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 برجام مرده. نفس مصنوعی 
بی فایده است.

این روزها دولت جمهوری اسالمی ایران تحت یک فشار دوجانبه نمیداند 
قانون اقدام به بازگشت شرایط هسته ای قبل از برجام که توسط مجلس 
شورای اسالمی تصویب و به دولت ابالغ شده را انجام دهد و یا کماکان 
به امید آمدن بایدن بر سبیلی که اوباما با اروپایی ها میرفتند، باقی مانده 
وقت مردم و کشــور را تلف کند. هم اروپا در توهم اســت که به نوعی 
برجام مرده را با نفس مصنوعــِی انتظار تصمیم بایدن زنده نگهدارد و 
هم دولت جمهوری اســالمی ایران در یک توهم بی انتها به امید حیات 
دوباره برجام ۷ســال صبر کرده و بی راه نمیبینــد که ۷ ماه دیگر هم 
صبر نماید. اما به تایید بســیاری از اندیشــمندان واقع گرای جهان این 
برجام دیگر زنده نخواهد شد. آنتونی اچ. کوردزمن )رئیس مرکز بروک 
و تحلیلگر ارشــد در اندیشکده مطالعات استراتژیک ] سی  اس آ ی  اس 
[ واشــنگتن( معتقد است: » بازگشت به برجام و مذاکره با ایران بسیار 
دشوارتر از آن چیزی است که چهار سال پیش روی میز رئیس جمهوری 
آمریکا بود. چرا که یکی از دالیل این پیچیدگی پیشرفت برنامه هسته ای 
ایران است. اول اینکه دانش هسته ای ایران قائم به یک دانشمند نیست 
که با ترور او فلج شود. این برنامه حاصل مجموعه تالش هایی است که 
نخســتین بار در دهه ۷۰ میالدی و از سوی محمدرضاشاه پهلوی آغاز 
شــد و ادامه یافت. همچنین استوار بر دانش علنی و درز پیدا کرده ۷۵ 
سال گذشــته درباره نحوه دستیابی فرانسه، اسرائیل، هند، پاکستان و 
کره شمالی به بمب اتم است... در سال ۲۰۱۳، گزارش ها مدعی شدند که 
ایران به نقطه ای رسیده که اگر بتواند همه فعالیت های غنی سازی خود را 
متمرکز کند، ظرف یک سال توان ساخت یک سالح هسته ای را خواهد 
داشت. آن گزارش در آن زمان مبالغه آمیز بود چنانچه گزارش های فعلی 
درباره برنامه هســته ای این کشور هم ممکن است غلو آمیز باشد. باید 
همیشــه به میزان موفقیت تالش هایی نظیر آنچه در برجام برای مهار 
برنامه ایران در نظر گرفته شــده با دقت و احتیاط نگاه کرد. تغییراتی 
که ظرف چهار ســال گذشــته در توازن قدرت نبرد هوایی در منطقه 
خلیج  فارس روی داده دلیل دیگری برای متفاوت بودن شــرایط ایران 
در زمان امضای برجام و امروز اســت. در سال ۲۰۱۳، کشورهای عرب 
و آمریکا با اختالف فاحش، دســت باال را در قدرت هوایی داشتند؛ چه 
به لحاظ مدرن بودن تسلیحاتی و چه به لحاظ دقت در حمالت هوایی. 
در برابر، ایران ترکیبی از موشــک ها و نیروی هوایی فرسوده ای داشت 
که جنگنده های آن یا ســالخورده شده بودند یا در حد متوسط بودند. 
اما امروز، ایران نشــان داده که در دانش موشک های بالستیک و کروز 
پیشــرفت کرده و همچنین قادر به طراحی کالهک ها جنگی متعارف 
نظیر آنچه در حمله به تاسیسات نفتی عربستان استفاده شد، می باشد. 
هنوز هیچ منبع رسمی البته بیان نکرده که آیا ایران از توان موشکی خود 
برای آزمایش شبیه سازی شده حمل کالهک های اتمی استفاده کرده یا 
خیر. آزمایشی که قبل از انجام یک آزمایش هسته ای واقعی باید صورت 
گیرد. هرچند، ترکیبی از دوری سنجی و بررسی کالهک هایی که بعد از 
آزمایش و بازگشــت به سطح زمین پیدا شده اند، می تواند برای تحقیق 
درباره بسیاری از جنبه  های یک کالهک )اتمی( کمک کنند. تحقیقاتی 
که به راحتی می تواند از چشــم نظام های راستی آزما و نظارتی برجام 
دور بماند و حتی بازرسان آژانس هم قادر به رسیدگی به آن نیستند«. 
البته باید به این نکته همین جا اشــاره کنــم که ایران صدها بار اعالم 
کرده که بدنبال ساخت کالهک اتمی نرفته و نخواهد رفت اما رسانه ها 
و اتاقهای فکری در اروپــا و آمریکا روی این دروغ با نیت بزرگ نمایی 
و اسراییلیزه کردن خبرها و راه انداختن جو مطبوعاتی در اعالم نظرات 
بطور مزورانه پافشاری میکنند. »سید عباس عراقچی« معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران )دوشنبه۱۵ دی ماه ۱۳۹۹( 
در برنامه گفت وگوی ویژه شــبکه دوم سیمای جمهوری اسالمی ایران 
در پی آغاز غنی ســازی ۲۰ درصد در تأسیسات غنی سازی شهید علی 
محمدی )فردو( در راستای اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی 
طی اظهاراتی سالگرد شهادت شهید سلیمانی و چهلمین روز شهادت 
شــهید فخری زاده را گرامی داشــت و عنوان کرد: » این اقدام یک بعد 
ســمبلیک هم دارد مبنی بر اینکه پیشــرفت هایی که در ایران صورت 
گرفته متوقف شدنی نیست. معاون وزیر خارجه درباره فرآیند غنی سازی 
۲۰ درصد گفت: غنی سازی ۲۰ درصد یکی از مهمترین مباحث مربوط 
به برنامه هســته ای ایران اســت. کاربرد آن برای تولید سوخت راکتور 
تحقیقاتی تهران است. چرا که در سال ۱۳۸۹ بعد از اینکه به ما سوخت 
ندادند خودمان موفق شدیم سوخت را تولید کنیم و قبل از برجام بیش 
از ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۲۰ درصد تولید کردیم. در برجام با توجه به اینکه 
نیاز ما برای سال ها تامین شده بود قرار شد تولید غنی سازی ۲۰ درصد 
متوقف شود. سوخت هم به اندازه کافی تولید کرده بودیم. طبق برجام 
هر زمان سوخت تمام می شد دو سال قبل اعالم می کردیم یا امکاناتی 
فراهم می کردند بخریم یا خودمان تولید کنیم ولی ســه تا چهار سال 
این ســوخت را داشــتیم. وقتی آمریکا از برجام خارج شد و در قسمت 
رفع تحریم ها منافع ما در برجام کاهش یافت و حتی به صفر رسید ما 
پنج گام را اتخاذ و تعهدات خود را کاهش دادیم اما به شــکلی که راه 
دیپلماسی باز باشد. در گام دوم اعالم کردیم دیگر به درصد غنی سازی 
۳.۶۷ مقید نیستیم و هر نیازی که الزم بدانیم درصد غنی سازی را باال 
خواهیم برد. حدود یک ســال پیش بعد از این گام درصد غنی سازی را 
بــاال برده و زیر ۵ درصد نگهداشــتیم. مجلس در قانون راهبردی اخیر 
دولت را مکلف کرد که غنی سازی ۲۰ درصد را سریع تر شروع کند فارغ 
از اینکه اختالف نظرهایی بین مجلس و دولت بود ولی زمانی که قانون 
تصویب شد الزم االجراست و آیین نامه های اجرایی آن تهیه و از امروز 
این کار انجام شد«. حال و با توجه به راهبرد مجلس شورای اسالمی در 
ایران و همچنین تحلیل بی بدیل و واقع بینانه اندیشکده CSIS  نسبت 
به برجام چه کسی میتواند چشم خود را هنوز به مرده بودن برجام بسته 
و با امیدهای واهی خویشتن خود را در پرده پنهان کرده که انگار نه انگار 
که آن برجام دیگر زنده نخواهد شــد و اگر اروپا پیشنهاد جدیدی دارد 

بسم اهلل ارائه دهد. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

سخنگوی سازمان انرژی هسته ای با اعالم اینکه حدود ساعت ۷ دوشنبه شب به غنی سازی ۲۰ درصد رسیدیم، گفت: هم اکنون برای مصارف مورد نیاز ۴ 
سال، اورانیوم غنی شده داریم. بهروز کمالوندی با بیان اینکه طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باید سطح ذخایره اورانیوم با غنای ۲۰ درصد را 
تا پایان سال به ۱۲۰ کیلوگرم برسانیم، افزود: این ذخیره سازی نیازمند یک سری کارهای فنی و پادمانی است. ما حدود ۴ روز پیش به آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نامه نوشــتیم و اعالم کردیم که ما به این درصد از غنا نیاز داریم.او ادامه داد: دو روز پیش هم نامه دیگری نوشــتیم و به آژانس اطالع دادیم 
که ما چنین اقدامی را انجام می دهیم.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: فرآیند VIQ یکشنبه با حضور دو نفر از بازرسان آژانس ساعت ۱۰ صبح 
شروع شد و حدود ظهر به پایان رسید. پس از آن بالفاصله فرآیند غنی سازی آغاز شد.کمالوندی با اشاره به گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ابراز داشت: 
در تیر ماه سال جاری و در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ما غنی سازی را از ۳.۶۷ درصد به ۴.۵ درصد رساندیم.معاون سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه دیروز مواد ۴.۵ درصد از نطنز به فوردو انتقال داده شد، گفت: فرآیند افزایش غنی سازی از ساعت ۷ آغاز شد و ساعت ۱۲ دوشنبه شب این فرآیند 
تکمیل می شــود.او افزود: در برجام نیز ذکر شــده است که ایران می تواند ۲ سال پیش از اینکه ذخیره سوخت ۲۰ درصد به پایان برسد، از آژانس تقاضا 
کند که این سوخت در اختیارش قرار بگیرد؛ اگر این اتفاق نیفتاد، ایران می تواند آن را تولید کند.سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اعالم اینکه حوزه ای در 

صنعت هسته ای نیست که بخواهیم کاری در آن انجام دهیم و نتوانیم، تاکید کرد: اما بدعهدی ها در برجام باعث شد ایران به توانایی های خود بازگردد.
او افزود: نیاز فوری به اورانیوم ۲۰ درصد نداریم، ولی چرا نباید ذخیره کنیم؟ بنابراین این تصمیم در اجرای قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت اجرایی شده است.کمالوندی توضیح داد: سال ۱۳۸۹ نیز سوخت ۲۰ درصد را تولید کرده بودیم و ظرفیت رخ داده جدید نیست. ما 
توانایی غنی سازی باالتر از ۲۰ درصد را هم به راحتی داریم و درحال بررسی آن هستیم.کمالوندی با بیان اینکه توان علمی متخصصان ما اجازه می دهد 
که تنها با یک بار تزریق، غنی سازی باالتر از ۲۰ درصد نیز انجام دهیم، افزود: باالی ۴ تن، سوخت کمتر از ۵ درصد داریم و در آینده هم، تولیدکننده 
سوخت نیروگاهی خواهیم بود و در این زمینه در حال همکاری با روسیه هستیم.به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی با نصف ظرفیت نطنز ۱۹۰ هزار 
سو قابل دستیابی است.در ادامه حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعالم کرد: غنی سازی ۲۰ درصد بر اساس نیازهای 

صلح آمیز کشور از سر گرفته شده و به آژانس نیز اطالع داده شده است.

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: از برخی از این کشورها اسناد خوبی 
در ارتباط با ترور شهید سلیمانی به دست ما رسیده است و یکایک 
عوامل شناسایی شدند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می 
شــود.، غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز صبح خود با 
خبرنگاران با اشــاره به سند تحول قضایی گفت: هفته گذشته این 
سند منتشر و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. این سند، سند خدمت 
به مردم و ســند اعتماد به شهروندان و اســتمداد از آنها در برپایی 
عدالت و دادگستری اســت.وی ادامه داد: سند تحول قضایی، سند 
آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکالت روزمره مردم 
و تضمین حقوق قانونی آنها اســت. این سند، با اقبال عمومی مردم 
مواجه شــد و اجرای آن اجماع ملی و همکاری نهادها را می طلبد.

وی افزود: نقش مردم نقشی بی نظیر است و مشارکت مردم بیانگر 
آن اســت که از منظر متولیان امور، مردم صاحبان اصلی این سند 
متعالی و پیشرفته هستند. امید اســت با تالش همه همکاران و با 
همکاری نهادهای ذیربط با اجرای دقیق سند تحول قضایی بتوانیم 
قوه قضائیه در تراز جمهوری اسالمی را شاهد باشیم.سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به این سوالی درباره اینکه پیگیری حقوقی پرونده 
ترور شــهید سلیمانی و نقش آلمان در این ترور و همچنین آخرین 
وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید فخری زاده گفت: پرونده مربوط 
به جنابت تروریســتی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان 
ایشــان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین 
الملل تهران تشــکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با 
فرایند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و نیابت هایی 
قضایی به کشــورهای مختلف ارسال شد.وی گفت: از برخی از این 
کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده است و یکایک عوامل یعنی 
۴۸ نفر از رئیس جمهور امریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان 
و مقامات مختلف شناســایی شدند. با قید اینکه هر کدام از اینها در 
این جنایت چه نقشــی داشــتند اعالن قرمز صادر و به پلیس بین 
الملل ارســال شــد. تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است 
و نیروی قدس ســپاه و وزارت خارجه و سایر نهادها همکاری های 
خوبی داشتند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می شود.وی 
افزود: برای بعد کیفری و حقوقی شــعبه ویژه تعیین شــده است و 

آماده این است که با دادخواست هایی صادره از سوی برخی خانواده 
های شــهدا که ارسال شده است به آنها رسیدگی کند.وی در رابطه 
با پرونده ترور شهید فخری زاده نیز گفت: در این زمینه در دو حوزه 
پرونده تشکیل شده است، در دادسرای تهران پرونده ای برای عامالن 
و آمران این جنایت تشــکیل و مستنداتی نیز به دست آمده است. 
در ســازمان قضایی نیروهای مسلح هم بخش دیگر پرونده در حال 

رسیدگی است.

تحقیقات پرونده ســقوط هواپیمای اوکراینی تکمیل شده 
است

اســماعیلی در خصوص پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: در 
این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی انجام شــده اســت که یکی 
پرداخت غرامت اســت و دیگری رســیدگی قضایی است. بالفاصله 
پرونده تشــکیل و تحقیقات مفصل انجام شد و نهایتاً چون نیازمند 
این بودیم که جعبه سیاه بازخوانی شود با هماهنگی های انجام شده 
جعبه ســیاه بازخوانی شد و اطالعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس 
قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شــده و شاید تا پایان ماه 

جاری به دادگاه ارسال شود.

صدور حکم محکومیت متهمان دیگر پرونده همدستان زم
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا زمان رسیدگی 
به پرونده های همدســتان زم به خصوص شیرین نجفی آغاز شده 
است؟ گفت: اخیراً از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفرخواست توسط 
دادســرای عمومی و انقالب تهران برای شــش نفر از متهمان دیگر 
حکم صادر شده و اینها به حبس های دو تا ۱۰ سال محکوم شدند. 

خانمی که اســم برده شد در زمره افرادی است که در این بخش از 
پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و محکوم شد اما به جهت اینکه حکم 
در مرحله تجدید نظر خواهی است از بیان جزئیات معذورم. در مورد 
نفر دیگری کیفرخواست صادر و هفته آینده دادگاه تشکیل می شود.

مهدی جهانگیری هفته آینده محاکمه می شود
وی در خصوص قطعی شــدن حکم مهدی جهانگیری گفت: ادعای 
یکی از فعاالن فضای مجازی صحت ندارد و دادگاه تجدید نظر هنوز 
رأی نداده است و هفته آینده جلسه ای تشکیل می شود و رسیدگی 
ادامه دارد.وی در خصوص پرونده دختر آبادانی و تبرئه متهم گفت: 

این موضوع صحت ندارد.

امکان طرح شــکایت از جنایت های آمریکا در دادگاه های 
جمهوری اسالمی

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه به دنبال 
جنایت آمریکا طی ســال های گذشــته علیه مردم ایران در منطقه 
شنیده شده تعدادی از هموطنان آسیب دیده اقدام به طرح شکایت 
کردند آیا این موضوع صحــت دارد؟ گفت: به موجب قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا 
متضرر شده اند می توانند در دادگاه های جمهوری اسالمی ایران و در 
دادگستری تهران طرح دعوی کنند و به این موضوع رسیدگی شود 
که تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشــکیل و آراء زیادی 
صادر شــده است. گزارش برخی از این آراء در سنوات قبل ارائه شده 
است؛ در ماه های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان 

آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و رای صادر شده است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده 
مشهور بابک زنجانی را مکرراً توضیح داده ایم. به مجازات کیفری و 
استرداد اموال محکوم شد، اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد 
و در اختیار سیســتم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت. حدود ۲,۵۰۰ 
میلیارد تومان در آن زمان در داخل کشــور از اموالش شناسایی شد 
و تالش های جدی در خصوص ســایر اموال او که ادعا می شود در 
خارج است انجام می شــود. در بخش اموال خارجی و بازگشت آن 
به داخل کشــور هنوز تالش های ما ادامه دارد. برای شناسایی سایر 
اموال تالش هایی شده تا زمینه بازگشت اموال به داخل فراهم شود 

اما در این بخش هنوز توفیق نداشته ایم.

دادگاه 22 متهم بخش دوم پرونده طبری به زودی آغاز می 
شود

وی همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حسن رعیت 
و نظر دیوان عالی نســبت به پرونده اکبر طبری گفت: اصل پرونده 
در دیوان عالی اســت و تا االن صدور رأی نداشته است. در خصوص 
بخــش دوم پرونده طبری با ۲۲ متهم که یکــی از متهمان فردی 
اســت که از او نام برده است منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه 
دادسرا شده و به دادگاه ارجاع شده و به زودی دادگاه این ۲۲ متهم 

آغاز می شود.

علت توقیف یکی از سریال های نمایش خانگی
وی در خصوص علت توقیف یکی از سریال های نمایش خانگی هم 
گفت: در ارتباط با عدم پخش یا پخش یک ســریال وزارت فرهنگ 
و ارشاد تصمیم می گیرد. فارغ از اینکه این یک سریال است ابهامی 
در یکی از پرونده های کیفری در رابطه با منشــا مالی تامین کننده 
اعتبار این فیلم مطرح شده بود. در حال رصد مالی در یکی از پرونده 
ها بودیم که دیدیم بخشی از پول در مسیر دیگری هزینه شده است. 
اگر فساد مالی بود موجب تضییع اموال نشود و با اخذ تامین و تدابیر 
مناسب برای حفظ حقوق مالی، این سریال پخش می شود و ما هم 

رسیدگی های خودمان را انجام می دهیم.

اسماعیلی خبر داد:

همه عوامل ترور شهید سلیمانی شناسایی شدند
محکومیت شش همدست زم

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس : تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به 45 درصد می رسد

خطرابرتورمهمچناناقتصادراتهدیدمیکند
 ارسال پیامک اخطار برای قماربازان

 4500 پایانه فروش خارج 
از کشور مسدود شد

 فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای 
کسب وکارهای ایرانی

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۴۵۰۰ پایانه فروش فعال در خارج از 
کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می کنند، 
پیامک هشــدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه ســوم عالوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می شود و 
پرونده کســانی به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می شود. توسعه شبکه های مجازی در کنار افزایش 

بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطالعات مضراتی....

وزیر بهداشت:

ورود ویروس انگلیسی به ایران تایید شد
وزیر بهداشت از کاهش مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ و دو رقمی شدن آمار آن در کشور خبر داد.

 دکتر ســعید نمکی گفت: بعد از مدت ها تالش همکارانمان دیروز به مرگ های دو رقمی ناشی از کرونا 
رسیدیم و به ۹۸ نفر مرگ ناشی از کووید_۱۹ در شبانه روز گذشته رسیدیم. گرچه این هم زیاد است و غم 
انگیز. اما این کاهش حاصل تالش شبانه روزی همه همکاران من و همه عزیزانی است که طی این مدت 
مــا را یاری کردند.وی همچنین دربــاره ویروس جهش یافته کرونا گفت: قرار بود اولین مواردی که از هر 
نوعی از ویروس موتاســیون یافته را مشاهده کردیم، به اطالع مردم برسانیم. متاسفانه اولین مورد کووید 
۱۹ موتاسیون یافته انگلیسی را در یک هموطن که از انگلیس آمده بود و بعد از مدتها رصد، پیدا کردیم. 
وی در یکی از بیمارستانهای خصوصی بستری بود و پس از بررسی های مکرر، تست کووید ۱۹ وی از نوع 
موتاسیون یافته تایید شد.وزیر بهداشت گفت: حال این فرد در حال حاضر خوب است و خوشبختانه از آن 
جایی که از روز اول بسیار هوشیار و آگاه بودند، با اینکه با pcr منفی وارد کشور شده بودند، بین همراهان و 
خانواده شان کامال خود را ایزوله کرده و هیچ ایاب و ذهاب به هیچ جای مشکوک نداشتند، تمام اطرافیان 
این فرد ارزیابی شدند و خوشبختانه رد و نشانی از این ویروس را در نزدیکان و خانواده شان پیدا نکردیم.

نمکی درباره مورد جهش یافته ویروس در غرب کشور، گفت: این خبر کال تایید نشد و این  همکار ما بارها 
تســت شد و بیش از ۲۴۰ نفر هم که با این همکار ما در تماس بودند، چک شدند و خوشبختانه در هیچ 
یک از آنها ردی از کرونای جهش یافته انگلیسی پیدا نشد.نمکی تاکید کرد: تنها مورد ردیابی شده از ابتال 
به کووید۱۹ انگلیسی همان فرد بستری در بیمارستان خصوصی است که حال ایشان هم کامال خوب است. 
مردم بدانند این گزارش به معنای وحشت جدید نیست بلکه به معنای رعایت بیشتر پروتکل ها و مراقبت ها 

است  و اگر مورد دیگری هم باشد به اطالع مردم خواهد رسید.

کمالوندی مطرح کرد؛

 جزئیات آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم
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ماهدیگرتمدیدکرد
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ربیعی در نشست خبری: گزیده خبر

خطاییازآمریکاسربزندازامنیتومنافعخودباقدرتدفاعمیکنیم
علی ربیعی در مورد تحرکات اخیر آمریکایی ها در منطقه و احتمال یک نزاع در غرب آسیا 
گفت: اگر خطایی از سوی آمریکا رخ دهد از امنیت و منافع خود با قدرت دفاع می کنیم.، 
علی ربیعی سخنگوی دولت در نششست خبری هفتگی خود با حضور خبرنگاران گفت: 
در ســال نو میالدی و در آســتانه ورود به ۱۴۰۰، ملت ایران وارد دوران نوینی از حیات 
سیاسی و اجتماعی خود می شود، و مروری بر مسیرهای دستاوردهای ملت ایران در این 
شرایط دشوار تاریخی داشته باشم. وی بیان داشت: در آستانه ۱۴۰۰ شاهد آشکار شدن 
شکست سیاست فشار حداکثری هستیم که اخرین مصداق و نمونه آن در روزهای اخیر، 
شکست آمریکا در تالش برای احیای کمیته پیگیری تحریم در سازمان ملل بود. ربیعی 
افزود: ما در ســال های گذشته فشاری وصف ناشدنی در مقابل جنگ افروزی بی سابقه 
توسط دولت ترامپ را متحمل شدیم. در سال جاری تحریم و کرونا در هم آمیخت و سالی 

سخت بر مردم و دولت گذشت. با این حال دستاوردهای بزرگی را داشتیم. 

