
طیب زاده: 
در حال پیگیری تحوالت ارمنستان هستیم

ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحوالت اخیر در 
ارمنستان اظهار داشت: به دقت در حال پیگیری تحوالت در این کشور هستیم.

به گزارش اداره کل اطالع رسانی و سخنگویی وزارت امورخارجه ایران ، خطیب زاده 
تمامی طرف ها در ارمنستان را به خویشتن داری و اجتناب از خشونت دعوت کرد.

بر اســاس قانون اساسی ارمنستان، رئیس ستاد کل می تواند توسط رئیس جمهور با 
پیشنهاد رئیس دولت منصوب و برکنار شود. اگر رئیس جمهور پیشنهاد نخست وزیر 

را امضا نکند، به طور خودکار ظرف ۱۵ روز اجرا می شود.
به دنبال درخواست ارتش ارمنستان برای استعفا و کنارگیری نخست وزیر این کشور، 
نیکول پاشــینیان این اقــدام را یک کودتای نظامی عنوان و اعــالم کرد که در میدان 

جمهوری ایروان برای مردم سخنرانی خواهد کرد.
در بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح ارمنستان آمده اســت: ستاد کل نیروهای مسلح 
ارمنســتان اعتراض قاطعانه خود را نسبت به برکناری معاون اول رئیس ستاد کل به 
دالیل غیرمنطقی بیــان می کند و اعالم می دارد که این تصمیم بدون در نظر گرفتن 
منافع ملی و دولتی ارمنســتان و صرفا بر اساس احساسات شخصی است. برای این 

کشور، چنین تصمیمی یک گام ضد دولتی و غیرمسئوالنه است.
پیش از این رئیس جمهور ارمنســتان به پیشــنهاد نخســت وزیر این کشور، تیران 

خاچاطوریان، معاون اول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را برکنار کرده بود.
نخست وزیر ارمنســتان به ارتش دستور داد که به کار خود ادامه دهند و از مرزهای 

جمهوری محافظت کنند.
پاشینیان همچنین از گاسپاریان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان خواست تا 

داوطلبانه استعفا دهد.
تجمعات طرفداران و مخالفان نخست وزیر ارمنستان در ایروان در حال برگزاری است 

و هر از گاهی درگیری هایی میان آنها رخ می دهد.

روسیه: 
ایران و برجام در مرکز توجه نشست شورای حکام 

قرار خواهد داشت
میخاییل اولیانوف نماینده دائم روســیه در ســازمان های بین المللی در وین گفت: 
موضوع ایران و برجام در مرکز توجه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 

اتمی قرار خواهد داشت.
 به گزارش ایرنا، اولیانوف روز جمعه در توئیتی نوشــت: نشست ماه مارس شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه آغاز می شود و ایران یک بار دیگر 

در مرکز توجه قرار خواهد داشت.
وی افزود: مسوولیت مشترک ۳۵ عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
این اســت که تضمین کند که بحث ها بر تالش های دیپلماتیک برای احیای کامل 
برجام تاثیر منفی نگذارد. شورای حکام تشکیالت تصمیم گیرنده در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اســت که هر سال چند نشست برای تصمیم گیری در مورد مسائل مهم 

این سازمان برگزار می کند. 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با حیاتی خواندن هفته های آینده 
برای برجام، گفت که توافق موقت آژانس با ایران یک فرصت گرانبها به دیپلماســی 
برای حفظ برجام داده است. گروسی در گفت وگو با یک رسانه خارجی اوضاع فعلی 
را "شکننده و حساس" توصیف کرد و گفت که تغییر در وضعیت بازرسی 

آژانس از مراکز هسته ای اقدامی در جهت بهتر شدن اوضاع نبوده است. 

نخستین روزنامه
 
 اقتصادي ایران

بازار ارز )حواله نیما(: دالر  231,508   یورو 292,354
بورس تهران: شاخص کل 1,173,050

قیمت طال :  سکه بهار آزادی 107,280,000    

قیمت نفت: سبد اوپك 50/03

سال بیست و نهم شماره 7529
شنبه 9  اسفند 1399 
15 رجب 1442 - 27 فوریه 2021
8 صفحه تك شماره 20000 ریال

واکاوی بحران یارانه های پنهان انرژی در گفتگوی کارشناس حوزه انرژی با جهان اقتصاد: 

