
 وت ۶۹ بیمار کووید ۱۹ 
در شبانه روز گذشته

ســخنگوی وزارت بهداشــت از فوت ۶۹ بیمــار کووید ۱۹ در 
شبانه روز گذشــته خبر داد.، سیماسادات الری سخنگوی وزارت 
بهداشــت گفت: تا دیروز ۴ بهمن ۱۳۹۹ و بر اســاس معیارهای 
قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۲۰۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشــور شناسایی شــد که ۴۹۵ نفر از آنها بستری شدند.وی 
افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۳۶۷ 
هزار و ۳۲ نفر رســید. متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، 
۶۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان 
باختــگان این بیماری به ۵۷ هزار و ۲۹۴ نفر رسید.ســخنگوی 
وزارت بهداشت تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 
۱۵۸ هزار و ۴۷۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 
ترخیص شــده اند.  ۴۱۰۶ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۸ 
میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲۸۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شــده است.الری گفت:  بر اســاس آخرین تحلیل ها، ۱۸ 
شهرستان کشور در وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت 

زرد و ۲۷۶ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران

8 صفحه   سال هفد   هم    3000 تومان   شماره 4558   یکشنبه 5 بهمن 1399  10 جماد    ی الثانی 1442  24 ژانویه 2021  @sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رییس مجلس گفت: ما به التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکالت آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام 
می دهد.، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی دیروز شنبه )۴بهمن( در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: مابه التفاوت 
ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم رفته و مشکالت آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می دهد.وی افزود:  ما در مجلس 
توجه به سالمت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده ایم.رییس مجلس تصریح کرد: ارزهای زیادی برای تولید و اشتغال از صندوق 

ارزی و صندوق توسعه ملی به اذن مقام معظم رهبری و به درخواست دولت تخصیص پیدا کرده است.....
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دولت متهم، بازجو مجلسی ها 
مشغول مطالعه گزارشات مجلســی از بودجه بودم که دخترم پیغام 
فرســتاد برنامه » پرونده ویژه « در شبکه ۳ را ببینم. پشت کامپیوتر 
تله وبیــون را برای پخش زنده باز کردم. رفتم شــبکه ۳ آقای دکتر 
محســن دهنوی مشغول بررسی بودجه ارســالی دولت به مجلس و 
نحوه ورود موضوع به  کمسیون تلفیق بودند. اینکه سیما زمینه ای را 
گشوده که برخی موضوعات واضح تر به سمع و نظر مردم برسد البته 
موجب قدردانی است. البته تا مردمی شدن سیما فاصله ای از زمین تا 
کره مریخ زمان الزم داریم اما همین که دولتی است و نقد حکومتی 
را روا میداند هم قابل تقدیر است چرا که مردم میفهمند دولتی ها چه 
قماش مردمی هستند و چه بر سر این ملت بزرگ و صبور آورده اند. اما 
اجازه میخواهم به گفتمان بی پرده دکتر دهنوی بپردازم. ایشان اعتقاد 
داشت این بودجه ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ تحویل مجلس داده 
بیشتر به الیحه ای برای فروپاشی اقتصاد شبیه است تا یک بودجه. چرا 
که دولت در فضای بودجه کماکان مسیر غیر شفافی را ترسیم کرده 
و بنا دارد با بهانه کسری در مسیر اجرای بودجه زیرآبی های متداولی 
که در طول ۷ سال زمینه ایجاد فاصله طبقاتی و تنظیم پرس سنگین 
قیمتها به دوش مردم بی بضاعت را ادامه دهد. سیدمحســن دهنوی 
متولد شــهریور ۱۳۶۳، متأهل و دارای سه فرزند است. وی در سال 
۱۳۸۱ با کســب رتبه  ۱۰۰ در کنکور سراسری وارد دانشگاه صنعتی 
شریف شد و هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را 
با رتبه ممتاز در این دانشــگاه به پایان رساند. او در دوران دانشجویی 
در کنــار علم آموزی، به فعالیت های متعدد سیاســی و اجتماعی از 
جمله مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، عضویت 
 در شــورای تبیین مواضع سیاسی بسیج دانشــجویی استان تهران 
و ... پرداخــت. پس از دوران دکتری به عنوان نخبه برجســته علمی 
موفق به ورود به دانشــکده پزشکی دانشــگاه هارواد در آمریکا شد، 
اما در بدو ورود به کشــور آمریکا به همراه خانواده اش بازداشت شد و 
پس از فشــارهای متعدد سیاسی و رسانه ای، دولت ترامپ مجبور به 
آزاد کردن و بازگرداندن وی به ایران شد. او بعد از بازگشت به ایران، 
مسیرش را با تکیه بر توانمندی های داخلی ادامه داد و به عنوان معاون 
تولید، تجاری سازی و توسعه بازار ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری تالش کرد فضایی فراهم شود تا 
جوانان متخصص و نوآور ایرانی، فعل توانستن را در حوزه های مختلف 
صرف کنند. تالشــی که اکنون در حوزه های مختلف به ثمر نشسته 
اســت. ایشان در انتخابات ســال ۹۸ مجلس یازدهم بعنوان نماینده 
تهران انتخاب شد و اکنون در این مجلس نایب رئیس کمسیون تلفیق 
برای تنظیم قانون بوجه برای سال ۱۴۰۰ است. دهنوی در خصوص 
بودجــه ۱۴۴۰ با صراحت میگوید: » با تشــدید تحریم های ظالمانه 
آمریکا در ســال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم فرصت داشــت تا به سمت 
ایجاد درآمدهای پایدار برای کشور حرکت کند، اما این مهم هیچ وقت 
اتفاق نیفتاد. متأسفانه الیحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۱۹ هزار میلیارد 
تومان کســری تراز عملیاتی دارد. افزایش ۱۱۶ درصدی تراز منفی 
عملیاتی به خوبی بیانگر فقدان روش های پایدار درآمدی برای جبران 
هزینه های جاری دولت است. در الیحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون 
برنامه ششم توسعه، منابع بودجه عمومی، افزایش ۳۰ درصدی داشته 
است. همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به آنچه که در قانون عنوان 
شــده، ۲۳ درصد کمتر اســت. این عملکرد بیانگر حرکت دولت در 
خالف جهت اصالح ساختار بودجه است. مقایسه الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
نسبت به وضعیت کشور در سال ۱۴۰۰ در برنامه ششم توسعه، مسیر 
اشتباه دولت در راستای اصالحات ساختاری بودجه را نشان می دهد. 
بطور مثال در الیحه بودجه نسبت به قانون برنامه ششم توسعه، منابع 
بودجه عمومی، افزایش ۳۰ درصدی داشته است. همچنین درآمدهای 
مالیاتی نســبت به آنچه که در قانون عنوان شــده، ۲۳ درصد کمتر 
است. این عملکرد بیانگر حرکت دولت در خالف جهت اصالح ساختار 
بودجه اســت«. اینکه برخی نمایندگان دولت را متهم به این موضوع 
کنند که در ســاختار عملکرد نسبت به بودجه رانت و جود داشته و 
در جریان دالر موسوم به جهانگیری فساد گسترده ای صورت پذیرفته 
این البته تازگی ندارد و در گذشته هم قوه قضائیه وارد رسیدگی هایی 
از این دســت شده است. اما اینکه دولت کماکان اصرار بر حفظ دالر 
جهانگیری دارد بله این موضوعی محیرالعقول است که اگر ریشه یابی 