ما سال سختی را با همه گیری ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم
سخنگوی دولت تاکید کرد: همزمان ما سال سختی را با همه گیری ویروس کرونا پشت 
سر گذاشتیم. سالی که بر اثر فضاسازی های خبری و پنهان کاری بسیاری از دولت های 
جهــان از آمار واقعی کرونا، ایــران را در رتبه های اول همه گیری قرار داد ولی امروز در 
ماه های پایانی ســال، نه تنها با همت مــردم و زحمات کادر درمانی، موفق به مهار این 
ویروس شدیم بلکه جز معدود کشورهای پیشتاز هستیم در تولید واکسن نیز هستیم. وی 
افزود: در مواجهه با این دستاوردهای انکارناپذیر، تالش های پررنگ تری در جهت ناامید 
کردن مردم و تحقیر دســتاوردهای ملی از یک طرف و القای وضعیت جنگی به منظور 
تحت الشعاع قرار دادن دستاوردهای مقاومت مردم در برابر تحریم ها از طرف دیگر آغاز 
شده است.ربیعی ادامه داد: دو قطبی سازی واکسن داخلی و خارجی نمی تواند هدفی جز 
پاشیدن بذر ناامیدی در بین مردم چیز دیگری داشته باشد. تا روشن شدن نتیجه نهایی 
تولید واکسن داخلی هنوز باقی مانده است. تولید واکسن با سه روش در داخل کشور و 
تولید مشترک واکسن نیز در جریان است.وی خاطر نشان کرد: ما همواره تکرار کرده ایم 
که واردات واکسن و تولید آن همزمان و در موازات هم پیش می روند و هیچکدام، اخاللی 
در روند انجام دیگری ایجاد نمی کند.ربیعی با اشــاره بــه اینکه در خالل این دوقطبی 
سازی، خود تحقیری و یأس پراکنی، نباید این افتخار ملی را از یاد برد که ما تا امروز به 
رغم محدودیت های مالی تحریم، گام هایی را در راه تولید و آزمایش واکســن ویروس 
کرونا برداشته ایم اظهار داشت: تنها ملت های انگشت شماری قادر به انجام آن بوده اند. 
البته تا روشــن شدن نتیجه نهایی هنوز مراحلی باقی مانده اما تا به همین جا هم نباید 
قدر دانشــمندان مان را که بی وقفه در حال تالش برای ســالمت مردم بوده اند، نادیده 
گرفت.وی بیان داشت: البته این فضاسازی های تبلیغاتی برای بزرگنمایی نقاط منفی و 
کوچک نمایی نقاط مثبت جدید نیســت. روزهای اولیه گسترش ویروس کرونا را به یاد 
آوریم! شــوکی که به دنیا و ایران وارد شــد و  این که چگونه در آغازِ بحران، جریان های 
خبری، وضعیت کرونا در ایران را به عنوان یک نقطه ضعف دولت و ملت اعالم می کردند. 
ربیعــی تصریح کرد: تا زمانی که کتمان های بین المللی کنار رفت و همگان دیدیم که 
ما در مقایسه با بسیاری از کشورها عملکرد بهتری داشتیم به ویژه با این کادر بهداشت 
و درمان فداکار که برخالف کادر درمان برخی کشــورها نه تنها در برابر باز بودن درهای 
بیمارستانها ممانعت نکردند که با جانفشانی به ستونی محکم در موفقیتهای ملی ما بدل 
شدند.وی تصریح کرد: دیدیم برخالف برخی کشورها هیچ فروشگاهی در ایران غارت نشد 
و با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم توانستیم از شوک اولیه خارج شویم.ربیعی 
ادامه داد: در این مســیر به رغم تحریم واردات تجهیزات بهداشتی، حتی ماسک و دارو، 
و عدم انتقال دســتاوردهای علمی به ایران با اتکا به نیروهای داخلی حتی توانستیم به 
صادرات کیت های تشخیصی و ونتیالتور و مواردی از این قبیل دست یابیم؛ و در نهایت 

در تولید واکسن به مرحله تست فاز انسانی رسیدیم.

روند کنونی کشور در شیوع و مرگ کماکان نزولی است
وی با ابراز تاسف مبنی بر اینکه اکنون همان جریان خبری اسفند و فروردین ماه، دوگانه 
تولید داخلی و خریــد خارجی را دارند دامن می زنند، تصریح کرد: همان گونه که قبال 
توضیح دادم دولت خرید های اطمینان بخش در خصوص واکســن انجام داده اســت، و 
برنامه ای اولیه ما از ابتدا این بوده اســت که پیش از اطمینان از واکسن های تولید شده 
خارجی خرید نکنیم.ربیعی ادامه داد: خوشــبختانه روند کنونی کشور در شیوع و مرگ 
کماکان نزولی اســت. فشار روی کادر درمان تا حدودی کاهش یافته است. خوشبختانه 

تخت های بستری و بیمارستانی خالی شده است.

میزان مرگ و میر کرونا به کمترین میزان در سه ماه گذشته رسیده است
وی با تاکید بر اینکه میزان مرگ و میر به کمترین میزان در سه ماه گذشته رسیده است، 
بیان داشــت: بروز بیماری در هر ۱۰۰ هزار شــش و نیم نفر، و مرگ و میر در هر یک 
میلیون نفر به ۱۲.۴ نفر در هفته رسیده است. تولید واکسن با سه روش در داخل کشور، 

و نیز تولید مشــترک واکسن در جریان است.ســخنگوی دولت افزود: متاسفانه دوگانه 
واکسن خارجی ـ واکســن داخلی کم بود، موضوع کاذب دیگری نیز درباره کرونا به راه 
افتاده که البته بیشــتر تاثر افکار عمومی را در پی داشته است و آن، نه به واکسن کرونا 
اســت. بارها تاکید کرده ایم؛ این دوگانه سازی ها به اصول پزشکی توجه چندانی ندارد و 
این جریان سازی بیشتر به اهداف و اغراض سیاسی و به منظور تخریب ذهن شهروندان، 
صورت می گیرد. وی بیان داشت: این دوگانه ها هم بیشتر توسط جریانهای رسانه ای خارج 
از کشــور دامن زده می شــود تا با القای عدم توانمندی داخلی ایران در تولید، به ناامنی 

روانی در جامعه دامن بزنند.

ما به توانایی بازدارندگی خود اعتماد داریم
وی افزود: فارغ از این جنجال ها که البته شرارت هایی را هم گوشزد می کند، این واقعیت 
تغییر نخواهد کرد که زبان تهدید، تحریم و باج گیری از ایران ایران ناکام مانده و شانسی 
برای موفقیــت ندارد.ربیعی تصریح کرد: ما به توانایی بازدارندگی خود اعتماد داریم و با 
ارســال پیام های روشــن اطمینان پیدا کرده ایم که همه طرف های آتش افروز، اراده و 
قابلیت های ایران در دفاع از منافع حیاتی خود را جدی گرفته و نسبت به تبعات هرگونه 
اقدام ماجراجویانه ای آگاهی دارند. این تالش های تبلیغاتی نه شکست سیاست فشار بر 
ایران را جبران می کند و نه کسی را بعد از شکست انتخاباتی به پیروزی می رساند.ربیعی 
با تاکید بر اینکه ما بجای توجه به این جنگ روانی، همچنان به از هم گسیختن آخرین 
حلقه بجا مانده از فشار حداکثری بر ایران یعنی رفع تحریم ها تمرکز داریم، بیان داشت: 
دولت همچنان که به خنثی کردن تحریم ها ادامه می دهد، از پیگیری حق ملت ذره ای 
کوتاه نخواهد آمد. این مطالبه رفع تحریم از حقوق شهروندی است و از مطالباِت بجایی 

است که مردم از دولت دارند. 

اگر اصرار ما بر رفع تحریم ها است این نشانه استیصال ما نیست
سخنگوی دولت گفت: اگر اصرار ما بر رفع تحریم است، نشانه استیصال ما نیست. ما حتی 
در شرایط تحریم نه تنها باقی خواهیم ماند بلکه به رشد و توسعه نیز خواهیم رسید. رشد 
شرایط اقتصادی سال آینده گواهی بر این مدعاست. ما رفع تحریم را حق مردم ایران می 
دانیم چه آمریکا بخواهد به برجام برگرد و چه نخواهد. رفع تحریم حق مردم ایران است 
و این در وجدان جمعی بین المللی بعنوان حق مسلم پذیرفته شده است.وی تصریح کرد: 
ما اجازه ندادیم و نخواهیم داد که آمریکا این نقض حقوق ملت ایران را عادی سازی کند. 
مســیر ما هم در این هدف روشــن است و بار دیگر تکرار می کنیم که به همان ترتیبی 
که آمریکا ابتدا از برجام خارج شــد و ما گامهای ۵ گانه را در کاهش متناســب تعهدات 

برداشتیم، مسیر بازگشت نیز به همان تاخر و تقدم باید انجام بگیرد.

اگر خطایی از سوی آمریکا رخ دهد از امنیت خود با قدرت دفاع می کنیم
ربیعــی تاکید کرد: کماکان اولویت شــماره یک در سیاســت خارجی ما صلح و امنیت 
منطقه ای و زندگی خوب برای مردم هست. و این امر در سایه گفتگوها و اتئالف منطقه  
ای صورت می گیرد.ربیعی در مورد مصوبات هفته گذشــته دولت خاطر نشــان کرد: در 
جلســه گذشــته  دولت، الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب 
شد. این الیحه با بازتعریف خشونت، و گستره  مصادیق خشونت برعلیه زنان، بر اقداماتی 
همچون ایجاد و حمایت از نهادها و نیز دوره های آموزشــی توســط قوه قضاییه، صدا و 
ســیما، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان؛ حمایت های مالی و تربیتی و پیشگیرانه 
و کیفری درباره زنان، بویژه زنان بزه دیده، توســط دســتگاه هایی همچون دادگستری و 
ســازمان زندانها و در نهایت و تالش برای بازســازی و افزایش نگاه کریمانه به زنان در 
نهادهای مربوط، تاکید می  کند.ربیعی بیان داشت: در جلسه دولت همچنین ۲۰ میلیارد 
تومان برای جبران خســارت وارده به زیرساختها و معابر استان قزوین بر اثر سیل، و نیز 
۱۰۰ میلیارد تومان به صورت هزینه ای و ۹۹ میلیارد تومان به صورت تملک دارایی برای 

مناطق آسیب دیده از سیل در مناطق استان گیالن اختصاص یافت.

هنوز تلخی و سایه سقوط هواپیمای اوکراینی بر روح  ما سنگینی می کند
ســخنگوی دولت در مورد سالگرد ســقوط هواپیمای اوکراینی بیان داشت: بار دیگر به 
خانواده ها و عزیزان و همه مردم ایران و شهروندان سایر کشورها تسلیت می گویم. در این 
یک ســال تلخی این فاجعه را هیچگاه فراموش نکردیم. هنوز تلخی و سایه این مصیبت 
بر روح و روان ما سنگینی می کند و هیچ چیز مادی جبران این از دست رفتگی عزیزان 
ما نیســت.وی افزود: با این حال در این یک سال دولت مطالبه ا ی روشن شدن ابعاد این 
موضوع را  با تمام توان پیگیری کرده اســت و همچنان دنبــال خواهد کرد. از آنجا که 
بیشترین قربانیان این فاجعه شهروندان ایرانی بودند از این رو هیچ کشوری در جهان به 
اندازه ما متوقِع روشن شدن همه ابعاد موضوع و تضمین عدم انجام چنین فاجعه ای در 
جهان نیست.ربیعی در مورد آلودگی هوا در روزهای اخیر اظهار داشت: در جلسه  یکشنبه 
مسئله ی محیط زیست و آلودگی هوا در دستور کار دولت قرار داشت. در این جلسه علل 

مختلف آلودگی ها و میزان تاثیر هر یک از آنها مورد بحث قرار گرفت.وی افزود: از ابتدای 
دولت یازدهم موضوع ســالمت شهروندان چه در مقابله با بیماریهای واگیردار و کرونا، و 
چه در مقابله با آلودگی  های محیط زیستی یکی از مسائل مهم بوده است. خوشبختانه 
امروز نگاه جدیدی در خصوص ســالمت و زندگی در بین شهروندان ایرانی هم به وجود 
آمده است؛ دغدغه ی سالمت شــهروندان، دغدغه ی دولت هم هست و از این رو محیط 
زیستِ بهتر، مسئله ی مهم دولت هم هست.ربیعی گفت: محیط زیست بهتر نیازمند تالش 
همگانی است. با صرفِ سیاســتگذاری بدون رفتارهای سالمت محورانه از سوی جامعه و 
شهروندان و انضباط محیط زیستی، دستیابی به هوای پاک و محیط زیستی سالم دشوار 
خواهد شد.وی افزود: هر سال در این فصل با پیدایش پدیده وارونگی هوا با مشکل رو به 
رو می شویم . این وارونگی در فصل زمستان با برخی اتفاقات گره خورده از جمله سبک 
زندگی مردم در مصرف انرژی . مصرف انرژی باالست و ما عدم خاموشی را هم نمی توانیم 
داشــته باشیم. این مصرف زیاد انرژی از جمله مصرف گاز در کالنشهر ها موجب نگرانی 
هاییی شده است . اگر بخش خانگی را کنترل نکنیم گاز به نیروگاه و صنایع نمی رسد و 

اولین اثرش می شود خاموشی.

رنگ و پرچم واکسن های خریداری شده برای ما مهم نیست
ربیعی در مورد خرید واکســن اظهار داشــت: رنگ و پرچم واکسن های خریداری شده 
برای ما مهم نیست بلکه باید این واکسن از فیلتر تایید سازمان جهانی بهداشت و وزارت 
بهداشت خودمان عبور کرده باشد. نزدیکترین خرید واکسن خارجی، ۱۷ میلیون دوز از 
سازمان جهانی بهداشت است. نوبت ما هم نوبت مناسبی است زیرا از خیلی وقت پیش 

برای خرید اقدام کرده ایم.

اگر کسی گروگانگیر باشد دولت کره است
ســخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که توقیف نفت کش کره مرتبط با بلوکه شدن 
پول های ایران در این کشــور است بیان داشت: اگر کســی گروگانگیر باشد دولت کره 

جنوبی است که به بهانه های واهی بیش از ۷ میلیارد دالر ما را گروگان گرفته است. 
وی اضافه کرد: توقیف بنا به حکم قضایی بوده که آلودگی نفتی در خلیج فارس داشته و 
در دنیا مرسوم است. دولت کره حتی در مورد کاالهایی که ادعا می شد تحریم نیست، از 
اینکه در شــرایط سخت و دشوار که حتی وارد کردن چند میلیون تن نهاده و دارو برای 

مردم ما بسیار مهم بود، به بهانه های واهی امتناع کردند.

دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: ما گروگان گیر نبودیم اگر کســی 
گروگانگیر باشــد، این دولت کره بوده اســت و حافظه تاریخی ملــت ما این را فراموش 
نمی کند.  آنها هیچ تالش برای اینکه این پول بتواند در مسیر خدمت به مردمق رار بگیرد 
انجام ندادند. سخنگوی دولت اظهار کرد: در مورد این کشتی هم آنچه که مقامات نظامی 
و قضایــی اعالم کردند، بنا بر حکم قضایی بوده و به علت آلودگی نفتی در خلیج فارس 
توقیف شده است قبال هم به آن هشدار داده شده است. قطعاً درخواست هم درخواست 
فنی بوده یعنی از سوی یک نهاد فنی این درخواست صورت گرفته و در دنیا هم مرسوم 

است و مسئله غامض و پیچیده ای نیست.

اروپا بجای صدور بیانیه فکری به حال تعهدات بر زمین مانده خود در برجام کند
ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســوال که اتحادیه اروپا مدعی شده، اقدام ایران برای 
افزایش سطح غنی سازی اورانیوم، انحراف قابل مالحظه ای از توافق هسته ای است. موضع 
دولت در این خصوص چیســت گفت: این اقدام بر اساس مصوبه مجلس انجام گرفته و 
مطابق با بند ۳۶ برجام اســت. ایران حق خــود می داند که اقدامات مقتضی را تا وقتی 
همه طرف ها به تعهدات خود عمل کنند، در پیش بگیرد. وی بیان داشت: همانطور که 
بارها گفته ایم، همه این تصمیم ها به ســرعت و به محض بازگشت طرفین به تعهدات 
خود مطابق متن برجام، برگشت پذیر هستند. بنابراین توصیه می کنیم بجای صدور بیانیه 
و اعالم نگرانی نســبت به اســتفاده ایران از حقوق خود، فکری به حال تعهدات بر زمین 

مانده خود کنند.

اگر کسی در دولت حقوق ۴۵ میلیونی می گیرد دیوان محاسبات اعالم کند  
ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوال خبرنگار خبرگزاری فارس، مبنی بر اینکه دیوان 
محاســبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ اعالم کرده است که طبق مصوبات شورای 
حقوق و دستمزد و دولت، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه های 
اجرایی به ۴۵ میلیون تومان در ماه قابل افزایش است و این درحالی است که چطور در 
دورانی که حقوق کارگران به سختی به سه میلیون میرسد دولت به برخی کارکنان خود 
حقوق ۴۵ میلیون تومانی می دهد؟، گفت: اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ 
دارد کــه حقوق ۴۵ میلیون تومانی در دولت می گیرد معرفــی کند و قطعاً از وی پس 

گرفته خواهد شد.

 اقتدار پهپادی ارتش با نمایش 
صدها فروند پهپاد

رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه عمومی 
تمرین بــزرگ رزم پهپادی ارتش از یگان های پهپادی حاضر در تمرین ســان 
دیدند. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرلشکر موسوی 
فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه عمومی تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش از 

یگان های پهپادی حاضر در تمرین سان دیدند.
همچنین پس از این مراســم، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح و امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش از یگان ها و سامانه های پهپادی 

ارتش که در قالب یک نمایشگاه به نمایش در آمده بازدید کردند.
در این نمایشگاه که شامل دستاوردهای پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
متشکل از پهپادهای عملیاتی از نیروهای چهارگانه ارتش است، صدها فروند انواع 
پهپادهای رزمی، بمب افکن، رهگیر، شناسایی و مراقبتی، جنگالی، انتحاری و … 
به نمایش در آمده است.دســتاوردهای پهپادی ارتش از جمله پهپادهای کمان، 
کرار، کیان، ســیمرغ، انواع مهاجر، انواع ابابیل، یسیر، صادق، حازم، انواع مولتی 
روتورهای رزمی و پشتیبانی رزمی و … با قابلیت اجرای عملیات در محیط جنگ 
الکترونیک و مجهز به ســامانه های اخالل و فریب راداری از جمله سامانه هایی 
بودند که رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح و فرمانده کل ارتش از آنها در این 
نمایشگاه بازدید کردند.همچنین در این نمایشگاه برای نخستین بار از تعدادی 
از محصوالت جدید در حوزه پرنده های بدون سرنشین رونمایی شد.در آغاز این 
مراسم و در مراسم سان دیدن از یگان های پهپادی مستقر، فرماندهان نیروهای 
چهارگانه ارتش، سردار سرلشکر باقری و امیر سرلشکر موسوی را همراهی کردند.

سرلشکر باقری:
پاسخ جانانه ای به خطای دشمن می دهیم

رئیس ستاد کل گفت: ایران در برابر هرگونه تهدید آماده است، دستان نیروهای 
مسلح ما بر روی ماشه ها قرار دارد و چنانچه دشمنان کوچک ترین خطایی کنند، 
نیروهای مسلح پاسخ جانانه ای خواهند داد.به گزارش روابط عمومی ارتش، سردار 
سرلشکر محمد باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح در بازدید از یگان ها و 
ســامانه های پهپادی ارتش در جریان برگزاری تمرین بزرگ رزم پهپادی ارتش 
با اشــاره به بازدارندگی و پیشــرفت ارتش و نیروهای مسلح در حوزه پهپادی و 
اقتدار دفاعی کشور گفت: امروز دستاوردهای جدید و فوق العاده ارزشمندی از 
فعالیت های تحقیقاتی نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران را شاهد 
هستیم.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه در لبه فناوری جهانی 
در حال پیشــرفت روز افزون قرار داریم افزود: مسئله پهپاد در ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، در مسیر بلوغ ارزشمندی قرار گرفته است که در این تمرین بزرگ 
پهپادی بخش هایی از این پیشرفت ها مورد بهره برداری قرار می گیرد.وی اضافه 
کرد: تمرین پهپادی ارتش جمهوری اســالمی ایــران و همچنین رزمایش های 
متعددی کــه در روزهای اخیر در خلیج فارس صورت گرفته و در روزهای آتی 
صورت خواهد گرفت، نشانگر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه 
تهدید نسبت به امنیت و دفاع کشور عزیزمان است.سرلشکر باقری در خصوص 
آخرین وضعیت منطقه خاطرنشان کرد: متأســفانه در روزهای اخیر تحرکاتی 
از جانب ارتش تروریســت و جنایتکار آمریکا در منطقه صورت گرفته اســت و 
پروازهایی از هواپیماهای دوربرد یا ســایر موارد را در جهت قدرت نمایی و ایجاد 
وحشــت به نمایش گذاشــتند. همچنین اتهاماتی را به جمهوری اسالمی وارد 
کرده انــد که این آمادگی ها و رزمایش های متعدد و انتقال نیرو در راســتای به 
نمایش گذاشــتن آمادگی کامل نیروهای مســلح برای دفاع از مرزهای زمینی، 
هوایی، دریایی و امنیت ملی کشــور اســت.رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
تصریح کرد: با وجود اینکه جمهوری اسالمی ایران قصد تهاجم و تجاوز به هیچ 
کشور همسایه ای را ندارد، اما در برابر هرگونه تهدید به طور کامل آماده است، 
دســتان نیروهای مسلح قهرمان ما بر روی ماشه ها قرار دارد و چنانچه دشمنان 

کوچک ترین خطایی کند، حتماً نیروهای مسلح پاسخ جانانه ای خواهند داد.

دریادار سیاری در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر ارتش:
کسی در جنگ های امروز پیروز است که از 

علم بیشتری برخوردار باشد
معــاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اهمیت راهبردهای توســعه پژوهش 
در پیشــبرد مأموریت های دفاعی ارتش، گفت: کسی در جنگ های امروز پیروز 
میدان است که از علم و دانش بیشتری برخوردار باشد.به گزارش روابط عمومی 
ارتش، امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در مراســم تجلیل از پژوهشگران برتر ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به 
اینکه مقوله تحقیق و پژوهش یکی از موضوعات مورد بیشترین تاکید فرماندهی 
معظم کل قوا در ســطح نیروهای مسلح است، گفت: ایشان حصول پیشرفت و 
نزدیک شــدن به قله های موفقیت را در گرو تالش علمی و پژوهشــی در همه 
حوزه های مورد نیاز کشــور می دانند.وی در این مراسم که به صورت وبینار و با 
حضور معاونان هماهنگ کننده نیروها و رؤســای دانشگاه های افسری، دانشگاه 
علوم پزشــکی و دافوس ارتش و پژوهشــگران منتخب برگزار شد، افزود: امروز 
ارتش جمهوری اســالمی ایران برای انجام مأموریت هــای خود نیاز به انجام و 
توســعه راهبردی پژوهش و تحقیق چه در حــوزه تحقیقات صنعتی و چه در 
حوزه تحقیقات نظری دارد.امیر دریادار سیاری تصریح کرد: جنگ امروز جنگ 
علم اســت و عرصه رزم و نبرد نیز با گذشته کاماًل متفاوت بوده و کسی در این 
عرصه پیروز میدان است که از علم و دانش و توانمندی های تحقیقاتی بیشتری 
برخوردار باشد.معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه خطاب به مسئوالن حوزه 
تحقیق و پژوهش در ارتش گفت: توجه جدی تر به مقوله پژوهش در سطح کلیه 
نیروها و سازمان های ارتش، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بهتر در سطوح مختلف 
فعالیت های تحقیقاتی، هدفمند کردن طرح های پژوهشــی متناسب با نیازهای 
ســازمانی و مأموریت های محوله و توجه خاص به راهبردهای کالن پژوهشی و 
بهره گیری از تجربیات حال و گذشته از مهمترین انتظاراتی است که در راستای 
توســعه تحقیق و پژوهش در ارتش باید مدنظر مسئوالن و دست اندرکاران این 
حوزه قرار گیرد.در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون تربیت و 
آموزش ارتش طی سخنانی با اشاره به ارتقای قابل مالحظه سطح کمی و کیفی 
فعالیت های پژوهشی در مجموعه ارتش طی سالهای گذشته، گفت: دستیابی به 
مرجعیت فعالیت های پژوهشــی، تعمیق نظام مسأله یابی، تقویت رویکرد دیده 
بانی، رصد و آینده پژوهی در تحقیقات، تقویت و گسترش فرهنگ نظریه پردازی 
و کیفی ســازی پژوهش از مهمترین اهداف راهبردی حوزه تحقیقات نظری در 
ارتش جمهوری اسالمی ایران بوده که برای تحقق آنها، گام های جدی برداشته 
شده اســت.وی در ادامه، بازنگری دســتورالعمل تحقیقات نظری، آغاز به کار 
کمیته تدوین نظام مسائل، تشکیل بانک اطالعات خبرگان حوزه تحقیق، تقویت 
اعتبارات پژوهشی، توسعه ایده پردازی و نظریه پردازی و گسترش تعامل و هم 
افزایی بیشتر با سایر مراکز پژوهشی کشور و سایر نیروهای مسلح را از مهمترین 

اقدامات حوزه تحقیق و پژوهش در ارتش ذکر کرد.