الزام حذف یارانه های انرژی از پستوهای اقتصاد
صفحه 6

3 توسعه و بازار

8 بازار سرمایه

 در صفحه هاي دیگر

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
اعالم کرد:

یك کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد عنوان کرد:

برگزاری جشنواره فروش نوروزی توسط 
واحدهای صنفی 

رونق اقتصادی با جذب سرمایه های سرگردان
 به صندوق های پروژه

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره فروش ویژه 
نوروزی گفت: سالهای گذشته در ایام پایانی سال نمایشگاه های فروش بهاره دایر بود 
و در حال حاضر به دلیل بیماری کرونا در کشور شرایط برگزاری نمایشگاه نیست و 
جشنواره فروش ویژه نوروزی با عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران برگزار خواهد شد .

بودجــه عمرانی بخش های مختلف اقتصــاد را به حرکت درمیــآورد و نتیجه آن 
برای کشــور عمران و آبادی خواهد بود. در بودجه ۱400 متاســفانه شاهد کاهش 
سرمایه گذاری دولت بوده ایم. به طوریکه سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی...

سرمقاله

ایتالیا، درسی از دموکراسی
    دکتر هاشم اورعی - استاد دانشگاه صنعتی شریف
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تحلیلگر

تبعات منفی بازار انحصاری برای برندها
  وحید میرزائی - مشاوره مالی و سرمایه گذارى و نویسنده 

 کتاب هاى موفقیت هاى فردى و کسب وکار

3

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران گفت: تولید کنندگان بزرگ شیرینی و شکالت 
زنجیره های خود را تکمیل کرده اند به طوری که اکنون با ایجاد دامداری، شیر و کارخانه 

ای دیگر آرد مورد نیاز خود را تولید می کنند تا قیمت تمام شده آنها کاهش یابد.
آرمان خالقی در گفتگو با تســنیم در ارتباط با اهمیت و توسعه صنایع شیرینی و شکالت 
اظهار داشــت: ظرفیت و کشش مصرف شیرینی و شکالت در کشور معلوم  و از طرفی 
متاسفانه قدرت خرید مردم کاهش یافته است  بنابراین جنب و جوش شرکت های بزرگ 

این صنعت حضور در بازارهای صادراتی است.
وی افزود: شرایط بازارهای جهانی نیز طوری شده که اگر تولید کننده ای از رقابت باز بماند 
و خطوط جدید خود را توســعه ندهند از رقابت و بازار باز می ماند و در واقع رقابتی که 

میان تولید کنندگان وجود دارد، رقابت برای حیات است. 
قائــم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران ادامه داد: تولیدکنندگانی که کیفیت و قیمت 
رقابتی و قابلیت صادرات  دارند، در شرایط تشدید تحریم اگر نتوانند محصوالت خود را 
صادر کنند برای ادامه کار، محصوالت آنها  به بازار داخلی سرازیر می شود که این امر منجر 

به آسیب دیدن شرکت های کوچک و متوسط خواهد شد.
خالقی ادامه داد: البته این شــرایط برای دیگر تولیدات هم صدق می کند به طوری که اگر 
میــوه را هم نتوان صادر کرد و عرضه آن در داخل افزایش یابد، قیمت ها در بازار داخلی 

کاهش خواهد یافت و باغداران ضرر می کنند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه بزرگان صنعت شیرینی و شکالت 
بیشــترین تالش خود را در بازار های صادراتی انجــام می دهند و برای حفظ توان خود 
باید  ســرمایه گذاری های جدید داشته باشند، گفت: شرکت های بزرگ صنعت شیرینی 
و شــکالت بر روی زنجیره های تولید صنعت خود در حال فعالیت هستند و برای ارتقا 
کیفیــت و کاهش قیمت تمام شــده حتی کارخانه آرد دارند و یا بــا ایجاد دامداری خود 

شیرخام تولید می کنند.
خالقی در ارتباط با مزیت های صادرات محصوالت صنایع غذیی ایران اظهار داشت: قیمت 
تمام شده مواد غذایی ایران تا حد زیادی در مقایسه با دیگر کشور های جهان رقابتی است 

زیرا نیروی کار و انرژی ارزان تری در مقایسه با دیگر کشور ها دارد.
وی اظهار داشــت: برخی از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع غذایی و شیرینی شکالت 
ما در داخل با قیمت های ارزان تری تامین میشود اما برخی از مواد اولیه تولید را از دیگر 

