که باعث کوچک شدن
مغز میشوند
قســمتهایی از بدن یا صورت ما وجود دارد که میخواهیم اندازه
آنها را کاهش دهیم ،اما مطمئناً مغز یکی از آنها نیست .خوردن
دو یا ســه فنجان قهوه در روز ضرری نــدارد .اما برخی از ما از این
نوشیدنی جدا نمیشویم و چندین بار در روز لیوانهای بزرگی از آن
را مینوشیم .دانشمندان استرالیایی تأیید کرده اند افرادی که بیش
از  ۶فنجان قهوه در روز مینوشند ۵۳ ،درصد بیشتر در معرض ابتال
به زوال عقل و در نتیجه کاهش حجم مغز هستند .این شاهد دیگری
بر فواید ورزش برای ســامتی ماست .اگر زندگی شما فاقد فعالیت
بدنی متوسطمانند پیاده روی یا شنا است ،خطر کاهش حجم مغز
بیشتر است .در سال  ۲۰۱۸مطالعهای منتشر شد که نشان میداد
افراد به دلیل استرس مداوم دچار اختالل حافظه میشوند.

بازگرداندن شنوایی با غلبه بر
یک مانع طبیعی در گوش داخلی
دانشمندان آمریکایی در بررسی جدیدی دریافتهاند که شاید بتوان
با غلبه بر یک مانع در گوش داخلی ،امکان بازگرداندن شــنوایی را
فراهم کرد .دانشــمندان یک مانع طبیعی را برای تولید سلولهای
حســی گوش داخلی شناســایی کردهاند که هنگام بروز اختالالت
شــنوایی و تعادل از دســت میروند .غلبه بر این مانع ممکن است
نخستین گام در بازگرداندن ســلولهای گوش داخلی به شرایطی
شبیه به شرایط گوش داخلی نوزادان باشد .کمشنوایی دائمی ،بیش
از  ۶۰درصد از افرادی را که به ســن بازنشســتگی میرسند ،تحت
تاثیر قرار میدهد .پژوهش ما ،روشهای جدید مهندسی ژن را نشان
میدهد که شــاید بتوان از آنها بــرای هدایت برخی از قابلیتهای
ترمیم موجود در سلولهای گوش داخلی جنین استفاده کرد.