روایت سردار حجازی از تالش رژیم 
صهیونیستی برای تنش آفرینی در 

روزهای آخر ترامپ
جانشین نیروی قدس سپاه گفت: رژیم صهیونسیتی و کشورهای 
مانند ســعودی تالش می کنند تا در روزهای آخِر ترامپ بحران و 

تنشی به بار بیاورند و به اهداف خود برسند.
 ســردار محمد حجازی جانشــین نیروی قدس ســپاه، در آیین 
بزرگداشــت اولین ســالگرد شهادت سپهبد شــهید حاج قاسم 
سلیمانی که صبح دیروز با حضور مسئوالن کشوری و لشکری در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، طی سخنانی 
ضمن تسلیت اربعین شهادت دکتر فخری زاده و رحلت آیت اهلل 
مصباح یزدی، اظهار داشت: یکی از ویژگی های سردار سلیمانی که 
بارها گفته شده و بر همه واضح است این بود  که مردم نسبت به 
او عالقه زیادی داشتند و او محبوب دلها بود. دلیل این نیز تشییع 
پیکر با شکوه و بی سابقه و استثنایی بود که انجام گرفت و می توان 
گفت این فقط یک تشییع جنازه نبود و به نوعی رفراندومی برای 
تایید خط مقاومت بود.وی افزود: در تشییع پیکر سردار سلیمانی 
اشــک برخی از مردم عادی را می دیدیم که می گفتند ما در امور 
سیاسی هم خیلی دخالت نکرده و در این نوع مراسم ها زیاد حضور 
نداریم؛ ولی این تشــییع با شکوه زلزله ای برپا کرد و مردم واقعا او 
را دوست داشتند.جانشین نیروی قدس سپاه گفت: یکی از دالیل 
عمده عالقه مردم به شهید ســلیمانی این است که او مردم را از 
صمیم قلب دوست می داشت. این محبت متقابل است و مردم ما 
فهیم و بصیر و با شعور باالی سیاسی، دینی و عاطفی هستند و بی 
دلیل به کسی محبت ندارند و این برای ما درس است که خدمت 
مخلصانه و محبت بی منت و توقع داشته باشیم و مردم هم متقاباًل 

محبت خواهند داشت.
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استانها پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس : تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به 45 درصد می رسد

خطرابرتورمهمچناناقتصادراتهدیدمیکند
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعالم کرد پیش بینی می شود تورم نقطه به نقطه 
تا پایان ســال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشــی به بررســی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت. در این 
گزارش آمده اســت: چشــم انداز نرخ تورم نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و همچنین در 
ســال ۱۴۰۰ تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که مهم ترین آنها به طور خالصه به 

شرح زیر است:

الف( انتظارات تورمی نحوه تأمین مالی کســری بودجه و تغییرات پایه پولی و 
نقدینگی

مهم ترین عامل بلندمدت و سیاســتی و تغییرات نرخ ارز از مهم ترین عوامل کوتاه مدت 
اثرگذار بر نرخ تورم اســت. در کنار آن، انتظارات تورمی باال ناشــی از کسری بودجه با 
افزایش نرخ ارز، مهم ترین کانالی اســت که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با 

شدت بیشــتری به تورم تبدیل می کند. زمانی که انتظارات تورمی باالست، حساب های 
بلندمدت بانکی تبدیل به حســاب دیداری )جاری( شــده و به سمت بازارهای دارایی و 
کاالهــای بادوام و در نهایت کاالهای مصرفی حرکت خواهند کرد. بنابراین توصیه اکید 
به سیاســتگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته 
بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل رشد ترازنامه بانکهاست که چارچوب آن 
در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.همچنین الزم 
است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده )مانند بخشی 
از منابع صندوق توسعه ملی( اکیداً از دستور کار سیاستگذار حذف شود، هم زمان الزم 
اســت تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش های بانکی به 

منظور کنترل سفته بازی در بازارهای دارایی استفاده شود.

ب( کسری بودجه و رشد پایه پولی

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، تأثیر بسیار زیادی بر نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۹ و 
به خصوص در سال ۱۴۰۰ دارد. شیوه فعلی تأمین کسری )فروش اوراق و برداشت از 
منابع صندوق پیامدهای تورمی دارد. اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹، در سال های 
بعدی سررسید می شوند که برای دولت دارای بار مالی بوده و تنها تورم در این سال 
را به ســال آینده منتقل می کند. همچنین برداشت از منابع صندوق در صورتی که 
خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را افزایش دهد، )که از آمارهای پولی این طور به 
نظر می رســد(، پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.از طرف دیگر به نظر می رسد 
در حالی که دولت در ســال ۱۳۹۹ امکان تأمین بخشی از کسری بودجه از طریق 
انتشار اوراق را دارد، اما این امکان برای سال ۱۴۰۰ محدودتر خواهد شد.در مجموع، 
پیش بینی می شــود تورم نقطه به نقطه تا پایان ســال در حدود ۴۵ درصد و تورم 
سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد که با هدف تورمی اعالم شده بانک مرکزی، 

فاصله زیادی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
اجرای مناسب محدودیت ها و طرح های مبارزه 

با کرونا در مازندران
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در جلســه ویژه کرونا با فرمانداران، گفت: به 
نظر می رسد ویروس کرونا تغییر رفتار داده است و اگر 
یک عضو از خانواده درگیر شود، تقریبا همه اعضای آن 
خانواده را درگیر می کند.او با بیان اینکه درگیر شــدن 

اعضای خانواده امکان دارد حتی بدون عالمت باشد، از مردم خواست تحت هیچ 
شــرایطی دورهمی ها را برگزار نکنند و در مراودات خود رعایت فاصله اجتماعی 
را جدی بگیرند.رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ادامه داد: سالمندان و 
بیماران اکنون در برابر کرونا در خطر بیشــتری هســتند.دکتر موسوی گفت: 
بررسی ها نشــان می دهد اجرای محدودیت ها و طرح های مرتبط در مازندران، 
خیلی تفاوت معناداری با استان های دیگر ندارد، بلکه بهتر هم عمل شده است 
و در حالیکه کشــور پیک سوم را تمام کرده، ولی مازندران درحال ورود به پیک 
ســوم است.او عواملی مانند وضعیت آب و هوایی و سرد شدن هوا که به تجمع 
افراد در اماکن کوچک می انجامد را یکی از عوامل تشدید شیوع کرونا دانست و 
افزود: یک هفته، ده روز آینده نقطه عطف شیوع کرونا در استان است و اگر در 
این مدت این وضعیت کنترل نشود استان رسما وارد پیک جدیدی، شبیه پیک 
اول خواهد شدرئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: یکی از مشکالت 
مخصوص مازندران این است که شهر های بزرگ ما پیک اول و دوم را با کمترین 
درگیری نسبت به استان های همسایه پشت سر گذاشتند، و حاال در شیوع جدید 
شــهر های بزرگ ما آسیب پذیرتر هستند.دکتر موســوی افزود: ۱۰ برابر بیمار 
بستری شده بیمار سرپایی خواهیم داشت که آزادانه در جامعه زندگی می کنند و 
هرکدام متوسط با ده نفر دیگر ارتباط دارند بنابراین باید ۱۰۰۰ نفر را در شهری 

که ۱۰ بستری دارد ایزوله کنیم.

توسط سازمان عمران تبریز آغاز می شود؛
عملیات اجرایی یکی از مهمترین پروژه های 

شهری تبریز
آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل سازمان 
عمران تبریــز گفت: عملیات اجرائی یکی از مهمترین 
پروژه های شهری توسط سازمان عمران تبریز آغاز می 
شود.بابک شریفی با اعالم این خبر اظهار کرد: با انجام 
فرایند تحویل پروژه رمپ یوســف آباد به پاسداران از 

طرف منطقه یک شهرداری، عملیات اجرائی یکی از مهمترین پروژه های شهری 
توسط سازمان عمران تبریز کلید می خورد.وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه 
رمپ خروجی یوســف آباد به پاسداران افزود: این پروژه در روزهای آتی با انجام 
تحویل زمین و تجهیز کارگاه عملیاتی خواهد شد.مدیرعامل سازمان عمران تبریز 
با تاکید بر ضرورت احداث این پروژه بمنظور کاهش مخاطرات عبور و مرور برای 
شهروندان و باالخص ســاکنان منطقه گفت: پیش بینی می شود با تملک ۸۳ 
واحد که اخیرا توســط شــهرداری منطقه یک تبریز انجام شده است، در آینده 
نزدیک عملیات اجرایی توسط ســازمان عمران آغاز شود.بابک شریفی تصریح 
کرد: پروژه رمپ یوسف آباد به پاسداران در محدوده شهرداری منطقه یک تبریز 
از پروژه های شریانی اصلی بوده و عالوه بر بعد ترافیکی و مسیرگشائی، بخشی 
از برنامه های تصویبی ســتاد بازآفرینی شهری را نیز شامل می شود.مدیرعامل 
 p2 ســازمان عمران تبریز همچنین از اجرای بتن ریزی اولین فونداسیون پایه
پروژه تقاطع ارتش خبر داد.بابک شریفی در اینخصوص گفت: مقدار خاکبرداری 

که در این پایه فونداسیون صورت گرفته است ۳۳۰ مترمکعب می باشد.

 با حضور رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
 بررسی مسائل و مشکالت بافت فرسوده 

شهر قم )منطفه خاکفرج(
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم, جلسه 
ای با حضور دکتر گرکانی رئیس پژوهشــکده ســوانح 
طبیعی, مهندس بلدی مدیرکل بنیاد اســتان , یزدان 
پناه معاون پشتیبانی, مال اسماعیلی معاون بازسازی و 
مسکن روستایی و سایر کارشناسان پژوهشکده سوانح 

طبیعی با هدف بررسی مشــکالت ,راهکارهای اجرایی نوسازی وبازسازی بافت 
فرســوده منطقعه خاکفرج قم در سالن جلســات بنیاد برگزار گردید.در ابتدای 
جلســه مهندس بلدی ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیشرفت بافت فرسوده 
شهر قم گفت : با توجه به وجود گسل های متعدد و زلزله خیز بودن استان در 
صورت وقوع زلزله شاهد خسارت زیادی در بافت فرسوده خواهیم بود و تا کنون 
جلســات متعددی در خصوص این موضوع برگزار و در مورد راهکارهای شروع 
این امر مهم و چگونگی تشویق مردم به انجام بازسازی بحث و تبادل نظر انجام 
شــده اســت.وی ادامه داد: انجام این امر نیاز به برنامه ریزی ، فرهنگ سازی و 
ایجاد بستر الزم و راهکارهای تشویقی دارد تا مردم  در بهسازی و نوسازی بافت 

فرسوده شهری مشارکت کنند.

اعطای تسهیالت بانکی کرونایی به مجتمع های 
خدماتی – رفاهی بین راهی

بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاد ه ای استان قم درراستای حمایت از مشاغل 
زیان دیده از شــیوع ویروس کرونا ،  تسهیالت بانکی 
کرونایی به مجتمع هــا ی خدماتی رفاهی بین راهی 
اعطا میشود . معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قــم ضمن اعالم خبر فوق افزود : طرح 
حمایت از مشــاغل زیان دیده از شیوع ویروس کرونا از خردادماه سالجاری اجرا 
و تاکنون نسبت به پرداخت وام تسهیالت کرونایی به مجموعه هدف اقدام شده 
اســت ..محمد رضا قدسی میزان وام بانکی  اعطایی را متغیر وبر اساس شاخص 
های اعالمی دانســت و تصریح کرد : متراژ بنا ، تعداد کارکنان بیمه شده ، عدم 
تعدیل نیرو ، مجوزات فعالیتهای خدماتی مجتمع و...از جمله شاخصهای اصلی 
درتعیین میزان تســهیالت اعطایی می باشند . وی نرخ سود  تسهیالت بانکی 
مذکور را ۱2 درصد اعالم وخاطر نشــان ســاخت : مدت  بازپرداخت تسهیالت 
کرونایی مشــاغل زیان دیده از شــیوع ویروس کرونا ، دراقساط دوساله تنظیم 
شده است .معاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اســتان قم درادامه عنوان کرد : متقاضیان جهت دریافت این وام می توانند 
به درگاه اینترنتی  kara.ir مراجعه ونســبت به بارگزاری مدارک و مســتندات 

مجتمع های خدماتی رفاهی خود اقدام نمایند .

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا تشریح کرد؛
 ۱۱میلیون خانوار مشمول طرح حمایت 

معیشتی کرونا
سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونای وزارت رفاه به بررسی جزئیات واریز 
طرح حمایت معیشــتی کرونا پرداخت و با اشاره به اینکه ۱۱ میلیون خانوار 
مشــمول طرح حمایت معیشتی کرونا شــده اند، گفت: از این تعداد حدود 
۷ میلیون خانوار برای وام یک میلیون تومانی درخواســت داده اند. حسین 
میرزایــی همچنین درباره طرح حمایت معیشــتی ۱۰۰ هزار تومانی گفت: 
در طرح حمایتی کرونا به 2۵ میلیــون نفر به ازای هر نفر ۱۰۰ هزار تومان 
پرداخت شــده است و به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیســتی بودند ۱2۰ هزار تومان تعلق گرفته شده است.میرزایی با 
اشاره به وضعیت کلی آمار معیشتی بگیران افزود: از ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
کشــورحدود ۷۶ میلیون نفر یارانه بگیر هســتند، از این ۷۶ میلیون نفر ۶۰ 
میلیون معیشتی بگیر هستند، یعنی جزو سه دهک باالی درآمدی نیستند 
و شــرایط دریافت معیشتی را دارا هستند، از این تعداد ۳۴ میلیون نفر فاقد 
درآمد ثابت بودند، فاقد بیمه بودند و از نظر شاخص های بانکی به نسبت بقیه 
در شــرایط پایین تری قرار داشتند که تسهیالت حمایتی کرونا فقط به این 
۳۴ میلیون نفر تعلق گرفته است.میرزایی با تاکید بر سیستمی بودن فرآیند 
بررسی ها گفت: پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان ۶ میلیارد اطالعات از ۵۰ منبع 
داده ای مثل اطالعات خودرو ناجا، مثل تامین اجتماعی، اطالعات سفرهای 
خارجی و ... دریافت کرده است و وقتی کدملی افراد در سیستم وارد شود برای 

ما تمام دارایی های فرد مشخص می شود.

مرکز آمار اعالم کرد؛
تورم ۶.۸ درصدی اجاره بها در پاییز ۹۹

در فصل پاییز ۱۳۹۹، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق 
شــهری، به عدد 2۰۹,۰ رسید که نســبت به فصل قبل )۱۹۵.۸(، ۶.۸ درصد 
افزایش داشــته اســت.به گزارش مرکز آمار ایران، یکــی از بخش های مهم در 
برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر 
بخش های »اجاره بهای واحدهای مسکونی« و »خدمات نگهداری و تعمیر واحد 
مسکونی« )تعمیرات جزئی واحد مســکونی: لوله کشی، گچ کاری، برق کاری، 
نصب ایزوگام و...( می باشــد. در فصل پاییز ۱۳۹۹، شاخص قیمت اجاره بهای 
واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 2۰۹,۰ رسید که نسبت به فصل 
قبل )۱۹۵.۸(، ۶.۸ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم 
فصلی مربوط به اســتان آذربایجان غربی با ۱۹.۰ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به اســتان سیستان و بلوچســتان با ۳.۹ درصد افزایش می باشد. درصد 
تغییرات شــاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه 
ســال قبل )تورم نقطه به نقطه(، 2۸.۴ درصد است که نسبت به فصل تابستان 
۱۳۹۹)2۸.۹ درصد(، ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به اســتان کرمانشاه با ۳۸.۶ درصد افزایش و کمترین آن 
مربوط به اســتان سیستان و بلوچستان با ۱2.۷ درصد افزایش است. به عبارتی 
خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ۱۰.2 واحد درصد بیشتر از میانگین 
کل کشور و خانوارهای اســتان سیستان و بلوچستان ۱۵.۷ واحد درصد کمتر 
از میانگین کل کشــور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.نرخ تورم چهار فصل 
منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، 

برابر 2۶,۰ درصد است.

فرصت ها و تهدیدهای کرونا برای کسب 
وکارهای ایرانی

مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش عالوه بر بررســی و تحلیل فرصت ها و 
تهدیدهای کرونا برای کسب وکارهای ایرانی، سه ریسک مهم در سطح بین المللی، 
سطح ملی و ســطح صنعت و کسب وکار را شناسایی کرده است.گزارش مجلس 
شورای اسالمی حاکیست، با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب وکارهای ایرانی 

با سه سطح ریسک مواجه شده است.

ریسک اول؛ سطح بین المللی:
کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک های منفی قابل توجهی 
به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی 
را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کاالها و خدمات کاهش 
یافته است )شوک های کوتاه مدت عرضه و تقاضا(. همچنین کشورهای مختلف 
در مراحل مختلف بیماری کرونا هســتند، بنابراین ریســک بازگشت بیماری هم 
وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عماًل این ریسک 
صادرات کاالهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد 

نیاز )زنجیره تأمین صنایع و کسب وکارهای داخلی( را شامل می شود.

ریسک دوم؛ ریسک سطح ملی/اقتصادی:
کاهش صادرات به ســایر کشورها بر کم شــدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار 
اســت. کاهش درآمدهای مالیات از کسب وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی 
دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه های دولت به واسطه تخصیص بودجه های 
بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد 
که به دلیل کســری شدید بودجه دولت، کّمیت وکیفیت کمک های دولتی برای 
رفع موانع پیش روی کســب وکارها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت 
بخشی از صنایع و کســب وکارها بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی تأثیر دارد 
و بــه نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل 
نیروها و ورشکســتگی بنگاه ها و در ادامه کاهش انــواع درآمدهای مالیاتی را به 

همراه خواهد داشت.

ریسک سوم؛سطح صنعت و کسب وکار:
شــرکت ها با مشــکالت فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش 
فــروش و بهره وری مواجه هســتند )بخش عرضه(. همچنین نگــرش و انتظار 
مشــتریان درحال تغییر اســت )بخش تقاضا( که پیامد آن افزایش ریسک های 
کسب وکارها است.کسب وکارهای فروش آنالین، تولیدکنندگان محصوالت غذایی 
و بهداشتی و شرکت هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه 
می کنند و سایر کســب وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی 
ها نشان می دهد که مهم ترین بخش هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش 
تقاضا روبه رو شده اند بخش های خدماتی هستند و به دالیل مختلفی رصد میزان 
دقیق تأثیرپذیری زیربخش های خدماتی بسیار مشکل تر از زیربخش های مرتبط 

با تولید کاالست.
تجربه های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران ها نشان می 
دهد یکی از اصلی ترین اهداف در طراحی سیاست های کشور باید تمرکز بر افزایش 
تاب آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب آوری، نقش نظام نوآوری به عنوان یک 
رویکرد جامع بســیار مهم است تا بتواند از ظرفیت های مختلف فناوری و نوآوری 
به خصوص فناوری های جدید در جهت کاهش مشکالت و حل آنها استفاده کند. 
تاب آوری کســب وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. بررسی ها نشان 
می دهد که عمده ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری در ســطح کسب وکارها 
عبارتند از: تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع 
در طراحی راه حل ها وتأکید بر نوآوری )اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک 
و کارآفرینانه(؛ مدیریت نوســانات زنجیره تأمین، حفــظ و افزایش ظرفیت تولید 
)اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تأمین(؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی )اقدامات 
ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی(؛ مدیریت هزینه ها و بدهی ها و جریان نقدینگی 
)اقدامات ابتکاری در حوزه مالی( و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت های مربوط به 
آن )اقدامــات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش(.در کنار چالش ها و تهدیدهایی 
که کرونا به وجود آورده است، فرصت هایی نیز وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح 
می توان از آن بهره برداری نمود. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به 
فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب وکار ها و حتی دولت ها، تغییر نگرش 
در افکار و بنیان های فکری و روی آوردن به تفکر خالقانه و مبتکرانه برای استفاده 
از هر نوع ابتکار و خالقیت در زمینه های کاری است؛ فرصت هایی برای بخش های 
خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب وکارهای دیجیتال و پلت فرمی، بسته 
بندی کاالها، توسعه اقالم بهداشتی، استارت آپ ها، هوش مصنوعی، حوزه سالمت 
و برندســازی در توزیع مویرگی و ...( و همچین فرصت هایی برای تصمیم گیران 
و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در 
دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطالعاتی دولت در بخش های 
مختلف ازجمله تکمیل ســامانه های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطالعات شاغالن 
)رسمی و غیررسمی(، شناسایی ضعف های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و 
...( بیش از گذشــته فراهم است.درخصوص پیشنهادهای حمایت از کسب وکارها 
نیز، اعمال حمایت های مالی و تســهیالتی اعطای تسهیالت سرمایه در گردش، 
استفاده از ظرفیت اوراق گام )گواهی اعتبار مولد( کاهش انواع هزینه ها و عوارض و 
...، اعمال حمایت های ساختاری )فراهم سازی فوری زیرساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری برای دسترسی های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه 
فروشــگاه های مجازی )اینترنتی( و راه اندازی ســایر کسب وکارها و...، حمایت از 
صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی )جهت حفظ و افزایش امنیت 
غذایی(، فعال شــدن دیپلماســی اقتصادی در دوران کرونا )جهت حفظ بازارهای 

صادراتی و وارداتی مورد نیاز( و مواردی دیگر می تواند در دستورکار قرار بگیرد.
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بازار نفت به کدام سمت پیش می رود؟استانها
جلســه اوپک پالس با اظهار نظرهای متفاوت روبرو بــود و درنهایت ادامه مذاکرات 
و نتیجــه گیری بــرای افزایش و یا کاهش تولید به دیروز موکول شــد؛ اما آنطور که 
کارشناسان می گویند اوپک پالس برای حفظ ثبات بازار نباید به دنبال افزایش تولید 
باشــد. اختالف نظر میان عربســتان سعودی و روسیه که ســران اصلی اوپک پالس 
هســتند، دیدارها را دشــوارتر کرده اگرچه این بار شمار کشورهایی که موافق موضع 
روسیه یعنی افزایش تولید نبودند، بیشتر بود اما این گروه همواره توافق همه اعضا را 
برای رســیدن به یک سیاست تولید واحد الزامی می کند. عدم سازش و شکست در 
رســیدن به توافق نادر است اما پیامدهای زیانباری خواهد داشت که نمونه آن جنگ 
قیمت نفت میان ریاض و مســکو در سال گذشته است.نمایندگان اوپک پالس اظهار 
کردند موضع اولیه شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی این بود 
که محدودیت عرضه حفظ شود و افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشکه در روز که ماه میالدی 
جاری اجرایی شد، معکوس شود. وی همچنین گفت ادامه سطح تولید فعلی در فوریه 
را می پذیرد.وزیر انرژی عربســتان ســعودی در سخنرانی آغازین خود به ریسکهایی 
اشاره کرد که بازار نفت از ناحیه افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا با آنها روبرو شده 
و ریســکهای اقتصادی را با وجود عرضه واکسنهای کووید ۱۹ تشدید کرده است. نوع 
جهــش یافته ویروس کرونا نگران کننده بوده و روند آن غیرقابل پیش بینی اســت.

وزیران الجزایر، نیجریه، عمان و امارات متحده عربی موافق حفظ سطح تولید فعلی در 
فوریه بودند. اما قزاقســتان از موضع روسیه برای افزایش تولید حمایت کرد. الکساندر 
نواک، معاون نخست وزیر روسیه درباره موضع خود سیگنال علنی نداده و اظهار کرده 
بود که بازار در وضعیت مطلوبتری قرار دارد اما ابهاماتی در پیش رو هستند. با این حال 

در مذاکراتی که پشــت درهای بسته برگزار شد، افزایش تولید گروهی به میزان ۵۰۰ 
هزار بشکه در روز در فوریه مشابه افزایش تولید ژانویه را خواستار شد.

ماه های آینده برای بازار نفت بسیار تعیین کننده خواهد بود
بیژن زنگنه - وزیر نفت ایران در جلســه اعالم کرد: دو پیشنهاد وجود دارد که تقریباً 
۱۸۰ درجه با هم متفاوت هستند؛ یک طرف موافق ادامه تولید به مقدار کنونی است و 
طرف دیگر خواهان افزایش عرضه روزانه ۵۰۰ هزار بشکه ای است. روسیه به سهم بازار 
توجه بیشتری دارد، در حالی  که طرف مقابل برای قیمت اولویت بیشتری قائل است.

به گفته وی هر تصمیمی نیازمند اجماع همه اعضاست، با توجه به عدم قطعیت های 
کنونی در زمینه عرضه و تقاضا، ماه های آینده برای بازار نفت بسیار تعیین کننده خواهد 
بود.از آنجا که در این شــرایط هیچ تصمیمی عمر طوالنی نخواهد داشــت، برگزاری 
نشست های اوپک پالس به طور ماهانه معقول است.وی معتقد است آنچه برای ما مهم 
است اینکه به ذخایر و مقدار تولید نفت جهان افزوده نشود، بازار نفت شکننده است و 
یک اشتباه می تواند سبب کاهش قیمت نفت شود و مشکالت زیادی ایجاد کند. تفکر 
صفر کردن صادرات نفت ایران با اراده فرزندان ملت در وزارت نفت به تاریخ ســپرده 

شده است و به هر حال تصمیم های اوپک برای ایران نیز در آینده مهم خواهد بود. 