کشور ها و با قیمت های جهانی تامین می کنیم.
قائــم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایــران با بیان اینکه ظرفیت و برند های خوب با 
تکنولوژی باال و ماشــین آالت پیشرفته ای در صنعت غذایی ایران وجود دارد گفت: این 
شرایط باعث شده که صنایع غذایی ما بتوانند حضور خوبی در نقاط مختلف جهان داشته 

باشند.
وی اظهار داشت: محصوالت صنایع غذایی ایران در درجه اول کشورهای همسایه از جمله 

عراق، افغانستان و برخی از کشورهای حاشیه خلیج  فارس را پوشش می دهد و برخی از 
شرکت ها به کشور هایی مانند قزاقستان، روسیه، جنوب شرق آسیا و آفریقا صادرات دارند. 

 صادرات محصوالت ایران به مهد شیرینی و شکالت دنیا
خالقی با بیان اینکه اروپا خود مهد شیرینی و شکالت است و برند های معروفی دارد اما با 
این وجود محصوالت ما به این کشور ها نیز صادر می شود گفت: برخی از شرکت های 
ما حتی به کشور های اروپایی صادرات دارند و  برخی از تولیدات شیرینی و شکالت  و  

پودر و کره کاکائو را به این کشور ها صادر می شود.
وی افزود: ایران با کشورهای اروپایی رقابت تنگاتنگی در صادرات شیرینی و  شکالت دارد 
و با وجود اینکه کیفیتی برابر با شرکت های اروپایی دارد به دلیل قیمت پایین تر توانسته 
ایم، حضور خوبی در بازار های صادراتی داشته باشیم و مزیت صادراتی داریم و اروپایی 

ها نیز روی برند خود مانور می دهند.
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه ترکیه رقیب جدی برای صنعت 
شیرینی و شکالت ایران به حساب می آید ادامه داد: در کشور های همسایه و در بازار های 

دور تر مانند آفریقا رقابت سنگینی داریم.
وی در پاســخ به اینکه اگر ارز دولتی)باقی مانده( کاالهای اساسی برداشته شود، صنعت 
شیرینی و شکالت ایران چقدر می تواند بازار های صادراتی و مزیت قیمتی خود را حفظ 
کند اظهار داشت: در این صورت شرایط صادرات  شیرینی و شکالت سخت تر خواهدشد 
و در این شرایط تولید کنندگان باید روی مزیت های رقابتی،مدیریت، کاهش هزینه های 

غیر تولید و کسب و کاری بیشتر کار کنند.
خالقی گفت: دولت باید مشــکالت بروکراسی و هزینه های دور زدن تحریم را حل کند 
تا تولید کنندگان ایران بتوانند حتی در قیمت تمام شده برابر با دیگر تولید کنندگان  دنیا، 
رقابت داشته باشد؛ این موارد  را باید دولت رفع کند؛ ناکارمدی دولت در این ارتباط دامان 

تولید کنندگان را نیز می گیرد.
 تحریم برداشته شود به کشور های متعدد جدیدی صادرات خواهیم داشت

وی اظهار داشت: اگر تحریم ها برداشته شود، هزینه های تولید مواد غذایی از جمله شیرینی 
و شکالت کاهش می یابد زیرا هزینه های حمل و نقل و جابه جایی پول کاهش می یابد 
و از طرفی می توانیم به کشــور های زیادی کاال صادر کنیم که اکنون به خاطر تحریم از 

آنها محروم شده ایم.
وی افزود: با وجود تقاضا از چین و آســیای جنوب شرق مانند اندونزی و خاور میانه از 
صادرات به آنها صرف نظر کرده ایم چون پول صادرت حاصل از این کشــور ها را نمی 

توان به کشورمان انتقال داد.
 اجازه صادرات شیرینی و شکالت بی کیفیت ندهیم

قائم مقام دبیرکل خانه صنعــت و معدن ایران با بیان اینکه باید برنامه ریزی و نظارتی بر 
روی محصوالت صادراتی در بخش شــیرینی و شکالت وجود داشته باشد ادامه داد: اگر 

محصول بی کیفیتی به اسم ایران صادر شود نام و برند ما را در کشور های مقصد صادرات 
تخریب میشود.

وی افزود: برخی محصوالتی با قیمت و کیفیت پایین تری به مقاصد دیگر صادر کنندگان 
صادر می کنند که این امر  منجر به از دست رفتن اعتبار برند های ایرانی و تخریب بازار 

های صادراتی می شود.
خالقی گفت: برای حل و فصل این مشکل در صادرات شیرینی و شکالت، بهتر است برند 

های مشترک و با کیفیت مشخص اجازه صادرات داشته باشند .
خالقی گفت: دولت باید شرکت های مختلف را با هم هماهنگ کند تا محصوالت صادراتی 

ما با استاندارد مشخص بتوانند صادرات مستمری به بازار های هدف داشته باشند. 
وی با بیان اینکه باید برنامه ریزی مشخصی برای تامین مواد اولیه صنایع شیرینی و شکالت 
در کشور وجود داشته باشد و در صورتی هم که مواد اولیه وارداتی است، ارز مورد نیاز آن 
باید به موقع تامین شود اظهار داشت: به طور مثال قیمت شکر در ماه های اخیر در دنیا به 
شدت افزایش یافته زیرا این محصول برای تولید الکل نیز مصرف می شود که با افزایش 

تولید و مصرف مواجه است. 
بنابراین گزارش صادرات شیرینی و شکالت در سال گذشته حدود ۵۵0 میلیون دالر بوده 
که نسبت به صادرات 800 میلیون دالری این محصوالت در سال ۱۳97 حدود ۳0 درصد 

کاهش داشته است.
انجمن شیرینی و شکالت ظرفیت صادرات ایران در این زمینه فقط در کشورهای منطقه از 
جمله عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را  ساالنه ۱.۵ میلیارد دالر اعالم 

کرده است.

تحلیلگر ارشد مســائل ژئوپلتیک آثار خروج ایران از پروتکل 
الحاقی و رفتار طرف های غربی را مورد بررسی قرار داد.

امیرعلی ابوالفتح در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل اقدامات 
اخیر ایاالت متحده و همچنین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی و فضای پس از آن پیرامون برجام اظهار داشــت: این 
موضوع قانون مصوب مجلس است و تمام مقامات تصمیم گیر 
کشور آن را تایید کرده اند اما قابل انتظار است که بیانیه های تند 
و تیزی در اروپا و آمریکا منتشر شود و ایران را به تالش برای 
ساخت سالح اتمی متهم کنند و بگویند که دریچه گفت وگو 
و دیپلماســی در حال از بین رفتن اســت و یک جنگ روانی 
علیــه ایران راه بیاندازند. وی افزود: در این شــرایط یک اقدام 
عملی قابل پیش بینی اســت و آن این است که اروپا با کمک و 
حمایت آمریکا موضوع را به کمیسیون حل اختالف بکشاند به 

گونه ای که سرانجام به شورای امنیت ارجاع و باعث بازگشت 
تحریم های شورای امنیت علیه ایران شود؛ تصورم این است که 
اگر این اتفاق بیفتد با تانی صورت می گیرد چرا که گمانه زنی های 
رســانه ای می گویند که ایران تهدید کرده در صورتی که چنین 
اتفاقی بیفتند خروج از »ان پی تی« را در دستور کار خودش قرار 
خواهد داد. این کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان 
اینکه اروپایی ها برای اقدام عملی مبنی بر خروج ایران از پروتکل 
الحاقی با صبر، حوصله و تانی رفتار می کنند، خاطر نشان کرد: 
در مورد اصل برجام نیز آمریکایی ها کارهایی انجام دادند که به 
نسبت دوران ترامپ قابل مالحظه است. به لحاظ سیاست های 
اعمالــی و اعالمی آنها تفاوت هایی وجود دارد و صحبت های 
تحقیر کننده و توهین آمیزی که از سوی ترامپ زده می شد دیگر 
مطرح نمی شود  و همچنین به اشتباهات دولت قبل اذعان دارند. 