کارشناسان چه می گویند؟
محمد خطیبی - کارشناس ارشد حوزه انرژی در مورد پیش بینی بازار نفت گفت: 
در جلســه قبل اوپک پالس قرار شد که افزایش حدود دو میلیون بشکه در چند 

فاز اجرایی شــود یعنی هر ماه ۵۰۰ هزار بشــکه، در این راستا ۵۰۰ هزار بشکه 
برای ژانویه در نظر گرفته شــد اما باتوجه به اینکه اکنون یک ویروس جدید در 
حال گســترش است و کشورها اقدامات احتیاطی را انجام می دهند به نظر بنده 
شرط احتیاط این است که این ماه افزایش تولید نداشته باشیم.وی با بیان اینکه 
در غیر این صورت ثبات نسبی که اکنون در بازار وجود دارد از بین خواهد رفت، 
اظهار کرد: به درســتی برخی از اعضا اکنون مخالف افزایش تولید هســتند و به 
همین دلیل نیز جلســه به نتیجه نرسید و قرار شد که مذاکره ادامه داشته باشد.

این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: به جز دو کشور مابقی موافق افزایش تولید 
نیستید چراکه می دانند افزایش تولید به معنای کاهش قیمت هاست و چون ابعاد 
این ویروس جدید مشــخص نیست و معلوم نیست که چه سطحی را درگیر می 
کند نمی توان تصمیمات هیجانی گرفت.خطیبی با بیان اینکه کشورهای اروپایی 
اقدامات پیشــگیرانه را در دستور کار خود قرار داده اند که این مسساله به معنای 
کاهش تقاضا است، گفت: در شرایطی که تقاضا کاهش می یابد افزایش تولید در 
این اوضاع کار درســتی نیست.وی با اشاره به آینده ایران در بازار نفت نیز، اظهار 
کرد: ایران اکنون در شــرایط خاصی قرار دارد و ما در شــرایط تحریم به سر می 
بریم. بنابر این شــرایط ما با سایر کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست و هر زمان 
که این شــرایط تغییر کند، می توانیم از فرصت های بازار بیشتر استفاده کنیم.به 
گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی شرایط فعلی اجازه استفاده از تمام ظرفیت 
های صادراتی را به ما نمی دهد و اگر شرایط تغییر کند، قطعا کشور های دیگر نیز 

همکاری الزم را با ایران خواهند داشت.

تصفیه خانه شماره 2 سقز افتتاح می شود
در پی تکمیل سد چراغ ویس سقز و به منظور بهره مندی مردم این شهر از آبی 
ســالم و پایدار، با بهره برداری از تصفیه خانه شماره ۲ و با استفاده از سد چراغ 
ویس آب شرب مردم سقز تامین می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای کردســتان، در جریان بازدید از سد و پروژه خط انتقال چراغ ویس و 
تصفیه خانه آب این شهرســتان، که با حضور استاندار کردستان، نماینده مردم 
شــریف شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای اســتان، مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست و جمعی از 
مدیران و معاونین شــرکت آب منطقه ای کردســتان برگزار شد بهمن مرادنیا 
ضمن تشــکر و قدردانی از مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان، همکاران 
و کلیه دســت اندرکاران تکمیل ســد چراغ ویس، اظهار کرد: آب شرب سالم و 
پایدار شــهر سقز در نتیجه بهره برداری از سد چراغ ویس و تصفیه خانه شماره 
۲ این شهرستان تامین خواهد شد.وی از آبگیری سد چراغ ویس در سال جاری 
خبر داد و افزود: بدلیل اولویت و اهمیت بهره مندی مردم شهر سقز، امسال می 
بایست آبگیری این سد در دستورکار شرکت آب منطقه ای کردستان قرار گیرد.

اســتاندار کردستان در ادامه خاطرنشان کرد: این سد با هدف تامین آب شرب، 
کشاورزی و صنعت یکی از مهمترین پتانسیل های توسعه شهرستان سقز بشمار 
می آید.مرادنیا با اشاره به اینکه روستای میرده به دلیل قرارگیری در حاشیه سد 
چراغ ویس باید به صورت کامل جانمایی و جابجا انجام شــود، افزود: جانمایی 
سایت جدید روستای میرده در حال انجام است و مردم می توانند از سایت جدید 

برای استقرار کامل بهره مند شوند.

مدیر منطقه ۸ انتقال گاز ایران:
مصرف گاز در شمال غرب کشور بیش از ۴۰ 

درصد افزایش یافت
آذربایجان شــرقی -ماهان فالح: مدیر منطقه ۸ انتقال 
گاز  ایران گفت: مصرف گاز اســتان های شمال غرب 
کشور در آذرماه امســال نسبت به آبان ماه گذشته، با 
افزایش بیــش از ۴۰ درصدی، بــه ۲ میلیارد و ۳۳۵ 
میلیون مترمکعب رسید.فیروز خدائی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: در آبان ماه امســال در مجموع یک میلیارد و ۶۶۳ میلیون مترمکعب 
گاز به مبادی مصرف در آذربایجان شــرقی، غربی، اردبیل و قســمتی از استان 
کردســتان و زنجان انتقال داده شــده که با ورود موج جدید سرما، این رقم در 
آذر امســال به ۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.این مقام 
مسوول افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در شرکت انتقال گاز ایران و تالش 
شبانه روزی کارکنان منطقه هشت، تاسیسات و مراکز بهره برداری خطوط لوله 
این منطقه با ضریب اطمینان باال در مدار ســرویس قرار داشته و با هماهنگی 
دیســپچینگ ) مدیریت متمرکز ( شــرکت ملی گاز ایران، پایداری انتقال گاز 
در سرشــاخه های مصرف همچنان برقرار می باشد.خدایی همچنین خاطرنشان 
کرد: براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی با حاکمیت سرما، هوای اغلب 
شهرهای زیر پوشش این منطقه به زیر صفر کاهش یافته و به طور حتم مصرف 
گاز طبیعی نیز همچنان سیر صعودی خواهد داشت که از هموطنان خواستاریم 
بــا مصرف بهینه ایــن انرژی پاک، ما را در تداوم انتقــال گاز به مبادی مصرف 

یاری کنند.

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت پذیرفت؛
پیشرفت 5۰ درصدی  اصالح شبکه فرسوده 

9 روستای تیران و کرون اصفهان
مدیرآبفا تیران و کرون اعالم کرد: برمبنای طرح ۱۰۰-۳۰۰ بیش از ۲۶ کیلومتر 
از شبکه توزیع آب فرسوده ۹ روســتای شهرستان، موردبازسازی و اصالح قرار 
مــی گیرد و از آذر ماه تا کنون حدود ۱۳ کیلومتر از این شــبکه اصالح شــده 
است.ســعید عابدینی افزود:در این طرح مقررشد شبکه فرسوده آب روستاهای 
کردعلیا،علی آباد،آب گرم،آب پونه، اهلل آباد،خرمنان،دره بید،میرآباد و ورپشــت 
اصالح و بازســازی شــوند که هم کنون با همیاری و مشارکت دهیاری ها این 
عملیات در حال اجرا اســت.ُ وی با بیان اینکه از ۵۰ روستا که در منطقه تیران 
و کرون قرار دارند ۴۱ روستای آن تحت پوشش آبفا است تصریح کرد:جمعیت 
روســتایی منطقه تیران و کرون بالغ بر ۳7 هزار نفر می باشد که تاکنون بیش 
از ۱۶ هزار انشــعاب آب به روستاییان واگذار شده است.مدیرآبفا تیران و کرون 
با اشــاره به تامین پایدار آب شرب روستای علی آباد عنوان کرد: با اجرای طرح 
۱۰۰-۳۰۰ روســتای علی آباد از آب شــرب پایدار بهره مند می شود.عابدینی 
طول شــبکه توزیع آب روســتایی منطقه تیران و کرون را ۳۰۰ کیلومتر اعالم 
کردو افزود: طول خط انتقال آب روســتایی ۱۳۹ کیلومتر می باشد و حدود ۳۰ 
درصد شــبکه توزیع نیاز به اصالح و بازســازی دارد، که در صورت تامین منابع 
مالی اصالح شبکه فرسوده توزیع آب روستاها در منطقه تیران و کرون در دستور 

کار قرار می گیرد.

تقدیر از خدمات صادقانه همکار بازنشسته 
 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 

منطقه گلستان
آیین نکوداشت و تجلیل از خدمات صادقانه همکار بازنشسته شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در این مراسم از تالش و خدمات 
صادقانه منصور ســلیمانی که بعنوان رییس ســامانه هوشمند سوخت مشغول 
بخدمت بودند، تقدیر شــد.بر پایه این گزارش در این مراسم مدیر شرکت ملی 
پخش فراورده های  نفتی منطقه گلســتان ضمن قدردانی از بیش از ۳۰ سال 
تالش خســتگی ناپذیر ســلیمانی، گفت: نیروهای جوان و مستعد باید با حفظ 
کرامت و حرمت همکاران بازنشســته  که بهترین سالهای عمر خود را در مسیر 
تعالی اهداف سازمانی سپری کردند، از تجارب این عزیزان بهرمند شوند.عیسی 
افتخاری افزود:مســوولیتهای شغلی اعتباری می باشند و ارزش آنها در خدمتی 

نهفته است که برای مردم و برای ارتقا فعالیتهای سازمان انجام می دهیم.
همچنین در راســتای برنامه های ارتباط مردمی مستقیم مسوولین و صیانت از 
حقوق شهروندی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان در 
مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( حضور یافت.مدیر منطقه، 
مسوول روابط عمومی، سرپرست ناحیه مرکزی و کارشناس طرح تکریم منطقه 
باحضور در این مرکز، به درخواســتها، مشکالت و انتقادات مطرح شده از سوی 
مردم شریف استان استماع و پاسخگویی نمودند.شبکه الکترونیکی ارتباط مردم 
و دولت ) ســامد( ســامانه ای که اســت که مردم از طریق آن و بدون واسطه با 
شــماره گیری تلفن۱۱۱، مشکالت و خواسته های خود را با مسئوالن و مدیران 
دســتگاه های اجرایی در میان گذاشــته و از طریق دریافت کد رهگیری نتیجه 

مطالبات خود را پیگیری می کنند.

مقام عراقی: 
واشنگتن معافیت بغداد از تحریم ها علیه ایران را سه 

ماه دیگر تمدید کرد
یک مقام مسئول عراقی می گوید که واشنگتن معافیت بغداد از تحریم ها برای واردات برق و گاز از 
 )AFP( ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد. یک مقام مسئول عراقی در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه
گفت که آمریکا با تمدید ســه ماهه معافیت عــراق از تحریم های تحمیلی علیه ایران در بخش 
انرژی موافقت کرده اســت و به بغداد اجازه داده خواهد شد تا به واردات گاز و برق از جمهوری 
اســالمی ایران ادامه دهد.وی که خواست نامش فاش نشود، گفت: این معافیت جدید که زمان 
آن طوالنی تر از معافیت های سابق است نتیجه مذاکرات طوالنی است.واشنگتن از بعد از خروج 
از توافق هســته ای برجام، چندین بار بغداد را از این تحریم ها معاف کرده اســت. دوره های این 
معافیت ها معموالً ۹۰ تا ۱۲۰ روزه بوده  است. اما در چند نوبت اخیر این معافیت ها به ۴۵ تا ۶۰ 
روز کاهش یافته بود که به اعتقاد تحلیلگران کوتاه شدن دوره این معافیت ها احتماال  نشانه ای از 
وجود اختالف در روابط آمریکا و عراق و اعمال فشار واشنگتن بر بغداد بر سر برخی مسائل است.

به موجب این معافیت جدید که هنوز رســما از ســوی بغداد اعالم نشده است، عراق همچنان 
می تواند تا آوریل آینده از همسایه شرقی خود برق و گاز بخرد.

طلب برقی ایران از عراق به اندازه 2 ماه باقی مانده است
وزیر نیرو گفت: میزان طلب شرکت توانیر ایران از صادرات برق به کشور عراق به اندازه دوماه باقی مانده و بقیه به روش های مختلف وصول شده است.، رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه افتتاح طرح آبرسانی به ۱۳7 روستا در دو استان کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران دو قرارداد درباره صادرات 
برق و گاز به عراق دارد و عراق نیز گازی که از ایران دریافت می کند، در اختیار شرکت های خصوصی خود قرارمی دهد و آنها نیز این گاز را تبدیل به 
برق کرده و در اختیار مصرف کننده قرار می دهند، بنابراین هر دو کاالی صادراتی در نهایت به عنوان کاالی برق در اختیار مردم این کشور قرار می گیرد.

وی افزود: برقی که از ایران به عراق  و ســایر کشــورها صادر می شود از بخش های مختلف مانند نیروگاه های برق آبی، برق ناشی از سوخت مایع و برق 
تولیدی از گاز است و چنانچه همه این برق ناشی از تولید با گاز باشد، تمام گازی که مصرف می شود، کمتر از یک درصد کل گاز تولیدی روزانه کشور 
است.اردکانیان تصریح کرد: میزان طلب شرکت توانیر ایران از صادرات برق به کشور عراق به اندازه دوماه باقی مانده و بقیه به روش های مختلف وصول 
شده است.وزیر نیرو با بیان اینکه »اکنون اعالم می شود که روزانه یک هزار میلیون متر مکعب گاز تولید و عرضه می شود، شاید حدود ۶۰ الی 7۰ میلیون 
متر مکعب آن در وضعیت عادی صرف تولید برقی می شود که به صادرات اختصاص دارد و مقدار خیلی کمی است«، گفت: صادرات مقدار کم گاز و برقی 
که انجام می شود، از نظر ارزی اهمیت خود را دارد و این در شرایطی است که کشورمان تحت تحریم دالر قرار دارد و از طرفی میلیارد ها دالر صادرات 
غیر گاز و برقی است که به کشورهای همسایه انجام می شود.این عضو کابینه دولت در خصوص میزان بدهی وزارت نیرو به نیروگاه های بخش خصوصی 
و روش تسویه آن گفت: بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی مربوط به اختالف هزینه حقیقی تمام شده تولید برق و قیمت تکلیفی است و اختالف این 
دو رقم، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی محسوب می شود.وی افزود: تالش می شود بخشی از این بدهی به شکل تهاتر درحوزه مالیات یا بدهی های 
بانکی این نیروگاه ها تسویه شود و نیز برای اینکه این اختالف در آینده کاسته شده و حتی ادامه دارنباشد، هیات وزیران مصوبه ای ابالغ کرده تا مشترکان 

پرمصرف بطور مستقیم از تولید کننده برق خریداری کنند.

ســخنگوی صنعت برق گفت: در زمان 
قرنطینه، الگوی مصرف برق در روزهای 
هفته شبیه به الگوی مصرف در روزهای 
تعطیل آخر هفته شــد و مصرف برق 
خانگی در اکثر کشورها افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی و پایش 
آثار اقتصادی کرونــا، مصطفی رجبی 
مشــهدی با بیــان اینکه هــم بخش 
عرضــه )تولید، انتقــال و توزیع( و هم 
بخش تقاضای برق )مصرف( از شــیوع 
کرونــا تأثیر پذیرفته اســت، گفت: در 
کشورهای درگیر کرونا، بیشترین تأثیر 
ناشی از این همه  گیری در اقتصادهایی 
بوده کــه اقدام  های ســختگیرانه  تری 
اِعمــال کردند و همچنیــن آنهایی که 
بخش خدمات بزرگ تری داشــتند. بر 
اساس گزارش های منتشر شده توسط 
سازمان  های بین  المللی، مصرف برق در 
کشورهای مختلف درگیر کرونا به ویژه 
در ایام اِعمــال قرنطینه کامل، کاهش 
چشمگیری داشــت. به عنوان مثال به 
گزارش ســازمان بین المللی انرژی، در 
بهار امســال، مصرف برق کشور ایتالیا 
حدود ۳۰ درصد نســبت به سال قبل 

آن، کاهش داشته است.

مصرف برق خانگی در اکثر کشورها 
افزایش یافت

ســخنگوی صنعت برق ادامــه داد: در 
زمان قرنطینــه، الگوی مصرف برق در 
روزهای هفته شبیه به الگوی مصرف در 
روزهای تعطیل آخر هفته شد و مصرف 
برق خانگی در اکثر کشــورها افزایش 
یافت. البته تأثیر بحران کرونا در کاهش 
مصرف برق در بخش صنعت، کمتر از 
ســایر بخش  ها بوده است. در کشور ما 
نیز در اوایل شیوع کرونا به خصوص با 
توجه به کاهش مسافرت  های نوروزی، 
مصرف بــرق از بخش تجاری به بخش 
خانگــی انتقال یافت.رجبی مشــهدی 
اظهار داشت: صنعت برق کشور، بخش 
توسعه  ای خود را توســط پیمانکاران، 
ســازندگان تجهیزات و تولیدکنندگان 
بخــش خصوصــی انجــام می دهــد، 
بنابرایــن محدودیت  هــای کرونایی بر 
بخش  های گوناگون صنعت برق کشور 
مانند ســاخت و حمل تجهیزات، اعزام 
گروه  هــای پیمانکاری و … اثرگذار بود. 
همچنین اثــرات و مخاطرات احتمالی 
شــیوع کرونا بر سالمت نیروی انسانی 
صنعــت برق مطــرح بود. بــه عنوان 
نمونــه طرح  های محدودســازی تردد، 
کاهش ســاعات کاری و فاصله  گذاری 
اجتماعــی، احتمال تأخیــر و یا توقف 
در پروژه  هــای عمرانــی و نگهداری و 
تعمیرات در بخش  های تولید، انتقال و 

توزیع برق را باال می  بُرد و خطر شــیوع 
بیماری در میان کارکنان به ویژه نیروی 
کار متخصص می توانســت بر عملکرد 
اثرات  بخش  های گوناگون صنعت برق 

نامطلوبی داشته باشد.

وقفه در بخش  های توسعه  ای صنعت 
برق

وی افزود: البته با شیوع ویروس کرونا، 
تشــدید مشــکالت مالی صنعت برق 
بــا تأثیر بر توانایی وصــول درآمدهای 
صنعت برق در هر دو قســمت فروش 
برق به مشترکان داخلی و برق صادراتی 
محتمل بــود و احتمال انتقال فشــار 
مالی به بخــش خصوصی صنعت برق 
نیز وجود داشت. بنابراین بدلیل شیوع 
کرونا، برخــی از اقدام  ها در بخش  های 
توســعه  ای صنعت برق دچار وقفه شد. 
این مســائل، گاهی احتمال ناپایداری 
شبکه تولید، انتقال و توزیع برق و بروز 
خاموشی در تابستان ۱۳۹۹ را تشدید 
می  کرد.بــه گفتــه این مقام مســئول 
با برنامه  ریــزی و تالش شــبانه  روزی 
تمامی دســت اندرکاران صنعت برق، 
ارائه خدمــات در کشــور ادامه یافت 
و با مشــارکت مصرف  کننــدگان برق، 
خوشبختانه در تأمین برق در پیک سال 
جاری، موفق عمل کردیم و صنعت برق 

با گذر موفق از اوج مصرف سال ۱۳۹۹، 
چراغ درمان را روشن نگه داشته اند.

اقدامات در صنعت برق برای مقابله 
با اثرات کرونا

ســخنگوی صنعت برق گفت: صنعت 
برق در دوران شیوع کرونا، با اقدام  های 
متعددی مانند تعویق سه ماهه پرداخت 
قبض ها برای مشترکان خانگی که توان 
پرداخت نداشــتند و مشترکان تجاری 
که کسب و کار کوچک داشتند، سعی 
نمود از آنهــا حمایت کند. همچنین با 
هدف حفظ سالمت مردم و پیشگیری 
از شــیوع ویروس کرونا، پس از تجربه 
موفــق طرح حــذف قبــض کاغذی، 
افزایش خدمات غیرحضوری  شروع به 
برق بــرای کاهش مراجعــه حضوری 
مــردم بــه اداره های برق نمــود و هم 
اکنون مشــترکان برق بدون مراجعه ی 
حضــوری بــه ادارات بــرق، می توانند 
بســیاری از خدمات مورد نیاز خود را 
دریافت نمایند.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر میزان مصرف برق کشور نیز در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۵ 
درصد افزایش یافته که ناشی از شیوع 
بیماری کرونا و بخش عمده آن مربوط 
به مصرف برق در بخش صنایع کشــور 

پس از بازگشایی ها است.

سخنگوی صنعت برق:

کرونا مصرف برق را تا 4.5 درصد بیشتر کرده است

معاون اول رییس جمهور:
صنعت نفت و گاز بیشترین فشارها را در دوره تحریم متحمل شد

جلســه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح دیروز )ســه شــنبه( به ریاســت معاون اول رییس جمهور برگزار 
شد.اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه از عملکرد وزارت نفت برای تحقق جهش تولید، این 
گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش نفت و گاز و پتروشیمی از اهمیت فراوانی برای توسعه کشور برخوردار 
است به گونه ای که می توان گفت توسعه کشور باید پیرامون صنعت نفت شکل بگیرد.وی افزود: در دوران فشارها 
و تحریم های ظالمانه، صنعت نفت بیشترین فشارها را در بخش تولید و صادرات متحمل شد اما با اتکا به سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و توانمندی کارشناســان و مدیران این صنعت، بخشــی از این فشارها و کاستی ها جبران 
شد.معاون اول رییس جمهور با قدردانی از عملکرد وزارت نفت و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت صنعت نفت 
و گاز و پتروشیمی، از وزارت نفت خواست موانع اصلی پیش روی جهش تولید و تحقق برنامه های خود را احصاء و در یکی از جلسات آتی ارائه کند تا تصمیمات الزم 
برای رفع این موانع اتخاذ شــود.در این جلســه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، نمایندگان عضو کارگروه از قوه قضائیه و رییس اتاق بازرگانی 
تهران نیز حضور داشتند، وزیر نفت گزارشی از عملکرد و برنامه های این وزارتخانه برای تحقق جهش تولید ارائه کرد که افزایش ظرفیت تولید نفت خام و افزایش تولید 
و صادرات گاز طبیعی با تاکید بر برداشت از میدان های مشترک، افزایش تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی، افزایش تولید و صادرات فرآورده های نفتی، توسعه 
فناوری، تقویت ساخت داخل و حمایت از شرکت های دانش بنیان، بهینه سازی مصرف سوخت و انتقال تجارب و ریل گذاری برای آینده از محورهای اصلی گزارش 

ارائه شده توسط وزیر نفت بود.
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گزیده خبر یک مقام مسئول خبر داد

سفر هیات بلندپایه ارمنستانی به تهران
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران از سفر هیاتی بلندپایه 
متشکل از بخش دولتی و خصوصی ارمنستان به تهران جهت پیشبرد اهداف تجاری 
و اقتصادی خبر داد.به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، مجتبی موسویان از 
برنامه ریزی های انجام شده توســط وزارت امور خارجه و وزارت صمت، جهت سفر 
هیأتی بلندپایه متشکل از بخش دولتی و خصوصی به ریاست وزیر اقتصاد ارمنستان 

جهت پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی در اوایل ماه آینده به تهران خبر داد.
معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه میز کشوری 
ارمنســتان که با دستور کار بررسی راهکارهای افزایش تبادالت تجاری با این کشور 
برگزار شد، بیان داشت: مذاکره در خصوص توسعه و شمول بیشتر کاالها در تفاهم نامه 
اقتصادی اوراســیا، تفاهمات بانکی و ترانزیتی، ارتباط مناطــق آزاد ارس و مغری و 
هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در ایروان از اهداف این سفر است.

وی افزود: همچنین یکی دیگر از برنامه های هیأت تجاری مذکور بازدید از چند مرکز 
تولیدی و صنعتی و بررسی تولید مشترک و صادرات تولیدات به سایر کشورهاست.

راه اندازی XRAY مسافری و کامیونی در پایانه مرزی نوردوز
در این نشســت، بهروز حسن الفت، مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه 
تجارت ایران با ارائه گزارشــی از وضعیت موجود روابط تجاری و اقتصادی ایران و 
ارمنســتان به راه اندازی XRAY مســافری و کامیونی در پایانه مرزی نوردوز اشاره 
کرد و گفت: امید اســت با راه اندازی تجهیزات موصــوف از معطلی های بی مورد 
صادرکنندگان جلوگیری شود و شاهد کاهش قاچاق کاال در مرز نوردوز باشیم.وی 
افزود: بر اســاس گزارش ارائه شده، حجم صادرات کشورمان به ارمنستان در سال 
۲۰۱۹ رقمی بیش از ۳۳۰ میلیون دالر بوده است که سوخت و فرآورده های نفتی 
ســهمی ۲۹ درصدی و سیمان و کلینکر سهمی ۲۰ درصدی را به خود اختصاص 
داده اســت.الفت اظهار داشت: فوالد و محصوالت فوالدی، مواد پالستیکی و میوه 
و ســبزیجات، کاشی و سرامیک، شیشه های ساختمانی و مواد شیمیایی و کودها 
در رتبه های بعدی قرار دارند.مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت 
همچنین گفت: با وجود ویروس کرونا و کاهش تبادالت تجاری کشــورها، حجم 

صادرات کشورمان به ارمنستان ۲۵۵ میلیون دالر بوده است که نسبت به ده ماهه 
گذشته کاهش محسوسی نداشته است که این موضوع به دلیل عضویت ایران در 

اتحادیه اوراسیا و کاهش نرخ تعرفه ها بوده است.

8 اهمیت بازار ارمنستان برای ایران
عباس بدخشان ظهوری، سفیر ایران در ایروان نیز در این جلسه، با تشریح اهمیت 
بازار و کشــور ارمنستان، شرایط سیاســی برای ورود به بازار این کشور را فراهم 

دانست.
وی عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و داشتن تعرفه های ترجیحی با 
برخی کشورهای اروپایی را از مؤلفه های مورد تمایز ارمنستان در میان کشورهای 
همســایه ذکر کرد.در ادامه همچنین مشکالت مربوط به حمل و نقل و ترانزیت، 
مسائل بانکی و زیرساخت های پایانه مرزی نوردوز و استفاده از ظرفیت های منطقه 

آزاد ارس مورد تبادل نظر قرار گرفت.

جعفری در سومین همایش فلزات غیر آهنی:
به دنبال توسعه فلزات غیر آهنی در کنار 

آهنی ها هستیم
رئیس هیات عامــل ایمیدرو گفــت: تولید فلزات 
غیرآهنی طی ۲۰ سال گذشته، بیش از ۱۲۰ درصد 
افزایش داشته است و ما به دنبال توسعه غیرآهنی 
ها در کنار فلزات آهنی هســتیم.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری دیروز در سومین 

همایش و نمایشــگاه چشــم انداز صنایع فلزات غیر آهنی ایران و فناوری 
های وابســته با نگاهی به تولید و بازار با بیان این مطلب اظهار داشت: طی 
ســال های اخیر، بخش معدن و صنایع معدنــی در اقتصاد جایگاه ویژه ای 
پیدا کرد.وی ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی ارزش افزوده بخش معدن طی 
8 ســال گذشــته، رشــد صادرات معدن و صنایع معدنی به ارزش بیش از 
8.۵ میلیارد دالر در سال، افزایش ۲۳.7 درصدی ارزش سهام شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی در بورس، حاکی از جایگاه و اهمیت بخش معدن و 
صنایع معدنی در اقتصاد کشور است.رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به 
موضوع اکتشــاف در بخش فلزات اساسی و مهم به عنوان یکی از گام های 
مهم این سازمان، تصریح کرد: اکتشاف در این سازمان طی سال های اخیر 
سرعت گرفت.وی ادامه داد: از نتایج این اکتشافات، شناسایی 7۵۹ محدوده 
امیدبخش اســت که هر کــدام از این ها می تواند به معدن تبدیل شــود. 
پتانســیل های معدنی زیادی در کشور وجود دارد و اکنون بستر استفاده از 
ذخایر و توسعه اکتشاف آنها وجود دارد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
خاطرنشان کرد: طبق برآوردها، پیش بینی می کنیم در سال آینده ذخایر 
مطلوبی از معادن اکتشاف شده در مناطق محروم حاصل کنیم. اکنون یکی 
دو مورد از این نتایج به قطعیت رسیده و امیدواریم شرکت دیگری در طراز 
شرکت مس ایجاد کنیم.وی همچنین اظهار داشت: طرح احیا و فعال سازی 
معادن کوچک در ســال ۹7 مطرح و از ســال ۹8 اجرایی شد و هدف آن، 

تبدیل معادن کوچک به ذخایر بزرگ است.

مدیر مجتمع نفلین سینیت کلیبر خبر داد: 
رشد ۱۷۱ درصدی تولید در آذر ماه 

نسبت به برنامه
مجتمع نفلین سینیت کلیبر در آذر ماه سال جاری با سه شیفته کردن خط 
تولید، موفق به کسب رشــد ۱7۱ درصدی نسبت به برنامه شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، علیرضا خوش مقام؛ 
مدیر مجتمع نفلین ســینیت کلیبر با بیان این مطلب گفت: راهبر مجتمع 
توانســت با تولید حدوداً ۱۱۰۰ تن کنســانتره درجه یک در آذر ماه رکورد 
متوســط تولید 8 ماهه نخست سال جاری را که ۴۶۰ تن بود، جابجا کند و 
رشد ۱۳۵ درصدی را رقم بزند.خوش مقام در ادامه افزود: علیرغم دستیابی 
به افزایش تولید در ماه گذشــته، در بحث فروش نیز در ۹ ماهه نخســت 
سال جاری رشد ۲۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته شاهد بوده ایم.مدیر 
مجتمع نفلین سینیت کلیبر تصریح کرد: با اتمام پروژه ساخت خط تولید به 
روش تَر که هم اینک گام های نهایی آن در حال طی شــدن است، مجتمع 
نفلین ســینیت کلیبر به عنوان تنها برند تولید نفلین سینیت کشور، قطعا 
حرف های زیادی برای گفتن در کشور و عرصه های جهانی خواهد داشت و 
امیدواریم با افتتاح و بهره برداری از این طرح جدید بتوانیم در سطح منطقه 
نیز اشتغال زایی مناسبی را برای جوانان جویای کار ایجاد کنیم.گفتنی است 
کارخانه نفلین سینیت کلیبر در ۲۰ کیلومتری جاده کلیبر به اهر واقع شده 
که در سال ۱۳8۳ با هدف تولید ۵۲۰۰۰ تن کنسانتره نفلین سینیت افتتاح 
و به بهره برداری رسید. تولید این مجتمع در صنایع کاشی، سرامیک، چینی، 

شیشه، رنگ و پالستیک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

مشاور معاون اول ریاست جمهوری در نشست تخصصي بررسی صادرات 
خودرو به عراق و سوریه مطرح کرد:

 ضرورت افزایش حضور خودروسازان
 در بازار عراق و سوریه

مشــاور معاون اول ریاســت جمهوری و سفیر سابق 
جمهوری اســالمی ایران در عراق گفت: برخالف آنچه 
که برخی ها در داخل کشور عنوان می کنند، مردم عراق 
و سوریه از محصوالت ایرانی استقبال می کنند، از این 
رو با برنامه ریزی مي توان صادرات خودرو به کشورهاي 

یاد شــده را افزایش داد. به گزارش سایپانیوز، حسن دانایی فر در بازدید از گروه 
خودروسازي سایپا و در حاشیه نشست تخصصي با مدیرعامل گروه خودروسازي 
ســایپا در خصوص صادرات خودرو به عراق و سوریه، اظهارداشت: خودروسازان 
به دو بازار بسیار مهم دسترسي دارند که یکي از آنها بازار عراق و دیگري سوریه 
اســت؛ در یک دهه گذشــته ایران صادرات قابل توجهي کاال به این دو کشور 
داشــته اســت و همواره بازار، مردم و اقتصاد عراق و ســوریه از کاالهاي ایراني 
اســتقبال کردند.وي با بیان اینکه کاالهاي ایراني در کشورهاي عراق و سوریه 
مورد احترام است و جایگاه خوبي دارند، تصریح کرد: این امر فرصت خوبي است 
تا خودروســازان براي صادرات خودرو به این کشــورها برنامه ریزي دقیق تري 
داشته باشند.دانایي فرد گفت: بعد از خروج امریکا از برجام، فشار زیادي بر برخي 
از صادرکنندگان ایراني به وجود آمد اما با سعي و تالش فعاالن اقتصادي خیلي از 
چالش ها حل شد و اکنون کاالي ایراني به این کشورها صادر مي شود.وي با بیان 
اینکه در نشست با مدیرعامل گروه خودروسازي سایپا طرح هاي مختلف صادرات 
خودرو به عراق و ســوریه مورد بررســي قرار گرفت، تصریح کرد: سعي و تالش 
خودروســازان باید این باشد که در مقوله صادرات بیش از گذشته فعاالنه عمل 
کنند، از این رو با طرح هاي مشترک مي توان موانع را برطرف و مسیر صادرات 
را هموار کرد.مشاور معاون اول ریاست جمهوري در ادامه صحبت هایش به ادامه 
راه مکتب شهید سلیماني اشــاره کرد و گفت: بهترین انتقام از دشمنان سردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی ادامه راه ایشان است؛ مکتب سردار عزیز ما مملو از 
نکات و شــاخص هاي عالي و متعالي بود لذا همان گونه که ایشان توانستند در 
طول حیات خود بعضاً یک نفره معادل ساختارها و سازمان هایی که عمر طوالني 
داشتند وارد شوند و اثر گذار باشند، ما نیز باید به این باور برسیم که ما مي توانیم.

وي افزود: مدرسه و مکتب سردار شهید سلیماني را مي توان در صنعت و اقتصاد 
کشور تجلي داد و همه ما باید در مسیر وي گام برداریم.مشاور معاون اول ریاست 
جمهوري پس از بازدید از مرکز تحقیقات گروه خودروسازي سایپا و فعالیت هایی 
که در این حوزه در حال انجام است، گفت: به عنوان یک ایراني احساس افتخار 
مي کنم که شاهد نوآوري، ابتکار و خالقیت هموطنان و جوانانی هستیم که در 
شــرایط تحریم و نبرد اقتصادي در حوزه صنعت خودرو فعاالنه عمل مي کنند 

چرا که فعالیت در این برهه بسیار سخت تر و جدي تر از جنگ نظامي است.

بورس کاال زیر بار ابالغیه وزارت صمت نرفت
بورس کاال در واکنش به ابالغیه دیروز وزارت صمت درباره قیمت گذاری دستوری فوالدی، اعالم کرد از این ابالغیه تبعیت نخواهد کرد و 
موضوع جهت تصمیم گیری به شورای عالی بورس ارجاع می شود. رضا محتشمی پور قائم مقام مدیرعامل بورس کاالی ایران در واکنش به 
ابالغیه دیروز وزارت صمت مبنی بر تصویب قیمت پایه عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال بر اساس 7۰ درصد CIS، تلویحاً اعالم کرد 
از این ابالغیه تبعیت نخواهد کرد.در نامه محتشمی پور به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت آمده است: در روابط میان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کاالی ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس های کاالیی 
در رابطه با قیمت کاالها و محصوالت، تأیید معامالت سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات 
مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کاال و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد 
به ســازمان بورس و اوراق بهادار و یا شــورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می شود.موضوع نامه 
جنابعالی به بخش مربوط در ســازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شــورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی 

بورس ارجاع خواهد شد.

معاون وزیر صمت: فروش خارج از بورس محصوالت فوالدی، عرضه خارج از شبکه است
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، تصویب قیمت پایه عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال بر اساس 7۰ درصد CIS را 
ســبب رسیدن محصوالت با قیمت مناسب به دست مردم دانست.به گزارش وزارت صمت، داریوش اسماعیلی اظهار داشت: قیمت پایه 
محصوالت فوالدی برای عرضه در بورس کاال از 8۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به 7۰ درصد برای ابالغ به بورس 
اعالم شد.وی تصریح کرد: بر اساس شیوه نامه عرضه محصوالت فوالدی فروش خارج از بورس، فروش خارج از شبکه محسوب می شود و 
واحدهایی که محصول خود را در بورس عرضه نکنند، با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت قیمت محصوالت فوالدی را در زندگی مردم دخیل دانست و گفت: محصوالت فوالدی باید به قیمت مناسب به دست مردم برسد 
چرا که تأثیر افزایش قیمت آن در مسکن، خودرو و لوازم خانگی مشاهده می شود.اسماعیلی همچنین موضوع قاچاق مجموعه محصوالت 

فوالدی از قبیل میلگرد و ورق را شایعاتی برای گران شدن این محصوالت در بازار دانست و موضوع قاچاق را امکان پذیر ندانست.

ایرالین ها یا آژانس های هواپیمایی؛
مقصر گرانی بلیت هواپیما کیست؟

در پی طرح مسئله افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی از سوی برخی نمایندگان مجلس، دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی معتقد است که هیچ ایرالین داخلی بلیت پروازهای داخلی خود را باالتر از نرخ 
مصوب نفروخته و اگر ســایتی گرانفروشــی می کند باید با آن برخورد شود.پس از کشمکش های فراوان 
باالخره قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی افزایش یافت اما حاال و پس از گذشــت حدود دو ماه 
از این اتفاق برخی نمایندگان مجلس نسبت به افزایش قیمت بلیت هواپیما انتقاد کرده و خواهان نظارت 
بیشتر و برخورد جدی تر از سوی سازمان هواپیمایی کشوری با عنوان متولی شدند.این اظهارات در حالی 
مطرح می شــود که مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی- در این باره به ایسنا 
گفت: هیچ شرکت هواپیمایی داخلی بلیت پروازهای خود را فراتر از نرخی که اخیرا تصویب و ابالغ شد، 
نفروخته است و همه ملزم به رعایت مصوبه شورای عالی هواپیمایی هستند.وی افزود: نرخ بلیت هواپیما 
برای پروازهای داخلی در ســایت انجمن شرکت های هواپیمایی منتشر شده و برای عموم قابل مشاهده 
اســت و همــه می توانند به نرخنامه مذکور مراجعه کرده و اگر تخلفی صــورت می گیرد آن را به اطالع 
دستگاه های نظارتی برســاند تا با او برخورد شود.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی تاکید کرد: مسلما 
چنین تخلفی از سوی ایرالین های داخلی رخ نداده و اگر گرانفروشی در این زمینه صورت گرفته، از سوی 
سایت های فروش بلیت هواپیما بوده که باید با آن ها برخورد الزم صورت گیرد. شورای عالی هواپیمایی، 
پس از گذشــت حدود یک ماه کشمکش درباره افزایش یافتن یا نیافتن قیمت بلیت هواپیما و برگزاری 
جلسات بسیار بین نمایندگان ایرالین ها سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر دستگاه های نظارتی تصویب 
کرد که شرکت های هواپیمایی اجازه دارند نهایتا تا ۱۰ درصد به نرخ پروازهای داخلی نسبت به نرخنامه 
به روز شده در خرداد ماه امسال اضافه کنند و بر همین اساس اواخر آبان ماه امسال نرخنامه جدید برای 

پروازهای داخلی منتشر شد.

امضای تفاهم نامه همكاری بین فوالد مبارکه و 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
تهــران در راســتای هم افزایــی و مشــارکت و همکاری 
راهبردی با فوالد مبارکه در حــوزه تحول دیجیتال تفاهم 
نامه همــکاری  امضاء کردند. مهندس حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در این زمینه با اشــاره به 
ضرورت اجرای طرح تحول دیجیتال به عنوان ضمانت رقابت پذیری و حفظ جایگاه 
این شرکت درعرصه بازارهای جهانی و داخلی به بیان چالش ها و دغدغه های پیش 
روی شرکت فوالد مبارکه پرداخت.وی اقتضائات محصول، فشارهای هزینه ای، رقابت 
و الزامات خدمات و پیچیدگی فرایند را از جمله چالش های پیش رو برشــمرد و در 
ادامه از الزامات قانونی و مقرراتی، مشتری و تولید محصوالت متنوع در کنار  بازارهای 
متعدد به عنوان دیگر چالش های ارزیابی شــده در این خصوص نام برد.مدیر عامل 
فوالد مبارکه جایگاه فوالد ایران را در مقایســه با ۲۰ کشــور برتر تولید کننده فوالد 
در رتبه یازدهم ارزیابی و خاطرنشــان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در عرصه 
صنعت فوالد کشور در مقایسه با عرصه های دیگر اقتصادی، صنعت فوالد ایران زمینه 
رقابت و به دســت آوردن جایگاه های برتر درجهان را دارد از این رو با اجرای تحول 
دیجیتــال در این صنعت به ویژه در فــوالد مبارکه امکان کاهش فاصله فعلی دور از 
ذهــن نخواهد بود.مدیرعامل فوالد مبارکه از جدید بودن موضوعات این طرح و عدم 
وجود نمونه های موفق در کشور، فرهنگ سازی و توسعه نظری و عملی در ساختار 
فوالد مبارکه و جلب مشــارکت حداکثری، فقدان پیمانکاران توانمند دارای محصول 
و راهکار آماده به عنوان برخی از مهمترین چالش های اصلی این شــرکت در اجرای 

طرح تحول دیجیتال نام برد.

رونمایی از  نماد هنری یادمان شهید حاج 
قاسم سلیمانی در مجتمع صنعتی چادرملو 

به گزارش روابط عمومی چادرملو این اثر خالقانه با ابتکار   
یکی از هنرمندان شهرستان اردکان بصورت ترام خطی ) 
سایه روشن( با استفاده از ورق های فلزی طراحی و توسط 
صنعتگران مجتمع به مســاحت ۱۲۰ متربع ساخته و در 
ورودی این مجتمع نصب گردید. بر اساس همین گزارش 
در مراســم پرده برداری از این نماد یادمان . مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و 
عضو هیات مدیر شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو با تجلیل از خدمات فراموش 
ناشدنی شهید حاج قاسم سلیمانی در ایجاد امنیت منطقه و مقابله با دشمنان اسالم 
و انقالب گفت: شهید سلیمانی شیر روز و عارف شب بود و همین امر راز ماندگاری 
یاد و نام آن شهید در قلب هاست . وی افزود :حاج قاسم و دیگر سرداران و خادمان 
که در راه حفظ ارمانهای مقدس این نظام جانفشــانی کردند و به شهادت رسیدند 
پیام مقاومت و ایستادگی به ما آموختند و تکلیف امروز ما بعنوان فعاالن بخش تولید 
و صنعت تالش در جهت استقالل و امنیت اقتصادی و در عین حال توجه به ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت است .در ادامه این مراسم حجت االسالم و المسلمین شاکر 
امام جمعه اردکان نیز ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات اثر بخش مدیر عامل چادرملو 
در توسعه امور فرهنگی و اجتماعی شهرستان اردکان و خدمات بی شائبه ایشان در 
امر مقابله با ویروس کرونا گفت :  ادامه راه شــهدا با حرف و شعار عملی نمی شود  
بلکه وظیفه ما در هر مقام و مسئولیتی که هستم عمل به وظایف محوله در جهت 
اعتالی نظام جمهوری اسالمی است. وی افزود: تقویت اقتصاد داخلی با تالش های 
صنعتگــران و تولید کنندگان همانند چادرملو اتفاق می افتد و این خدمات ارزنده 
اســت که اینده کشور را تضمین می کند و مطمئنا  در راستای اهداف شهدای واال 

مقام نیز خواهد بود

یک دیپلمات پیشین کشورمان با بیان 
اینکه ایران حق دارد که با مواردی که 
باعث آلودگی محیط زیست در منطقه 
خلیج فارس می شود، برخورد کند، در 
مورد توقیف نفتکش کره ای از سوی 
ایران  گفـــت: به نفتکش کره ای در 
ابتدا تذکر داده شــده بود و بعد از بی 
توجهی ایــن نفتکش و تداوم آلودگی 
محیط زیســت از ســوی آن با حکم 
قضایی نفتکش به سمت بندر هدایت 
شده اســت  . فریدون انتظاری با بیان 
اینکه اقــدام انجام شــده در توقیف 
نفتکش کره ای حق ایران است و تهران 
کار خالفی را انجام نداده است، اظهار 
کرد: در پی این اتفــاق ، کره جنوبی 
در اقدامی سبک ســرانه مطرح کرد 
که گروه ویژه ضــد دزدان دریایی به 
سمت خلیج فارس روانه کرده است در 
حالیکه این اقدام فقط در شأن ارباب 

آنها آمریکا اســت که ســابقه اینگونه 
اقدامات را دارد.وی همچنین با اشاره 
به اخبار منتشــر شده مبنی بر اینکه 
هیاتی از کره قرار اســت برای مذاکره 
و رایزنی در ارتبــاط با این موضوع به 
ایران ســفر کند، گفت: ایران به طور 
طبیعی از این موضوع اســتقبال می 
کند چرا که تــالش دارد این موضوع 
به نحو مناســب حل و فصل شــود. 
سفیر پیشــین ایران در کره جنوبی با 
بیان اینکه نکته مهم در این زمینه این 
اســت که چندین سال است که پول 
هــای  ایران در کــره جنوبی به بهانه 

تحریم ها بلوکه شــده است و دولت 
کره به بهانه های مختلف از پرداخت 
این پول سر باز می زند، افزود: اگر این 
پول بلوکه شده حدود هشت میلیارد 
باشــد باید گفت که در طی این چند 
ســال با در نظر گرفتن ارزش افزوده،  
کره جنوبی رقمی  حدود ۵۰ میلیارد 
دالر به ایران ضربه زده اســت چرا که 
ایران در همان مقطع می توانســت با 
این پول ســرمایه گذاری  های خوبی  
در زمینه صنعــت و تکنولوژی  انجام 
دهد  و اکنــون از منافع آن بهره مند 
باشد .انتظاری تصریح کرد: اکنون می 

بینیم که  کره ای ها ضمن اینکه پول 
ایران را پس نمی دهند مدعی هستند 
که ایران باید به آنها به خاطر نگهداری 
از این پول خســارت بدهد و از طرف 
دیگر اقــدام به آلوده کــردن محیط 
زیســت منطقه خلیج فارس می کند. 
وی با بیان اینکه این اقدام ایران نشان 
داد که تهــران در زمینه بحث محیط 
زیســت  در منطقه خلیــج فارس با 
کسی شوخی ندارد ، گفت: دولت کره 
جنوبی باید به خاطر این اتفاق از ایران 
عذرخواهی کند و خسارت وارد شده به 
ایران را بپردازد. دولت سئول همچنین 
بایــد  پول های بلوکه شــده ایران  را 
آزاد و ضــرری  کــه به ایــران به این 
خاطر وارد شــده است را جبران کند. 
انتظاری ادامه داد: از وزارت خارجه و 
بانک مرکزی می خواهیم با عقالنیت و 

قدرت این موضوع را به پیش ببرند . 