وی ادامــه داد: با این حال کارهایی که صورت گرفته از جمله 
پس گرفتن »اسنپ بک«، محلی از اعراب ندارد و نمی تواند نقطه 
قوتی قلمداد شــود یا موضوع تردد دیپلمات های ایرانی، اصاًل 
ربطی به برجام ندارد و کاری بود که آمریکایی ها موظف به انجام 
آن بوده اند. حضور دیپلمات های ایرانی در محدوده 40 مایلی 
تعهدی اســت که دولت آمریکا به سازمان ملل دارد و چیزی 
نیســت که بخواهد به عنوان یک امتیاز به ایران ارائه کند اما به 
هر حال نشان می دهد دولت آمریکا حداقل در مسائل هرچند 
خیلی کوچک و بی ربط با برجام رویکردش را تغییر داده است 
و شاید نشانه ای باشد که آمریکایی ها بخواهند در قضیه برجام 
نیز تجدید نظر کند اما فعال بستر فراهم نیست یا به این سرعت 
فراهم نخواهد شــد و اگر هم بخواهد اتفاقی بیفتد به گذشت 
چند ماه نیاز دارد. وی با اشــاره به اینکه پیش تر با اجرا نکردن 

پروتکل الحاقی، قطعنامه هایی علیه ایران صادر شــده اســت، 
تاکید کرد: ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه را اجرا می کرد که 
اکنون می خواهد آن را کنار بگذارد اما همچنان نظارت های دقیق 

پادمانی را اجرا می کند.
ابوالفتــح گفت: اگــر اروپایی ها فکر می کنند بــا بازگرداندن 
تحریم های ســازمان ملل می تواند ایران را وادار به تغییر نظر 
کنند، تحریم هایی که آمریکا اعمال می کند بسیار گسترده تر از 
تحریم های سازمان ملل است و اضافه شدن تحریم های سازمان 
ملل به لحاظ عملی در اقتصاد ایران هیچ تغییری ایجاد نمی کند 
و باری بر این بار ســنگین اضافه نخواهد کرد. در دوره اوباما 
تحریم های ســازمان ملل ترســناک تر بود، اما اکنون به دلیل 
شدت تحریم های یک جانبه آمریکا، آن تحریم ها دیگر کارایی، 

اثرگذاری و بازدارندگی خودش را از دست داده است. 

تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیك:

برجام در داخل و خارج از آمریکا دشمنان زیادی دارد

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران:

 کاهش قیمت محصول با تکمیل زنجیره تأمین در کارخانه های بزرگ

جهان اقتصاد از ماجرای ناتمام تهیه مسکن کارگری گزارش می دهد

نا امیدی کارگران از مسکن امید

رییس دفتر رییس جمهوری مطرح کرد:

قالیباف مجلس را درباره توافق
 با آژانس توجیه نکرد

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: با توافق ســازمان انرژی اتمی با 
آژانس، صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود را به دنیا نشان دادیم.

»محمود واعظی« در گفت وگو با ایرنا درباره توافق ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، افزود: ایران قبل از امضای برجام عضو آژانس 
و به پادمان متعهد بوده است؛ از طریق آژانس و عمل به پادمان اصرار 

داشتیم به دنیا نشان دهیم فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است.
رییــس دفتر رییس جمهوری افزود: قانــون مجلس و موارد دیگر 
نمی گوید که عضو آژانس نباشیم چون قبل از مذاکرات برجام عضو 

آژانس بودیم و این همکاری های نظارتی وجود داشته است.
واعظی تصریح کرد: در چارچوب مشــخص شده در برجام قبول 
کردیم داوطلبانه پروتکل الحاقی را بپذیریم. اتفاقی که از پنجم اسفند 
افتاد این بود تعهد برجامی خود را به عنوان پذیرش داوطلبانه پروتکل 
الحاقی متوقف کردیم. اما میان ما و آژانس در ارتباط با مساله نظارت 

همیشه ساز و کاری وجود داشت که االن هم وجود دارد.
وی ادامه داد: این موضوع را بررســی کردیم و با آژانس به توافق 
رســیدیم. موضوع توافق بسیار روشن اســت. در مدتی که اجرای 
پروتکل ها را متوقف می کنیم، بازرســی ســرزده را به هیچ وجه 

نمی پذیریم و به بازرسی مجوز نمی دهیم.
واعظی اضافه کرد: دسترســی آنها به دوربین ها به طور کلی قطع 
می شود و نوار را برای خودمان ثبت و ضبط می کنیم و آنها اصاًل به 
نوار دسترسی نخواهند داشت.  مگر آنکه در آینده همه موضوعات 
حل شود و طرف مقابل به همه موارد برجامی متعهد شود. تحریم های 
برجامی و هم چنین تحریم های که بی دلیل و بی اساس دولت ترامپ 
هم برداشته شــود، در آن صورت آمادگی داریم حتی نوار که پیش 
خود نگه داشته ایم را به آنها بدهیم و این توافقی بود که بین سازمان 

انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد.
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