سفیر پیشین ایران در کره جنوبی:

کره حدود 50 میلیارد دالر به 
ایران خسارت زده است

پورابراهیمی نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد
 میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد ساالنه 

یک میلیارد دالر منفی است
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی گفت که طبق آمار سال های 
۱۳۹۲ تــا ۱۳۹8 میزان واردات و صادرات در مناطق آزاد ســاالنه یک میلیارد دالر 
منفی است.محمدرضا پورابراهیمی در نشست آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در 
کشور با تاکید بر اصالح قانون در راستای بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
اظهــار کرد: طبق اطالعات به دســت آمده از واردات و صــادرات در مناطق آزاد و 
براساس گزارش سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹8 به طور متوسط ساالنه یک میلیارد دالر منفی 
است یعنی اگر ســاالنه به طور متوسط حدود دو میلیارد دالر واردات داشته باشیم 
میزان کل صادرات ما یک میلیارد دالر بیشتر نبوده، یعنی ۵۰ درصد ارزش وارداتی 
ما میزان صادرات مناطق آزاد کشور را تشکیل داده که در آن آمار غیررسمی واردات 
کاالها هم وارد نشــده است.وی ادامه داد: کل جذب سرمایه گذاری خارجی مناطق 
آزاد نسبت به سرزمین اصلی حدود ۱۰ درصد است یعنی اگر مجموع کل منابع در 
حوزه جذب ســرمایه گذاری خارجی را مبنا قرار دهیم سهم مناطق آزاد نسبت به 
ســرزمین اصلی در جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد است که به نظر 
می رسد نسبت به ظرفیت های منطقه ای کم است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی اظهار کرد: در بررسی سهم تجارت نسبت به کل تجارت کشور در 
مقیاس عملیــات اقتصادی نیز می توان گفت که مجمــوع کل تجارت مناطق آزاد 
نسبت به کل تجارت کشور حدود دو درصد است. این وضعیت نشان می دهد که باید 
بازنگری اساسی در این حوزه داشت.پورابراهیمی با تاکید بر لزوم تقویت نقاط قوت 
مناطق آزاد و حل مشکالت آنها تصریح کرد: بخشی از عوامل به عملکرد این مناطق 
برنمی گردد و ارتباط دارد با سیاست های کالن اقتصادی که از جمله آن می توان به 
موضوع تحریم ها، کرونا، فضای کســب و کار اشاره کرد.رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اعالم وصول طرح اصالح قانون مناطق آزاد اظهار 
کرد: کلیات این طرح در کمیســیون اقتصادی تصویب شد و وارد جزییات شده ایم. 
البته موضوع به کمیته بازرگانی کمیسیون ارجاع شده، طرح به دستگاه ها داده شده 

تا نظراتشان را اعالم کنند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
 ذوب آهن اصفهان به افغانستان ریل

 صادر می کند
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید 
کننده ریل در ایران و  غرب آسیا، قراردادی را برای تامین و صادرات ریل به 
کشور دوست و  همسایه افغانستان منعقد کرد.به گزارش ذوب آهن، منصور 
یزدی زاده اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین و تنها تولید 
کننده ریل در ایران و غرب آســیا و هفدهمین تولیدکننده ریل در جهان، 
قراردادی را برای تأمین و صادرات ریل به کشور دوست و همسایه افغانستان 
منعقد کرد. قرارداد صادرات ریل ذوب آهن اصفهان، جهت تکمیل محوری 
است که اتصال افغانستان از طریق ایران به دریای عمان و خلیج فارس و از 
سمت غرب به اروپا را نهایی می کند و شاهد افزایش حجم مبادالت تجاری 
و ترانزیت به افغانستان و همچنین افزایش مراودات تجاری طرفین خواهیم 
بود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه ریل تولیدی این شرکت 
مطابق آخرین استانداردهای جهانی است و کیفیت آن توسط شرکت های 
معتبر تأیید شده است، ادامه داد: مذاکراتی برای تأمین ریل مورد نیاز سایر 
کشورهای منطقه در حال انجام است و چشم انداز خوبی برای صادرات این 
محصول استراتژیک وجود دارد.یزدی زاده افزود: هم اکنون برای تأمین نیاز 
کشور ماهانه ده هزار تن ریل در این مجتمع عظیم صنعتی تولید می شود که 
به نسبت تقاضای بازار قابل افزایش است.شایان ذکر است، ریل تولید شده در 
ذوب آهن اصفهان هم اکنون در محورهای مختلف از جمله چابهار-زاهدان، 
یزد-اقلید، همدان-ســنندج، میانه – اردبیل، بســتان آباد –تبریز و رشت- 
کاســپین در حال نصب است.گفتنی است، ذوب آهن اصفهان تولیدکننده 
انواع ریل های خطوط پرسرعت راه آهن و مترو مطابق با آخرین استاندارهای 
اروپایی بوده و در تالش است که تولید همه انواع ریل های مترو کشور که با 
هم متفاوت هستند را نیز تکمیل و تحویل خریداران نماید. ضمن اینکه اخیراً 
ریل زبانه ســوزن نیز که به صورت عمده جهت تغییر مسیر قطار استفاده 

می شود و تا کنون تأمین آن متکی کامل به واردات بود.
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 ارسال پیامک اخطار برای قماربازانگزیده خبر

4500 پایانه فروش خارج از کشور مسدود شد
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه 
فروش فعال در خارج از کشــور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین 
بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار 
و دفعه ســوم عالوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می شود و پرونده کسانی 
به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می شود. توسعه شبکه های مجازی در کنار 
افزایش بســتر ارتباطات و امکان دستیابی به اطالعات مضراتی هم برای جوامع مختلف 
داشــته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه های مجازی سهولت 
فعالیت سایت های قمار و شرط بندی اســت.اغلب گردانندگان این سایت ها در خارج از 
کشور فعال هستند و با تهیه درگاه های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها 
تومان پول به جیب می زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 
10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعالم کرد عالوه بر آن بالغ بر 5 هزار 
وب سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط بندی را شناسایی و برای بیش از 
1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش 
قماربازان در ســال گذشــته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند و با توجه به 
اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت ها و کانال های شرط بندی در خارج از کشور است، 

این نقدینگی معموال تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می شود.

هزاران جوان وارد سایت های قمار می شــوند و از طریق درگاه های پرداخت، 
شــروع به قمار می کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق 
درگاه های ناامن بانکی در ســایت های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک 
مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی 
مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان 

به وجود می آید؟
برخورد با این ســایت ها و کانال های تلگرامی از این جهت ســخت و پیچیده  اســت که 
صاحبان این سایت ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت  خود، به سرعت کانال 
دیگری راه اندازی می کنند. بنابراین آنچه که می تواند مانع از فعالیت آنها شــود، مسدود 
کردن درگاه های پرداخت و پایانه های فروشگاهی است. در ماه های اخیر اقدامات متعددی 
از سوی دستگاه های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای 
تشــدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل 
فعالیت قماربازها و ســایت های شرط بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین 

بانک مرکزی به گفت وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. 

به عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت های 
شرط بندی انجام داده است؟ 

محرمیــان: یکی از مهــم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظــور مبارزه با این فعل 
مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناســایی هوشمند قمارخانه داران و شبکه پولشویی 
مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه هایی که در حوزه قمار هستند 
شناسایی می شــوند و عالوه بر آن غیرفعال سازی ســایت های پرداخت جعلی و تقلبی 
با همکاری دادســتانی انجام می شــود.همچنین هم اکنون با مجلس شورای اسالمی در 
خصوص طرحی که درباره تشــدید مجازات قماربازان است همکاری های الزم را داریم. 
ابالغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم های مختلفی بر روی این موضوع 
در حال کار هستند.عالوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی 
و پلیس فتا آیین نامه ای تدوین و به شــبکه بانکی نیز ابالغ کرده اســت که روند اجرایی 
شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می شود.

گفته می شــود برخی بانک ها با وجود علم به فعالیت  سایت های شرط بندی به 
خاطر تراکنش باالی حســاب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن 
حســاب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی دهــد. این گزاره را تایید 

می کنید؟
محرمیــان: این موضوع را تأیید نمی کنم و البته مرجع اعالم آمار تراکنش های مرتبط با 
قمار و شــرط بندی نیز بانک مرکزی نیســت. با این حال اساساً  طرح این موضوع درباره 
بانک ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است 
نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می کند بسیار پایین است. در عین 
حال آن قدر جریمه های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت 

این قبیل فعالیت های مجرمانه نمی رود. 

 سازوکار خروج دستگاه های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا 
به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می شود؟ باتوجه به فعالیت 
پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب های بانکی داخلی، آیا 
بانک مرکزی غیر از محدودســازی تراکنش  پوزها به 100 میلیون تومان برنامه 
دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی 

کشور ندارد؟ 
محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعالم کرده ایم محلی که برای استفاده از پایانه 
فروش اعالم شــده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان 
بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خالف مقررات است 
و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه های فروش در خارج از کشور خالف مقررات 

این بانک به حساب می آید.
ذکر این نکته ضروری اســت که این نکته نیز به صورت هوشــمند شناسایی و مسدود 
می شــود. بر این اســاس تنها طی مدت چند ماه 4500 پایانه فروش خارج از کشــور 
توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده اند. در حال حاضر و براساس 
برآوردهای ما به دلیل وجود روش های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که 

در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.

بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای  سایت های 
شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی ترین روش 
های شناســایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمــال محدودیت بر روی دامنه 
)domain( در سیســتم بانکی هســت. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده 

می کند؟
محرمیــان: اعمال محدودیت بر روی دامنه )domain( امر صحیح و به جایی اســت. اما 
نکته ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری هایی است که امکان دارد 
به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری ها برای فعال سازی این 
امر در جریان اســت. براین اساس در صورتی که شخص دامنه )domain( را تغییر دهد و 

سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می شود. 
همچنین فرآیند و ســازوکار شناســایی درگاه های بانکی اجاره ای نیز اینگونه است که 
درگاه ها و کارت های اجاره ای از طریق ســامانه های هوشمند شناسایی و به صورت آنی 
به مراجع قضایی ارجاع می شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در 
نهایت این درگاه غیرفعال می شــود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر 
شــده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می شود. در این زمینه همکاری بسیار خوبی 
میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه 
درگاه ها به سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در 

اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می شود.

 روش برخورد با قماربازان و قمارخانه داران
مجدداً تأکید می کنم که با توجه به »کارکرد ســامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه 
پرداخت«، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط بندی 
خواهد داشت بنابراین به سه گروه »قماربازان«، »قمارخانه داران« و »افرادی که حساب ها 
و درگاه های بانکی خود را اجاره می دهند« هشدار می دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط 
مراجع قضایی در کمین آنهاســت و با آنها برخورد خواهد شــد.در نتیجه همانگونه که 
اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه ها و کارت های 
اجاره ای نیســت بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می شوند. کسانی که 
اولین بار اســت در عمل مجرمانه قمار مشارکت می کنند، ابتدا پیامک »هشدار« به آنها 
ارسال می شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده 
باشند، پیامک »اخطار« دریافت  می کنند.در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات 
بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، عالوه بر پیامک »اخطار« ارسال، کارت بانکی  مسدود 
و حســاب بانکی وی نیز غیرفعال می شــود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد 
اقدام به قمار کنند، برایشــان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از 

سوی دادگاه صادر می شود.

 قماربازها بیشتر از برد، می بازند
البتــه این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم های به کار رفته در ســایت های قمار و 
شــرط بندی، عمدتا منصفانه )fair( نیســت. به عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی 
است فکر می کند که این الگوریتم ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه 
برخی اوقات می بازد و برخی اوقات می برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه نویسی این 
ســایت ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بســیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی 
طراحی می کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شــیرینی مواجه می شــود و گاهی 
اوقات مبالغی هم به حســاب قمارباز واریز می شــود و چه بســا از رسید آن برای تبلیغ 
نیز اســتفاده می کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت 

برداشت می کنند.

تاکنون چه تعداد درگاه اجاره ای مسدود شده است؟ 
محرمیان: درگاه های بانکی که برای قمار و شرط بندی استفاده می شوند، هیچگاه به طور 
رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی گیرد بلکه با 
درگاه ها، حساب ها و کارت های بانکی ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت های 
قمار و شــرط بندی اجاره می شوند و مورد سوء اســتفاده قرار می گیرند. در واقع معموالً 
افرادی که دارای کســب و کارهای کوچک هســتند به طمع دریافت مبالغ باال، حساب 

بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه های قمار و شرط بندی قرار می دهند.

 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با قمار مسدود شده است
تاکنون حدود 20 هزار حســاب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط بندی شناسایی و 
به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای 
مواردی اســت که که دوســتان در حوزه پلیس فتا، دادســتانی و بعضاً سازمان فناوری 
اطالعات و ســایر حوزه ها شناســایی کرده اند. عالوه بر این به صورت هفتگی نیز چند 
صد درگاه اجاره ای غیرفعال می شود. همچنین اطالعات 70 هزار قمارباز فعال شناسایی 
شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال 

شده است.

بانک تجارت چگونگی واگذاری سهام دولت 
به بانک ها را اعالم کرد

“ وتجارت« در اطالعیه ای چگونگی واگذاری بخشی 
از ســهام دولت در تعدادی از شرکت های بورسی 
به این بانک را تشــریح کرده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت،در اطالعیه منتشــر شده در 
ســایت کدال این بانک آمده است: باعنایت به مفاد 
تصویب نامه شــماره 115274/ت58317 مــورخ دهم دی ماه 99 هیئت 
محترم وزیران در خصوص مصوبه جلســه مورخ هفتم دی ماه 99 مبنی بر 
موافقت با واگذاری بخشــی از باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت 
های بورســی به این بانک به استحضار می رســاند؛ بر مبنای مصوبه فوق، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی)سازمان خصوصی سازی( مکلف است معادل 
چهارصد و ســی و پنج هزار میلیــارد )435،000،000،000،000( ریال از 
باقی مانده سهام متعلق به دولت در این شرکت های را به بانک های ملت، 
صادرات و تجارت واگذار کند. بر این اساس از مبلغ 165 هزار میلیارد ریال 
که به این بانک تخصص یافته است، مقرر گردیده، معادل 55 هزار میلیارد 
ریال در ازاء پرداخت وجه در 4 قسط مساوی )ماهیانه تا پایان سال جاری( 
بدون سود فروش اقســاطی و همچنین مبلغ 110 هزار میلیارد ریال بابت 
تأدیه بدهی دولت به این بانک واگذار شود .خاطر نشان می سازد به موجب 
مفاد تصویب نامه مذکور، قیمت واگذاری سهام شرکت ها مطابق با آخرین 
قیمت پایانی هر ســهم در تابلوی بورس در تاریخ اول دی تعیین شده و از 
تاریخ دهم دیماه 99 همه حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری، به بانک تعلق 
می گیرد که آثار مالی ناشــی از این نقل و انتقال متعاقباً اطالع رسانی می 

شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
مالک رقابت بانک ها در آینده میزان ارائه 

خدمات غیرحضوری است
 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه 
تحوالت حوزه بالک چین در دنیا، وضعیت بانکداری 
را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: در آینده مالک 
رقابت بانک ها به جای نرخ سود، سطح خدمات غیر 
حضــوری خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک 
توســعه صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در هفتمین جلســه مجازی 
اتاق فکر بانک توســعه صادرات ایران ، افزود: از میان خدمات ارزی، ریالی و 
اعتباری که از ســوی بانک ها ارائه می شود، خدمات ریالی بیشترین توجه 
را به خود معطوف کرده و الزم است در این زمینه باالترین کیفیت خدمات 
غیر حضوری به مشتریان ارائه شود.وی از مدیریت فاوا بانک توسعه صادرات 
ایران خواست با همکاری امورشعب بانک توسعه صادرات ایران، راهکارهای 
انتقال خدمات ارزی بانک بر بستر الکترونیکی را بررسی و ارائه خدمات غیر 
حضوری در این زمینه را ارتقا دهند.مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، 
 CBRM گفــت: در حوزه خدمات اعتباری غیر حضوری بنا داریم ســامانه
مبدل به LOS شود تا مراحل فرایند درخواست مشتری تا تصویب و ابالغ و 
اجرا به طور کلی الکترونیکی انجام شود؛ در این زمینه واحد IT بانک با یکی 
از شرکت های تابعه بانک همکاری دارد.به گفته صالح آبادی، »بانکداری باز« 
جزو اولویت های بانک توســعه صادرات ایران بوده است؛ هرچند راه اندازی 
این ســازو کار نیازمند بررسی و آمادگی بیشتر سامانه های بانک است.وی 
اعالم کرد: »بانکداری باز« از ســال آینده با توسعه بسترهای فنی با جدیت 

بیشتری در سطح شعب دنبال خواهد شد.

با امضای تفاهم نامه با دانشگاه تهران ؛
زنجیره ارزش شرکت های دانش بنیان در 

بانک پارسیان تکمیل شد
مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اســالمی 
از امضــای تفاهم نامه پذیــرش ضمانت نامه های 
صندوق پژوهش و فناوری دانشــگاه تهران با بانک 
پارســیان خبر داد.دکتر مهدی فراهانی ضمن بیان 
خبر فوق گفت: این قرارداد به منظور یکپارچه سازی 
خدمات دانش محور، تقویت جعبه ابــزار نوآورانه و ایجاد حلقه اتصال بین 
صنعت)بانکداری( و دانشگاه منعقد شده اســت.وی افزود: با انعقاد قرارداد 
پذیرش ضمانت نامه های صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با بانک 
پارســیان از یک سو دغدغه وثایق شرکت های دانش بنیان برطرف شده و 
از ســوی دیگر تامین مالی این گروه از مشــتریان با سرعت بیشتری انجام 
خواهد شد.مدیر آینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اسالمی ابراز امیدواری 
کرد: طبق برنامه ریزی به عمل آمده در ادامه سال جاری که به تدبیر مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( مزین به نام » جهش تولید » است با تمرکز 
بر گسترش روز افزون این نوع تعامالت سازنده در توسعه بخش استراتژیک 

کشور گامی های ارزنده ای برداشته خواهد شد.

اعطای بیش از 3251 فقره تسهیالت 
حمایتی از طرف بانک آینده ویژه کسب و 

کارهای آسیب دیده از کرونا
بانک آینده، از کســب وکارهایی که به دلیل شرایط 
ناشی از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی 
خود، آســیب دیده اند، با اعطای تسهیالت، از آن ها 
حمایت کرد. بانک آینده با هدف کمک به صاحبان 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا 
و به منظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای 
تولیدی کشور تا تاریخ 1399/09/29، تعداد 3886 فقره تسهیالت به ارزش 
بیــش از 730 میلیارد ریال معرفی شــده فعال به بانک را در دســتور کار 
خود دارد.گفتنی است؛ از تعداد 3886 فقره تسهیالت معرفی شده به بانک 
آینده، تعداد بیش از 3251 فقره، تسهیالت خود را دریافت کردند که ارزش 
کل پرداختی این تســهیالت، حدود مبلغ 522 میلیارد ریال اســت.پرونده 
های ســایر واحدهای تولیدی معرفی شــده به بانک نیز در اسرع وقت در 
حال بررســی اســت که پس از تکمیل و مطابقت بــا ضوابط بانک مرکزی 
ج.ا.ایران، تسهیالت حمایتی آن ها نیز پرداخت می شود.بانک آینده با توجه 
بــه اولویت های خود، مبنی بر حمایت از فعاالن اقتصادی و افزایش تولید و 
اشتغال، برنامه های هدف مندی را در جهت تأمین مالی بنگاه های تولیدی، 

به اجرا درآورده است که کماکان ادامه دارد.

مدیرعامل پست  بانک:
به سوددهی رسیدیم

مدیرعامل پســت  بانک  ایران با اشاره به اینکه پســت بانک از زیان دهی درآمده است، گفت: در سه 
ماه پایانی ســال 1398 توانستیم 98 میلیارد تومان ســود شناسایی کنیم.، بهزاد شیری در نشست 
هم اندیشــی که با برخی فعاالن حوزه بانکی و اقتصادی با رویکرد »آینده بانکداری ایران با تمرکز بر 
روستاها« برگزار شد، گفت: پست بانک ایران مکلف شده به عنوان بانک توسعه ای - تخصصی حوزه 
های  فناوری اطالعات و ارتباطات کشور و بانکداری خرد در مناطق روستایی و کم برخوردار فعالیت 
کند.وی افزود: پست بانک ایران تنها بانکی است که دو فضا بر آن حاکم است؛ یک فضای بازار سرمایه و نگاه سهامداران خرد و 
دومین فضا نگاه ضوابط و مقررات دولتی است. اغلب بخاطر همین مأموریت ها، پست بانک ایران طی دهه های گذشته زیان ده 
بوده و عملیات بانکی سالیانه آن که در مجامع گزارش می شده، نشان  از زیان ده بودن بانک بوده است. از این رو، در ابتدای 
سال 1398 که بنده مسئولیت مدیرعاملی بانک را برعهده گرفتم زیان انباشته پست بانک ایران 1100 میلیارد تومان بود. شیری 
گفت: در یک ماه اول سال 1398، نیاز به تغییر در همه حوزه های فعالیت ضروری به نظر می رسید  و در نتیجه ما به تفاهمی 
برای تبیین و تدوین یک میثاق سازمانی و یک سند برنامه عملیاتی رسیدیم و آن را اجرایی کردیم. باید به این نکته توجه کرد 
که چیزی که سازمان ها را از هم متمایز می کند اجرای برنامه و نظارت بر آن است. برای من خیلی دستاورد ارزشمندی بود که 
پست بانک ایران در سال 1398 توانست باالترین نرخ تجهیزمنابع در سیستم بانکی را ایجاد کند و باالترین نرخ رشد تسهیالت 

را داشته باشد که شرکت های اقماری ندارند

کاهش 2۴2۷2 واحدی شاخص کل بورس تهران
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 24272 واحدی معادل 1.77 درصد به یک میلیون و 350 هزار و 211 واحد رســید. 
همچنین در فرابورس شــاخص کل با افت 145 واحدی به 19 هزار و 388 واحد رســید.، دیروز تاالر شیشــه ای، در معامالت 
چهارمین روز هفته )سه شنبه شانزدهم دیماه 99(، شاهد روند نزولی تعدادی از شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 6342  واحدی معادل 1.77 درصد به رقم 352 هزار و 830 واحد رسید. شاخص کل هم وزن 
نیز، با رشد 2891 واحدی معادل 0.63 درصد، عدد 465 هزار و 373 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص قیمت )هم وزن( نیز با 
کاهش 1892 واحدی به رقم 304 هزار و 623 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، 27129 واحد افزایش را رقم زد 
و به سطح یک میلیون و 904 هزار واحد رسید.22637 واحد کاهش به رقم 977 هزار و 403  واحد رسید و شاخص بازار دوم 
نیز، با 31861 واحد کاهش همراه بود و عدد 2 میلیون و 767  هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت 
دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فملی، فوالد، شستا، فارس  و کگل، با بیشترین کاهش، تاثیر زیادی در روند نزولی شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی افق، کاما، وامید، کویر، فوالژ و فخوز، بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر کل 
بورس داشتند.با پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری هفته، معامله گران بورس 9 میلیارد و 857 میلیون برگه بهادار و 
سهام را در قالب یک میلیون و 542 هزار نوبت معامله و به ارزش 104 هزار و 913 میلیارد ریال داد و ستد کردند.در بازار دیروز، 
بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد بکاب)صنایع جوشکاب یزد( با 5 درصد رشد بود و پس از آن، نمادهای سیستم، فپنتا، سفار، 
غبهنوش، ونفت و ونفت بود. همچنین نماد معامالتی سخاش)سیمان خاش( با 4.91 درصد، بیشترین کاهش قیمت را داشت و 

پس از آن نیز، نمادهای کاال، چکارن، خرینگ، شبریز، تاصیکو و خگستر بود. 

یک کارشــناس اقتصادی تامین منابع ارزی و تخصیص 
آن، مدیریت نرخ بدهــی بانک ها به بانک مرکزی و نرخ 
ســود ســپرده را از موضوعاتی دانست که در سال آینده 
باید در بانک مرکزی با صرف توان بیشــتری دنبال شود.

ساســان شاه ویسی اشاره به مهم ترین چالش های بانک 
مرکزی در ســال آینده اظهار داشت: تامین منابع ارزی 
و تخصیص بهینه آن، مدیریت عمومی سپرده ها و منابع 
و نهایتا نرخ سوده سپرده و همچنین مدیریت نرخ بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی، می تواند در سال آینده به عنوان 
چالش های بانک مرکزی و برنامه های آینده باشــد.در 
عین حال در ســال آینده، بایستی توانی که آقای همتی 
برای مســتقل تر بودن بانک مرکزی گذاشته بود، ادامه 
دار شــود که به نظرم می رسد در سال 99 به آن خدشه 
وارد شــد و این خدشه آنقدر بیشتر شد که با مداخالت 
تیم اقتصادی، مسئولیت ها و ماموریت های بانک مرکزی 
محدود شد. حتی می توان گفت اختیاراتش هم محدود 
شــد.به عبارت دیگر یک اولویت توسط بانک مرکزی به 
مجلس و دولت بعدی، تقویت استقالل و مستقل تر کردن 
بانک مرکزی در تصمیماتی باشد که گرفته می شود. به 
نظر می رســد که چسبندگی بانک مرکزی در سال 99 
خیلی بیشتر از دیگر سال ها شد.این کارشناس اقتصادی 
با انتقاد از دیدگاه هایــی که گفته بودند »بانک مرکزی 
وظیفه سیاســت گذاری پولی و ارزی را دارد و مسئولیت 

عملیات ارزی بایســتی در وزارت صمت باشــد به خاطر 
اینکه ایشان هم نسبت به واردات و هم نسبت به صادرات 
مسئولیت دارد« گفت: خب بزرگترین مصرف کننده ارز 
وزارت صمت اســت و خودش شده مسئول نظارت ارزی 
و تخصیص و به اصطالح تهاتر مطالبات بخش خصوصی؛ 
این به نظر می رسد خدشه به وظایفی است که بیش از 
40 سال برای بانک مرکزی و در قانون تاسیس آن نوشته 
شــده و اینها را من به عنوان چســبندگی یاد می کنم، 
یعنی مداخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در عملکرد 
و مدیریت تخصصی بانک مرکزی است.به نظر می رسد 
که یکی از مهم ترین وظایف سال آینده بانک مرکزی این 
اســت که در تیم اقتصادی در جای خودش بنشیند و از 
مسئولیت خودش اجازه داشته باشد کارشناسی و درست 
دفاع کند. حاال اگر سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها تمایلی 
به اجرای مســئولیت نداشتند، به خودشا البته متاسفانه 
اینگونه نیست و چه بسا یک جاهایی از بخش های دولتی 
مــا ارز دارند و ارز را در اختیار بانک مرکزی نیز قرار نمی 
دهند و خودشــان معامله را انجام می دهند و بعدا بانک 
مرکزی فقط مسئولیت تنظیم اسناد، صورت ها و ترازها 
را به عهده می گیرد.شاه ویســی  پاسخ داد: بانک مرکزی 
در وهله اول سعی کرد تامین منابع برای تکالیف قانونی 
خودش را به وجود بیاورد، اما در این مسیر با چند وزارت 
خانه مواجه بود؛ یک وزارتخانه وزیر نداشت و سرپرستی 

داشت که آن سرپرســت اصرار داشت با رویکرد تجاری 
و یک مقدار آزادتر نســبت به مسئولیت های یک بخش 
صنعتی عمل بکند و بانک مرکزی در غیاب وزیر بایستی 
که آن بخش را هم مدیریت می کرد، صرف نظر از اینکه 
تیم اقتصادی دولت که به نظر من کم لطفی کرد و نسبت 
به بخش صنعت، معدن و تجــارت و بانک مرکزی؛ نهاد 
بانک مرکزی را به عنوان یک نهاد باالدســتی در جایگاه 
خــودش قرار ندادنــد و یک بخش بدون وزیر مســئول 
مقدرات بخش بزرگی از مصارف ارزی شــد.اینکه بانک 
مرکزی با وجود مدیریِت تاخیری دولت در بخش صنعت، 
معدن و تجارت، توانست این منابع را به روز بکند و تا آنجا 
که ممکن است بتواند پاسخگوی بازار اعم از واردکننده و 
صارکننده باشد، جای تقدیر داشت. اما با سیاست هایی 
که توســط وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرک اعمال 
شــد و مالحظاتی که بانک مرکزی برای مراقبت ارزی از 
تخفیف ها و عدم تعهدات آینــده برای بخش بزرگی از 
واردات و اینکه منشاء ارز را مشخص بکنیم و منابع ارزی 
را برای واردات مشــخص بکنیم، داشت، متاسفانه با آن 
مدخالت، این کار خیلی ســخت و سنگین با وجود آنکه 
بخش بزرگی از منابع ارزی مــا دچار فقدانی بود، بانک 
مرکزی ســعی کرد مدیریت بکند، اما به نظر می رســد 
با مداخالت دولت این ظرفیت و قابلیت دچار از دســت 

رفتگی شد.

نقطه عطف بانک مرکزی در سال ۹۹ و مهم ترین برنامه ۱۴۰۰
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گزیده خبر

عراقچی: 
در طول مذاکرات برجام از مشورت های نزدیک شهید فخری زاده بهره مند می شدیم

معاون سیاسی وزیر خارجه گفت: در طول مذاکرات برجام از مشورت های نزدیک شهید فخری زاده بهره مند می شدیم و در خصوص مسائل فنی 
راهنمایی های ایشان بسیار راهگشا و کمک کننده بود.سید عباس عراقچی ، معاون وزیر خارجه با بیان این که بنده در طول هشت سال گذشته 
خیلی نزدیک با شــهید فخری زاده ارتباط و همکاری داشــتم، گفت: در طول مذاکرات برجام از مشورت های نزدیک ایشان بهره مند می شدیم. 
در خصوص مســائل فنی راهنمایی های ایشان بسیار راهگشا و کمک کننده بود و در بعضی از موضوعات که نیاز به مشورت داشتیم به صورت 
مرتب با ایشان در تماس بودیم.بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی اخبار معاون سیاسی وزارت خارجه وی در گفت وگو با یک برنامه رادیویی 
ادامه داد: شــهید فخری زاده با یک محبت و عشــق و عالقه  و انگیزه  بسیار زیادی که در راستای خدمت به منافع ملی کشور بود با ما همکاری 
می کردند و دیدگاه های بسیار ارزشمندی در اختیار ما قرار می دادند.به گفته وی، عالوه بر اخالق نیکو و چهره خندان، تواضع  و آمادگی برای 
فداکاری در راستای منافع ملی کشور از ویژگی های بارز شخصیت شهید فخری زاده بود.عراقچی خاطرنشان کرد: مصاحبت و همکاری نزدیک 
با شــهید فخری زاده در طول هشــت سال گذشته به دلیل اخالق حســنه و انگیزه ی باالی ایشان در امور، بسیار لذتبخش بود و فقدان ایشان 

خسران بسیار بزرگی برای ما بود.

در رأس یک هیأت بلند پایه؛
امیر قطر وارد عربستان سعودی شد

گزارش های رســانه ای از ورود امیر قطر در رأس هیأت این کشــور به عربســتان سعودی حکایت دارد.به 
گزارش المصری الیوم، گزارش های رسانه ای از ورود هیأت قطری و در رأس آن تمیم بن حمد آل ثانی امیر 
این کشــور به عربستان سعودی حکایت دارد.سفر امیر قطر به عربستان با هدف شرکت در چهل و یکمین 
نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت می گیرد.قرار است این نشست به میزبانی 
عربســتان و شهر العال طی دیروز آغاز به کار کند.پیش از این، مقامات قطری اعالم کرده بودند که امیر این 
کشــور روز سه شنبه در اجالس سران این شورا شرکت خواهد کرد.این در حالی است که وزیر امور خارجه 
کویت، از گفتگوی تلفنی امیر این کشور با ولیعهد سعودی و امیر قطر و توافق دوحه-ریاض برای بازگشایی 
مرزها بین دو طرف خبر داده بود.»شــیخ احمد ناصر الصباح« گفت که امیر کویت به صورت تلفنی با امیر 
قطر و ولیعهد سعودی گفتگو کرده و دو طرف در خصوص بازگشایی حریم هوایی و مرزهای زمینی و دریایی 
توافق کردند. الزم به ذکر است که روابط میان قطر و عربستان از سال ۲۰۱۷ تا قبل از این توافق، به صورت 

کامل قطع شده بود.

وال استریت ژورنال: 
تحریم های ترامپ را حفظ کنید تا ایران 

امتیاز بدهد
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در سرمقاله اش از رئیس جمهور منتخب 
آمریکا خواســته بعد از ورود به قدرت به جای بازگشــت به برجام تحریم ها 
علیه ایران را حفظ کند.، یک روزنامه آمریکایی در سرمقاله روز دوشنبه خود 
به »جو بایدن«، رئیس جمهور منتخب آمریکا توصیه کرده به جای بازگشت 
به برجام، تحریم های اعمال شــده از ســوی »دونالد ترامپ« را حفظ کرده و 
کشــورهای اروپایی را با آن همراه کند. روزنامه »وال استریت ژورنال« در این 
سرمقاله مدعی شــده با آنکه »واقعیت های روی زمین« در خصوص مسائل 
پیرامــون ایران و برجام تغییر پیدا کرده اند سیاســت های جو بایدن در قبال 
ایران بی تغییر باقی مانده اند. در بخش آغازین این مطلب که روز دوشنبه روی 
وب ســایت وال استریت ژورنال قرار گرفته آمده است: »کارزار تحریم ها و فشار 
حداکثری رئیس جمهور ترامپ تا واپســین روزهای حضورش در قدرت ادامه 
خواهد داشت، درست همان طور که تخلفات روزافزون ایران از توافق هسته ای 
منعقدشده در ســال ۲۰۱۵  تداوم خواهند داشت. با آنکه واقعیت های روی 
زمین تغییر پیدا کرده اند در سیاســت های جو بایدن در قبال ایران تغییری 
ایجاد نشده است.«رسانه آمریکایی تصمیم ایران برای از سرگیری غنی سازی 
اورانیــوم ۲۰ درصدی که در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اتخاذ 
شــده را نقض توافق هسته ای توصیف کرده و نوشته این اقدام تهران از خط 
قرمزهای کشــورهای اروپایی عبور کرده اســت.  توافق هسته ای برجام قرار 
بود در ازای ایجاد محدودیت  در بخش هایی از برنامه هســته ای، تحریم های 
اعمال شده به بهانه هسته ای علیه ایران را رفع کند. با وجود این، دولت آمریکا 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ از این توافق خارج شده و ضمن اعمال تحریم های 
متوقف شده ذیل این توافق، تحریم های دیگری علیه ایران وضع کرد.تروئیکای 
اروپا علی رغم مخالفت های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده های خود 
برای جبران آثار این خروج عمل  نکردند.جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به بی عملی کشــورهای اروپایی در ۵ گام طبق مفاد برجام تعهدات خود ذیل 
برجام را کاهش داد. وال اســتریت ژورنال درباره تصمیم ایران برای ازسرگیری 
غنی سازی ۲۰ درصدی نوشته اســت: »حسن روحانی )رئیس جمهور ایران( 
می گویــد مصوبــه مجلس او را به انجــام این کار ملزم کــرده، اما این برای 
کشــورهای اروپایی که بعد از خروج ترامپ از برجام در ســال ۲۰۱۸ دنبال 
نجات این توافق بوده اند به منزله عبور از خط قرمزها محسوب می شود.«رسانه 
آمریکایی در ادامه به تیم جو بایدن پیشــنهاد کرده از اهرم فشار ایجادشده 
در اثر اعمال تحریم ها علیه ایران برای رســیدن به »توافقی بهتر« اســتفاده 
کند. این ســرمقاله تصریح می کند: »اهرم فشاری که به تازگی از تحریم های 
ترامپ به دست آمده اند می توانند در نهایت به حصول توافق بهتر ختم شوند، 
اما رســیدن به چنین توافقی در دور اول ریاست جمهوری او از ابتدا هم بعید 
بود.«رســانه آمریکایی با نقل قول از »محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران خســارت تحریم ها علیه ایران را ۲۵۰ میلیارد دالر 
برآورد کرده و از ترامپ خواسته بدون کسب امتیاز این اهرم فشار را از دست 
ندهد.وال استریت ژورنال می نویسد: »بازگشت به برجام به معنی از کف دادن 
یک اهرم فشــار قابل توجه در ازای هیچ است. وزیر امور خارجه ایران محمد 
جواد ظریف ماه پیش گفت که تحریم ها ۲۵۰ میلیارد دالر به ایران ضربه زده 
است. ]در صورت بازگشت به برجام[ آمریکا مجبور به اعطای برخی امتیازات 
بازگشــت ناپذیر به ایران خواهد بود، مانند دانش و اطالعاتی که دانشمندان 
ایــران حین نقض توافق کســب کرده اند.«روزنامه آمریکایی در بخش پایانی 
مطلبش نوشــته اســت: »اگر ایاالت متحده فشار تحریم های ترامپ را حفظ 
کرده و اروپایی ها را با خود همراه کند فشــارها روی ایران برای اعطای امتیاز 
تشــدید می شود.«دولت آمریکا بعد از خروج از »برنامه جامع اقدام مشترک« 
یا برجام تحریم ها علیه ایران را از ســر گرفته و به سیاست هایی تحریک آمیز 
علیه ایران، از جمله ترور ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی روی آورده اســت.ترامپ  وعده داده بود با خروج 
از برجام و پیگیری سیاست موســوم به »کارزار فشار حداکثری« ایران را به 
حضور پای میز مذاکره برای رســیدن به »توافقی بهتر« -به زعم او- مجاب 
خواهد کرد.در حالی که دوران ۴ ســاله ریاســت جمهوری ترامپ رو به اتمام 
است او در تحقق این هدف ناکام مانده و ترامپ از سوی گروه های مختلف در 
آمریکا آماج انتقادات قرار گرفته است.منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد 
در قبال ایران، تشدید بی مورد تنش ها با این کشور و جدا کردن مسیر آمریکا 

از متحدانش متهم کرده اند.

واکنش چین به غنی سازی ۲۰ درصدی 
اورانیوم توسط ایران

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن دعوت کردن از همه طرف ها برای حفظ 
آرامش و خویشتن داری بعد از بیانیه ایران درباره آغاز غنی سازی ۲۰ درصدی 
اورانیوم، گفت همه باید از برداشتن گام های تنش زا خودداری کنند. تصمیم 
جمهوری اســالمی ایران برای افزایش درصد غنی ســازی اورانیوم، با واکنش 
دولت چین همراه شد.»هووآ چون یینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز 
)سه شنبه( خواستار آرامش و خویشــتن داری بعد از بیانیه ایران درباره آغاز 
غنی ســازی ۲۰ درصدی اروانیوم شد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، هووآ در 
نشست خبری روزانه، گفت تمام طرف ها باید از برداشتن گام هایی که می تواند 
باعــث افزایش تنش ها شــود، اجتناب کنند.وی همچنیــن تاکید کرد همه 
طرف ها باید به اجماع نظر برای حفظ توافق هســته ای پایبند بمانند و فضای 
الزم برای اقدامات دیپلماتیک را فراهم کنند.پیش از این، »کاتســونُبو کاتو« 
سخنگو و دبیر کابینه ژاپن با ابراز نگرانی از تصمیم ایران برای افزایش درصد 
غنی ســازی اورانیوم، مدعی شد این اقدام در تناقض با توافق هسته ای است. 
روز گذشته بود که »علی ربیعی« سخنگوی دولت جمهوری اسالمی ایران از 
آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد خبر داد و گفت: »از ساعاتی پیش 
فرآیند تزریق گاز شــروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول اورانیوم غنی 
شده UF۶ به دســت خواهد آمد«.شامگاه دوشنبه نیز یک سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا به تصمیم ایران برای از سرگیری غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصد 
واکنشی عصبانی نشان داده و آن را »باج گیری هسته ای« توصیف کرده است.

اخیراً مجلس شورای اسالمی در چارچوب گام های کاهش تعهدات هسته ای 
و نامه رئیس جمهور ایران به کشــورهای اروپایی، در پاســخ به روند اقدامات 
خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران و همراهی کشورهای اروپایی با 
آن، طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به تصویب نهایی رســاند.ایران 
تأکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های 
اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به 
فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند 
اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به 

سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

صالحی: 

نامگذاری راکتور تحقیقاتی تهران به نام شهید فخری زاده

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در هر ساعت ۱۷ تا ۲۰ گرم اورانیوم ۲۰ درصد 
تولید می شــود، گفت: در حال نصب یک هزار ســانتریفیوژ IR۲m هســتیم و ساخت 
ســانتریفیوژهای IR۶ را نیز آغاز کرده ایم.»علی  اکبر صالحی« معاون رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان انرژی اتمی دیروز )سه شنبه( در اظهاراتی با اشاره به مراسم چهلمین 
روز شهادت شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشور که در 
محل سازمان انرژی اتمی برگزار شد، گفت: مهمان های گرانقدری در این مراسم به پاس 
احترام به این شــهید بزرگوار در این مراسم حضور داشتند از جمله امیر حاتمی وزیر 
دفاع و حسین امیرعبداللهیان و مدیران ارشد سازمان انرژی اتمی.وی افزود: در شورای 
معاونان سازمان انرژی اتمی به پاس خدمات ماندگار این شهید بزرگوار تصمیم گرفتیم 
نگین سایت شهید شهریاری که راکتور تحقیقاتی تهران است را به نام راکتور تحقیقاتی 
شهید فخری زاده نامگذاری کنیم.رئیس ســازمان انرژی اتمی اضافه کرد: شهدا زنده  
هســتند و نزد خدا روزی می گیرند و نام این بزرگواران در کتاب زرین انقالب اسالمی 
تا ابدیت ثبت شده اســت و ما به پاس خدمات این عزیز بزرگ بر خود تکلیف دیدیم 
که بهترین جای ســازمان انرژی اتمی را به نام این شهید بزرگوار نامگذاری کنیم. اگر 
این از خودگذشتگی ها و شهدایی مثل شهید سلیمانی و شهدای گمنام ما نبودند، یقینا 
ایران در این جایگاه عزتمندی که االن قرار دارد، قرار نداشت. باید سعی کنیم نام این 
بزرگان را ثبت و ابدی کنیم و این کوچک ترین کاری بود که ما می توانستیم انجام دهیم. 
شهید محسن فخری زاده دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشور بعدازظهر جمعه 
هفتم آذر ماه توسط عناصر تروریست مسلح در منطقه آبسرد دماوند به شهادت رسید.

هر ساعتی حدود 17 تا 20 گرم 20 درصد تولید می کنیم
رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره آغاز مجدد غنی سازی ۲۰ درصد در تأسیسات غنی 
سازی فردو که از روز گذشته شروع شد نیز گفت: در غنی سازی ۲۰ درصد وقتی مجلس 
قانون را تصویب کرد، خود را ملزم به اجرای قانون دانســتیم. رئیس جمهور هم دستور 
تامین بخشی از نیازهای مالی قانون را در سال ۹۹ و غنی سازی ۲۰ درصد را دادند و ۲۰ 
درصد را بعد از طی کردن تشریفات آژانس، به لحاظ فنی در مدت ۲۴ ساعت توانستیم 
۲۰ درصد را راه بیندازیم و هر ســاعتی حدود ۱۷ تا ۲۰ گرم ۲۰ درصد تولید کنیم و 
االن تولید، پایدار شده است.وی عنوان کرد: ماهانه حدود هشت تا ۹ کیلو می توانیم ۲۰ 
درصد تولید کنیم تا به ۱۲۰ کیلویی که قانون از ما خواسته، برسیم.صالحی ادامه داد: ۲۰ 

درصدی که ظاهرا متوقف بود و فکر می کردند نابود شده است شاهد بودید که در عرض 
۲۴ ساعت راه اندازی شد.وی درباره اینکه چرا قبل از قانون اخیر مجلس غنی سازی ۲۰ 
درصد را نداشتیم، پاسخ داد: چون این ۲۰ درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران استفاده 
می شــود و ما برای پنج سال سوخت این راکتور را در انبارهای خودمان داریم. این ۲۰ 

درصدی که تولید می کنیم به عنوان ذخیره و انباشته خواهد شد. 

در حال نصب یک هزار سانتریفیوژ IR2m هستیم
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه فعالیت های سازمان هیچ کدام نه متوقف و نه 
کند شده است، اظهار داشــت: االن داریم یک هزار سانتریفیوژ IR۲m نصب می کنیم 
و همین االن دو آبشــار نصب شــده و کار می کند یعنی حدود ۳۲۰ و خرده ای از این 
سانتریفیوژهای IR۲m نصب شــده و همین جور در حال نصب شدن است و انشاءاهلل 
ظرف دو ســه ماه آینده که طبق قانون باید هزار IR۲m نصب کنیم، در همان زمان و 

حتی زودتر هم نصب خواهیم کرد.

 IR6 آغاز ساخت سانتریفیوژهای
صالحی بیان کرد: االن ســاخت ســانتریفیوژهای IR۶ را شروع کردیم که طبق قانون 
گفته شد و باید بتوانیم در ظرف یک سال یک هزار ماشین IR۶ تولید کنیم. االن مواد 
اولیه آن را تهیه می کنیم و با کمکی که رئیس جمهور کردند و دستور دادند نیازهای 
مالی آن تامین شــود، ما این کار را شروع کردیم. چرا که نیاز مالی آن خیلی باالست.

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: انشاءاهلل طبق آن چیزی که مجلس از ما خواسته و 
درست در محدوده های زمانی که مدنظر است و حتی زودتر این کار را به پیش می بریم 
و هیچ مشکلی در این خصوص نداریم. براساس قانون اخیر مجلس تحت عنوان »اقدام 
راهبــردی برای لغــو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« مورخ ۱۲ آذر ماه ســال 
جاری )۱۳۹۹( و در راســتای تأمین شــروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص 
توافق هســته ای، سازمان انرژی اتمی ایران مؤظف شــد بالفاصله پس از تصویب این 
قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای۲۰ درصد اقدام و ساالنه 
به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشــور ذخیره کند. همچنین سازمان 
مذکور مؤظف شد نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز اورانیوم با غنای باالی ۲۰ درصد 
را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.در ماده سه این قانون آمده است: برای تحقق 

هدف مندرج در ماده ۲۹، ســازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت 
سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی 
مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دســتگاه ماشــین های نسل دوم 
پیشــرفته )IR۲m( آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی ســازی و 
تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم )IR۶( را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع 
آغاز کرده و آن را ظرف مدت یکســال پس از تصویب این قانون به یک هزار دســتگاه 
ماشین توسعه بدهد.  رئیس ســازمان انرژی اتمی در ادامه گفت وگو با خبرنگاران در 
مراسم چهلم شهید فخری زاده بیان اینکه سازمان انرژی اتمی در حال حاضر قریب به 
۲۰ هزار پرســنل دارد، اظهار داشت: فعالیت های گسترده ای دارد از ساخت دو نیروگاه 
اتمی که در بوشــهر در حال انجام اســت و بزرگ ترین پروژه صنعتی کشــور است و 
قیمت این نیروگاه حدود ۱۰ میلیارد دالر اســت. در اکتشاف و استخراج فعالیت های 
گســترده ای داریم. تا چهار سال پیش به صورت متوسط چهار الی پنج تن کیک زرد 
تولید می کردیم که االن دو سال است به ۳۰ تن رسانده ایم و امسال بین ۳۵ تا ۴۰ تن 
خواهد شــد. یعنی هشت برابر کرده ایم و این فعالیت ها روز به روز گسترده تر می شود.، 
وی افزود: در ســاخت راکتور اراک و آب سنگین و موارد استفاده های گوناگون از آب 
سنگین فعالیت های گســترده ای صورت گرفته است. در ساخت مرکز یون درمانی در 
اســتان البرز که بزرگ ترین بیمارستان ایران و مرکز یون درمانی در غرب آسیا خواهد 
بود که فقط تجهیزات آن ۲۰۰ میلیون یورو اســت، ساختمان آن هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری می شود و امیدواریم در شهریور ماه اولین فاز این بیمارستان راه اندازی 
شود.صالحی بیان کرد: یک مرکز رادیو دارو تترا داریم که بزرگ ترین مرکز رادیوداروی 
غرب آسیا خواهد بود و ۳۷ هزار متر مرکز تحقیقاتی تأسیس می شود و ۶۰ میلیون یورو 
تجهیزات خریداری شده که دارد می آید که نصب شود. بزرگ ترین مرکز تولید رادیودارو 
در منطقه وسیعی از آسیا خواهیم بود که االن که با بضاعت کمی کار می کنیم به ۱۰ 
الی ۱۱ کشور رادیودارو صادر می کنیم و حتی به اروپا نیز امکان صدور رادیودارو است. 
وی خاطرنشــان کرد: فعالیت های سازمان انرژی اتمی الحمداهلل رو به گسترش است. 
این فعالیت ها مستلزم آن است که ما نیروی جوان جذب کنیم، همانطور که تعدادی از 
نیروها بازنشسته می شویم نیروهای جوان وارد می شود و ساالنه چند صد نیروی جدید 
جذب می کنیم تا توازنمان برقرار باشد و نوید می دهم سازمان با قوت و قدرت در حال 

پیشرفت است و هیچ بخشی از سازمان راکد نبوده است.

کارشناسان می گویند اتفاقات ۶ ژانویه امسال در آمریکا می تواند 
همانند اتفاقاتی که ســال ها دورتر رخ داد و به انحالل »حزب 
ویگ« منجر شد، به اضمحالل حزب جمهوری خواه منجر شود. 
غیر از ۱۴۰ قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا که در تالشند از 
ادعای »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا برای عوض کردن 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری حمایــت کنند ۱۱ نماینده 
مجلس سنا هم به تازگی  گفته اند قصد دارند در جلسه امروز ۶ 
ژانویه )۱۷ دی ماه( پیروزی انتخاباتی »جو بایدن« را به چالش 
بکشند. این ۱۱ سناتور جمهوری خواه آمریکایی در بیانیه ای به 
رهبری »تد کروز« اعالم کرده اند که انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۲۰۲۰ »مملو از ادعاهای تقلب انتخاباتی« و سایر تخلفات 
انتخاباتی بوده اســت. در این بیانیه آمده است: »ما قصد داریم 
روز ۶ ژانویه قانونی بودن الکتورهای ایاالت مورد مناقشه را رد 
کنیم.« سناتورها تأکید کرده اند نتایج انتخابات را تایید نخواهد 
کرد، مگر آن که نتایج آن مورد »حسابرسی ده روزه« قرار گیرد.

در تالشــی جداگانه برای پیروز کــردن دونالد ترامپ، »جاش 
هاولی« سناتور ایالت میســوری نیز گفته به نتیجه رای گیری 
اعتــراض خواهد کرد. خبرگزاری آسوشــیتدپرس در آن زمان 
گزارش داده بود اقدام این ســناتور جمهوریخواه می تواند باعث 
تاخیر در روند تایید نتیجه آرای الکترال شــود، ولی نمی تواند 
مانع تایید آن شــود.»مایک پنس«، معاون دونالد ترامپ هم از 
تالش ســناتورهای جمهوری خواه برای معکوس کردن نتایج 
انتخابات آمریکا اســتقبال کرده است. دفتر پنس در بیانیه ای 
گفت او همانند میلیون ها آمریکایی  نگران مسائل انتخاباتی است 
و از اینکه نمایندگان جمهوری خواه قصد دارند از اختیاراتشان 
برای اعتراض به مســائل انتخابات اســتفاده کنند اســتقبال 
می کند. اما اعتراض سناتوها چه تبعاتی در پی خواهد داشت و 
آیا می تواند در روند انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور اخالل 
ایجاد کند یا خیر؟ برای پاسخ به این سئوال ابتدا ببینیم که ۶ 
ژانویه چه روزی در تقویم انتخاباتی آمریکا است و قرار است چه 

اتفاقی در آن رخ دهد؟

6 ژانویه چه روزی است؟ 
در تقویم انتخابات آمریکا روز سوم نوامبر )۱۳ آبان سال جاری( 
انتخابات برگزار می شود. دو تاریخ مهم بعد از برگزاری انتخابات، 
۸ دسامبر و ۱۴ دســامبر هستند که در حال حاضر پشت سر 
گذاشته شده اند. ۸ دسامبر ضرب االجل حل مناقشات انتخاباتی 
اســت و همه اختالف ها بر سر شــمارش یا بازشماری آرا باید 
تا این تاریخ حل شــوند. در روز ۱۴ دســامبر جلســه مجمع 
گزینندگان تشکیل می شود که طی آن الکتورها در ساختمان 
مجلس های ایالتی به نامزد حــزب دموکرات یا جمهوری خواه 
رأی می دهند.مهم ترین تاریخ بعد از آن، ۶ ژانویه است که در آن 

قرار اســت در جلسه ای در کنگره، آرای الکترال رسماً شمارش 
شــده و نامزد پیروز انتخابات رسماً اعالم می شود. خالصه ای از 

رویدادهای آمریکا در روزهای مهم در زیر آمده است: 
سوم نوامبر ۲۰۲۰: روز انتخابات- در این روز مردم رأی خودشان 
به گزیننده های رئیس جمهور را خواهند داد. همان طور که در 
باال گفته شــد در اکثر ایالت ها نام گزیننده ها در برگه های رأی 
نیست، با این حال آرایی که مردم به صندوق می اندازند در واقع 

رأی به این گزیننده ها است. 
۸ دســامبر ۲۰۲۰: ضرب االجل حل مناقشات انتخاباتی- همه 
اختالف ها بر ســر شمارش یا بازشــمارش آرا باید تا این تاریخ 

حل شده باشند. 
۱۴ دســامبر ۲۰۲۰: تشــکیل جلســه مجمــع گزینندگان- 
گزیننده ها در هر ایالت تشکیل جلسه می دهند و رأی خودشان 
را برای انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور به صندوق 
می اندازند. هر گزیننده رأیش را روی برگه مخصوص می نویسد 
و آن را امضــا می کنــد. این برگه ها به افراد مختلفی رســانده 
می شوند: یک رونوشت از آن برای رئیس سنا فرستاده می شود 
و همین نسخه است که بعداً شمارش خواهد شد. رونوشت های 
دیگر این رأی برای وزیر امور خارجه، اداره آرشیو ملی و اسناد و 
رئیس هیئت قضات ایالتی که جلسه مجمع گزینندگان در آن 

تشکیل می شود ارسال می شوند. 
۲۳ دســامبر ۲۰۲۰: ضرب االجل دریافت برگه های رأی- رأی 
گزیننده ها از همه ایالت ها بایســتی تا این تاریخ توسط رئیس 

سنا دریافت شود. 
۶ ژانویه ۲۰۲۱: شمارش آرای الکترال- کنگره آمریکا جلسه ای 
با حضور نمایندگان مجلس ســنا و مجلــس نمایندگان برای 

شمارش آرای الکترال تشکیل می دهد. 
۲۰ ژانویــه ۲۰۲۱: روز تحلیــف رئیس جمهور- رئیس جمهور 
منتخب سوگند یاد کرده و رئیس جمهور ایاالت متحده می شود. 

چه سناریوهایی در 6 ژانویه مطرح است؟
روز ۶ ژانویه اعضای مجلس ســنا و مجلس نمایندگان جلسه 
مشترکی برای باز کردن آرای الکترال ۵۰ ایالت و منطقه کلمبیا 
برگزار خواهند کرد. روند برگزاری این جلسه به طور مشروح در 
قانون اساسی آمریکا شرح داده شده است. در پایان آن، نامزدی 

که طبق تأیید کنگره ۲۷۰ رأی الکترال به دســت آورده باشد 
برنده انتخابات خواهد بود. مایک پنس ریاست این جلسه را به 
عهده خواهد داشــت و هر یک از اعضــای کنگره می توانند به 
نتایج هر ایالت مفروض اعتراض کنند. چنانچه در این جلســه 
اعتراضی به آرا مطرح شــود کنگره باید رأی جداگانه ای با این 
موضــوع که آیا آرا موثق هســتند و یا اینکه باید به کلی باطل 
شــوند برگزار کند. اگر در این رأی گیری هم مجلس سنا و هم 
مجلس نمایندگان آمریکا هر دو اعتراضات وارده به انتخابات را 
تأیید و با برگزاری دوره ۱۰ روزه برای بررســی مجدد ادعاهای 
تقلب انتخاباتی-آن طور که سناتورها خواسته اند- در نظر گرفته 
خواهد شد.کارشناســان آمریکایی گفته اند بــا توجه به اینکه 
اکثریت کرســی های مجلس نمایندگان در اختیار دموکرات ها 
است و در مجلس سنا هم بسیاری از سناتورها علناً با تالش های 
ترامپ برای برگرداندن نتیجه انتخابات مخالفت کرده اند بعید 

است که کنگره آمریکا اعتراضات را تأیید کند. 

ماجرای انحالل حزب ویگ
در ادوار قبلی انتخابات آمریکا اینکه کنگره اعتراضات مطرح شده 
درباره انتخابات را وارد بداند سابقه دار بوده است. در سال ۱۸۷۳، 
مثــاًل کنگره آمریکا به صحیح نبودن آرای آرکانزاس و لوئیزیانا 
رأی داد. با این وجود، این رأی کنگره نتوانست در انتخاب مجدد 
»یولیسیز سایمن گرانت« به عنوان رئیس جمهور آمریکا اخالل 

ایجاد کند. 
چهار سال بعد، در سال ۱۸۷۷ هم فرایند انتخابات رئیس جمهور 
آمریکا جنجالی شــد و کنگره کمیته ای مشــترک برای حل و 
فصل مناقشه های انتخاباتی بین »ساموئل تیلدن«، نامزد حزب 
دموکرات و »راثفور هایس« تشــکیل داد. این کمیته سرانجام 
توانست اختالفات را حل کرده و با تأیید نتیجه انتخابات هایس 

را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد. 
با این حال، جدا از اینکه این جدال ها اثری روی نتیجه انتخابات 
داشــته باشد یا خیر، آنها را می توان رویدادی مهم به خصوص 
برای حزب جمهوری خواه دانســت. »استیو اشمیت«، یکی از 
کارشناسان مسائل راهبردی حزب جمهوری خواه گفته جلسه 
۶ ژانویــه می تواند این حزب را به »بخش های آشــتی ناپذیر« 
تقســیم کند. او پیش بینی کــرده اتفاقــات ۶ ژانویه می تواند 

همانند اتفاقاتی که ســال ها دورتر رخ داد و به انحالل »حزب 
ویگ« منجر شد، به اضمحالل حزب جمهوری خواه منجر شود.  
اشمیت در حســاب کاربری اش در توییتر نوشته است: »برای 
حزب جمهوری خواه اتفاقات رقم خورده است. این حزب ممکن 
است روز ۶ ژانویه به همان شکلی نابود شود که حزب ویگ سال 
۱۸۵۴ با تصویب قانون کانزاس-نبراســکا نابود شد. این قانون، 
مصالحه میسوری را در هم پیچید و امکان توسعه برده داری به 
سمت ایالت های غربی را فراهم  کرد.«  او در ادامه نوشته است: 
»حزب ویگ نتوانست درباره فرقه گرایی اش دوام بیاورد. امکان 
هیچ نوع سازش، مصالحه و شراکت میان طرفداران و مخالفان 
برده داری در حزب ویگ وجود نداشــت. حزب جدیدی به نام 
جمهوری خواه متولد شد. همین حزب روز ۶ ژانویه به بخش های 
آشتی ناپذیری تقســیم خواهد شد.«اشمیت در پیامی دیگر به 
نقــش دونالد ترامــپ در متفرق کردن حــزب جمهوری خواه 
اشــاره کرده و نوشته اســت: »میوه های چهار سال همکاری و 
همدســتی با جنون و بی صالحیتی ترامپ االن آماده برداشت 
هســتند. این فرایند حزب جمهوری خواه را خواهد گشت زیرا 
بخش های هوادار دموکراســی و بخش های مستبد دیگر امکان 
همزیستی با یکدیگر را نخواهد داشت همان طور که حزب ویگ 
هم امکان همزیســتی با هم نداشــتند.«اثری که ترامپ روی 
حزب جمهوری خواه گذاشته در راستای اثرات دیگری است که 
کارشناسان را به اذعان به این وادار کرده که اثرات او بر جامعه 
آمریکا بعد از کنار رفتنش از قدرت به پایان نخواهند رســید.  
مرکز نظرسنجی »پیو« ماه پیش نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد 
که نشان می داد تصورات و نگرش های مطلوب نسبت به آمریکا 
با افت شدید همراه شده و به سطوح »غیرقابل تصوری« رسیده 
است: نتایج این پیمایش که در ۱۳ کشور دنیا انجام شده نشان 
می دهــد تنها ۲۶ درصد مردم آلمــان، ۳۰ درصد مردم هلند، 
۳۱ درصد فرانســوی ها، ۳۳درصد اســترالیایی ها و ۳۵ درصد 
کانادایی ها نظر مطلوبی نســبت به آمریکا دارند.این البته تنها 
شــاخص قدرت آمریکا نیســت که در عصر ترامپ رو به نزول 
گذاشته است. حمایت گرایی نظامی-اقتصادی برآمده از دکترین 
»اول آمریکا« که هسته مرکزی سیاست های ترامپ را تشکیل 
می دهد شــالوده های دیگری را که قدرت آمریکا و بالتبع، نظم 
بین المللی تحت رهبری این کشــور در سال های پس از جنگ 
سرد بر روی آن ایســتاده بودند را نیز تضعیف کرده است.نقل 
مشــهور در میان نظریه پردازان قائل به سیر افولی آمریکا این 
اســت که ترامپ را باید بارزترین »نشانه« افول آمریکا دانست 
نــه »عامل« آن. مهم ترین پیام انتخابــات ۲۰۱۶  هنوز هم از 
نگاه کارشناســان »نه« به هیئت حاکمه آمریکا و  ناامیدی از 
حل نقائص ساختاری و بی عدالتی های نهادینه شده در اقتصاد 

سیاسی نئولیبرال آمریکا قلمداد می شود.

سناریوهای محتمل 6 ژانویه
  آیا حزب جمهوری خواه به سمت انحالل 

پیش می رود؟

تولید ۱۷ تا ۲۰ گرم اورانیوم ۲۰ درصد در هر ساعت
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محققان تشک هوشمندی طراحی کردند که با دقت، میزان دمای بدن 
کــودک را کنترل می کند و به کارکنان مراقبت های بهداشــتی اطالع 
می دهد. این تشــک ها به گونه ای طراحی شده اند که دمای بدن نوزادان 
را در حد مناســب نگه می دارند تا از عــوارض بعدی جلوگیری کنند. 
نوزادان نــارس نمی توانند درجه حرارت خــود را تنظیم کنند که این 
موضوع می تواند باعث ایجاد مشکالت سالمتی مانند متابولیسم ضعیف 
و مشکالت تنفسی  شــود. گجت های )ابزار( هوشمند همه جا هستند. 
شرکت های فناوری از هوش مصنوعی در بسیاری از ابزارهای کاربردی 
اســتفاده می کنند. معموال هدف این ابزارهای هوشــمند ایجاد ارتباط 
بیشتر و آسان تر کردن زندگی است، اما در زمینه پزشکی نیز برای بهبود 

مراقبت های استاندارد بیمار از آن ها استفاده می شود. 

محققــان یک قــدم به ســاخت دوربین های هوشــمند نزدیک تر 
شده اند. این دو دانشگاه دوربینی ساخته اند که می تواند آنچه را که 
می بیند بفهمد و یاد بگیرد. محققان هوش مصنوعی)Al( و رباتیک 
می دانند که در چگونگی درک و پردازش سیستم های فعلی جهان 
مشکالتی وجود دارد. در حال حاضر این سیستم ها هنوز متشکل از 
تعدادی حســگر هستند. مانند دوربین های دیجیتال که برای ثبت 
عکس طراحی شده اند و دســتگاه های محاسباتی مانند واحدهای 
پردازش گرافیک)GPU( که برای افزایش ســرعت ساخت گرافیک 
بازی های کامپیوتری طراحی شده اند. این بدان معناست که هوش 
مصنوعی صرفا پس از ضبط و انتقال اطالعات بصری بین حسگرها 

و پردازنده ها جهان را درک می کند.

محققان دانشگاه شهید بهشتی موفق به بومی سازی فناوری تولید 
یک دستگاه پیشرفته تصویربرداری پزشکی شدند که با این دستاورد 
امید به درمان ضایعات پوســتی را در کشــور افزایش دادند. محمد 
علی انصاری، مدیرعامل این شرکت فناور گفت: شرکت ما در مرکز 
نوآوری لیزر دانشــگاه شهید بهشتی مستقر است و با حمایت ستاد 
توسعه فناوری  های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری بر روی پروژه طراحی و ساخت 
»دستگاه  های عکسبرداری نوری از پوست« کار می  کنیم. انصاری در 
ادامه ضمن توضیح تحقیقات انجام گرفته برای تولید این محصول، 
افزود: این دســتگاه برای عکس برداری پیشــرفته از پوست بیماران 

مبتال به سرطان یا ضایعات پوستی کاربرد دارد. 

اندازه گیری دمای بدن نوزادان 
نارس با تشک هوشمند

ابداع دوربین هایی که آنچه را 
می بینند یاد می گیرند و می فهمند!

ساخت دستگاه تصویربرداری 
پیشرفته پوست در کشور

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

پل میربهاءالدین مربوط به دوره قاجار واقع در زنجان؛ غرق در زباله

تایید رسمی تولید کراس اوور الکتریکی جنسیس
گروه هیوندای موتور هم اکنون در حال عملی کردن مهم ترین برنامه ی خود است. عالوه بر برندهای هیوندای، کیا و جنسیس، یک 
برند مختص خودروهای الکتریکی با نام آیونیک نیز امسال وارد بازار خواهد شد. این گروه همچنین روی قوای محرکه هیدروژن 
سلول سوختی سرمایه گذاری کرده و در موتور اسپورت نیز حضور خواهد یافت. اول اینکه به صورت رسمی تایید شده جنسیس 
کراس اوور تمام الکتریکی را اواخر امسال عرضه خواهد کرد و همچنین نسل جدید جنسیس GV80 و GV70 نیز در راه است. 
همچنین کیا به دنبال تولید یک کراس اوور الکتریکی است. آیونیک ۵ نیز که بر پایه کانسپت هیوندای ۴۵ بنا شده طی چند ماه 
آینده پدیدار خواهد شد. کراس اوور الکتریکی جنسیس سورپرایز بزرگی نیست زیرا قباًل خبرهایی درباره آن منتشر شده بود. هر 
سه محصول جدیدی که نامشان رفت از معماری خاص خودروهای الکتریکی با نام E-GMP سود خواهند برد. هیوندای می گوید 
این پلتفرم سیســتم چند شارژ با توانایی شــارژ 800 و ۴00 ولت را ارائه می کند. این سیستم و پلتفرم یاد شده باعث می شوند 
خودرو با یک بار شارژ به شعاع حرکتی فراتر از ۵00 کیلومتری دست یابد. همچنین تا 80 درصد باتری را می توان در عرض ۱8 

دقیقه شارژ کرد و تنها در ۵ دقیقه به شعاع حرکتی ۱00 کیلومتری دست یافت.

لیگ بسکتبال نیاز به  ثبات دارد
ستاره تیم بسکتبال شیمیدر قم معتقد است که لیگ برتر بسکتبال ایران برای دوره های بعد نیازمند ثبات و برنامه ریزی است. 
ارســالن کاظمی درباره شرایط لیگ برتر بسکتبال ایران توضیح داد: یک مقدار به دلیل فشردگی مسابقات کار سخت است که 
اگر از سایر بازیکنان هم بپرسید همین نظر را دارند. اگر یک روز بازی سخت باشد مثل بازی ما با تیم ذوب آهن، بازیکنان تحت 
فشار قرار می گیرند و فردای آن بازی که با بندرعباس بازی داشتیم کار سخت می شود. همانطور که دیدید بازی ما با بندرعباس 
گره خورد که بخشی از دلیل این اتفاق خستگی بازیکنان بود. او در مورد روند تیم شیمیدر نیز توضیح داد: شرایط برای تیم ها 
سخت است، اما خوشحال هستم که تا به اینجای لیگ توانسته ایم همه بازی های خود را برنده از زمین خارج شویم و فکر می کنم 
نتایج خوبی هم در بازی ها رقم زده ایم. ملی پوش تیم شیمیدر درباره شیوه جدید لیگ اظهارکرد: اگر ۱0 سال گذشته را ببینید 
لیگ ما یک شیوه ثابت نداشته و هر سال با یک روش برگزار شده است. امسال هم به دلیل کرونا مسئوالن صالح دانستند اینگونه 
مسابقات را برگزار کنند. امسال گفتند بخاطر کرونا سخت است، اما امیدوارم بعد از این شرایط مسئوالن محترم ثبات را در لیگ 

بسکتبال ایجاد کنند تا همه تیم ها برنامه ریزی های خود را دقیق انجام دهند.

ر و جوانمرد و جهانگیر و دلیری ماند می صافی ز خوشی ماء معین راامروز رد این زبم هک چون خلد ربین استوین است عالمت ملک باز پسین رادیندا ر همایو نت  فزایندهٔ جان است هم خواهجٔ نیکودل و هم خواهجٔ مُعین رادیدا
م جبین رارههگ  هک نهد بنده جبین شیپ تو رب خاکشادی و نشاط است هم آن را و هم این راوز فر تو امروز فزون زانکه همه روز تفضیل نهد رب همه اندا

همواره دلش مدح تو را هست مهیا
چواننکه مهیاست صدف ردُّ ثمین را

پیشنهاد

چهره روز

گردان به تو می نازد
کتاب »گردان به تو می نازد«، زندگینامه داستانی شهید 
مدافع حرم، شــهید قدیر ســرلک به قلم زهرا اسدی از 
سوی انتشــارات روایت فتح منتشر شد. کتاب »گردان 
به تو می نازد« به زندگی شهید مدافع حرم، شهید قدیر 
ســرلک؛ فرمانده گردان امام حسین علیه السالم سپاه 
ناحیه شهید محالتی تهران، از تولد تا شهادت در حلب 
سوریه می پردازد. شهید سرلک که همرزم شهیدان روح 
اهلل قربانی و محمدحسین محمدخانی بود، در سیزدهم 
آبان سال ۱۳۹۴ به شهادت رسید. زهرا اسدی نویسنده 
و محقق این اثر، مقدمه کتاب خود را به تاســی از کالم 
امیرالمومنین علی علیه السالم این چنین آغاز می کند: 
»این عمار؟ آن دســته از برادرانی که خون شان ریخت، 
هیچ زیانی نکرده اند، اگرچه امروز نیستند تا خوراک شان غم و غصه، و نوشیدنی آنها خونابه ی دل باشد. 
به خدا سوگند! آنها خداوند را مالقات کردند. خداوند پاداش آنها را داد و پس از دوران ترس، آنها را در 
سرای امن خود جای داد. کجا هستند برادران من که بر راه حق رفتند و با حق درگذشتند؟ کجاست 
عمار؟ کجاســت پسر تیهان؟ کجاست ذوالشــهادتین؟ و کجایند همانند آنان از برادران شان که پیمان 
جانبازی بســتند و سرهای شان را برای ستمگران فرستادند؟ دریغا از برادرانم که قرآن را خواندند و بر 
اســاس آن قضاوت کردند. در واجبات الهی اندیشــیدند و آنها را بر پا داشتند. سنت های الهی را زنده و 
بدعت ها را نابود کردند. دعوت جهاد را پذیرفتند و به رهبر خود اطمینان داشتند و از او پیروی کردند. 
جهاد! جهاد! بندگان خدا! من امروز لشکر آماده می کنم. کسی که می خواهد به سوی خدا رود همراه ما 
خارج شود. خطبه ۱8۲ نهج البالغه« این کتاب در ۲۳۲ صفحه مزین با آلبوم تصاویر و دستخط شهید 
با شمارگان ۱۱00 نسخه و با قیمت ۳۳ هزار تومان از سوی انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

آلن الکساندر میلن
آلن الکســاندر میلن یک نویســنده اهل بریتانیا است 
که برای کتابهایش تدی خرســه وینی پو و شــعرهای 
مختلفش شناخته شده اســت. پیش از موفقیت بزرگ 
وینی پــو که همه کار قبلی میلن را تحت الشــعاع قرار 
داد او یک یادداشت نویس و نمایشنامه نویس بود. میلن 
با پسرش کریســتوفر رابین و پو خرسه در مزرعه خود 
کوچفورد در ساسکس. سال ۱۹۲۶. آلن الکساندر میلن 
در کیلبورن لندن در ســال ۱88۲ متولد شــد پدرش 
متولد جامائیکا بود و از سه پسر او، آلن کوچکترین پسر 
بود. پدر آلن یک مدرســه پسرانه عمومی کوچک را در 
کیلبورن اداره می کرد و آلن نخســتین آموزش ها را در 
آنجا گرفت. آلن در ســن ۱۱ ســالگی، نخستین بورس 
تحصیلی خود را دریافت کرد و وارد دانشــگاه کمبریج در انگلســتان شد. پس از فارغ التحصیلی، او به 
لندن بازگشت و شروع به نوشتن مقاالت مختلف برای مجالت کرد؛ از جمله مجله پانچ که او به مدت 
هشــت سال به عنوان دستیار سردبیر درآنجا کار کرد. اولین کتاب میلن، »عاشقان در لندن« در سال 
۱۹0۵ منتشر شد. میلن در سال ۱۹۱۳ با دوروتی سلینکورت ازدواج کرد و در سال ۱۹۲0 پسر آن ها 
به نام کریستوفر رابین میلن به دنیا آمد. میلن در هر دو جنگ جهانی خدمت کرد. در جنگ جهانی اول 
به ارتش بریتانیا پیوست و در جنگ جهانی دوم کاپیتان سازمان دفاعی بریتانیا بود. هنگامی که جنگ 
جهانی اول به وقوع پیوست او به هنگ سلطنتی وارویکشر فراخوانده شد و در طول آموزش، نمایشنامه 
»ورتزل-سخن پوچ« را نوشت که در ۱۹۱7 در لندن نمایش داده شد. او مجموعه شعر »هنگامی که ما 
خیلی جوان بودیم« را در سال ۱۹۲۴ منتشر کرد که شامل اشعاری برای کودکان است و برای اولین با 

شخصیت وینی پو در آن متولد شد.

فرهنگ

برگزیــدگان و شایســتگان تقدیــر 
ســیزدهمین جایزه جــالل آل احمد 
شب گذشته در قالب برنامه تلویزیونی 
شــب های هنر معرفی شدند.  معرفی 
برگزیــدگان و شایســتگان تقدیــر 
ســیزدهمین دوره جایــزه جالل آل 
احمد، دوشــنبه شب ۱۵ دی در قالب 
برنامه تلویزیونی »شب روایت« از سری 
شب های هنر که روزهای دوشنبه به کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد، انجام شد. به این ترتیب برگزیدگان و 
شایستگان تقدیر جایزه مذکور در بخش های »مستندنگاری«، »داستان بلند و رمان«، »نقد ادبی«، »مجموعه 
داســتان کوتاه« و »بخش ویژه؛ پاسداشت چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی و آغاز دفاع مقدس« معرفی 
شدند. نکته جالب درباره این شیوه از اختتامیه این است که طی روزهای گذشته که بسیاری از برنامه های 
مختلف فرهنگی با رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا برگزار می شوند، چرا جایزه جالل آل احمد 
به عنوان مهم ترین جایزه ادبی کشور باید اختتامیه خود را در قالب یک برنامه زنده تلویزیونی در ساعات پایانی 
روز برگزار کند. البته صرفه جویی در هزینه هایی گزافی که برخی جوایز فرهنگی کشور در سال های گذشته 
داشــته اند، می تواند دلیل خوبی برای برگزاری این گونه اختتامیه سیزدهمین جایزه جالل باشد. مرتضی 
سرهنگی، محمدرضا بایرامی، مصطفی جمشیدی، دکتر ابوالفضل حری، علی چنگیزی، دکتر مریم مشرف، 
حمید حسام و محمدرضا شرفی خبوشان، هیات علمی این دوره از جایزه جالل بودند. دبیر علمی این دوره 
جایزه جالل هم ابراهیم محمدحســن بیگی بود. در برنامه تلویزیونی مذکور، محسن جوادی، معاون امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ابراهیم محمدحسن بیگی، مرتضی سرهنگی، نماینده هیات علمی 
در هیات داوران بخش ویژه دفاع مقدس و مصطفی راضی جاللی دبیر اجرایی سیزدهمین دوره جایزه ادبی 

جالل آل احمد، به بحث و گفتگو درباره اجرا و برگزاری این دوره از جایزه جالل پرداختند.

سیزدهمین جایزه جالل درایستگاه پایانی
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