نشود کماکان سرنخ کور باقی میمانند.
 والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

نمایندگان اتاق تهران از بخش اقتصاد ســالمت طی نشســت مجازی با دبیر 
ستاد ملی مدیریت کرونا به واکاوی آخرین برنامه ها و تصمیمات کشور مربوط 
به خرید واکســن کرونا و اتفاقات رخ داده در زمینه تولید این واکسن در داخل 
کشور پرداختند.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، فعاالن اقتصادی در کمیسیون 
اقتصاد سالمت اتاق تهران، طی سی امین نشست این کمیسیون که به صورت 
مجازی برگزار شــد، به بررســی ظرفیت های تولید و واردات واکسن کرونا به 
کشور پرداختند. در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
از جمع بندی بررســی ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی برای سال آینده 
در جلســات اخیر کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس با حضور نمایندگان 
بخش خصوصی خبر داد که بر اساس این تصمیم، مقرر شد تا برای سال آینده 

نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی پابرجا باقی بماند.

 ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو در سال 1400
به گفته محمدرضا نجفی عرب، در الیحه بودجه سال آینده، ۸.۵  میلیارد دالر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای ضروری و اساسی و دارو پیش بینی شده 
که از این میزان، ۲.۵ میلیارد دالر برای بخش دارو و تجهیزات پزشکی است و 
پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته در مجلس، به احتمال فراوان بودجه 
۲.۵ میلیارد دالری با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین دارو و تجهیزات پزشــکی 

برای سال ۱۴۰۰ تصویب خواهد شد.

 تولید 150 میلیون دوز واکسن کرونا تا خرداد 1400
حمیدرضا جمشیدی دبیر ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در سخنانی، با 
اشاره به اینکه برنامه کشور برای طرح واکسیناسیون کرونا و تهیه و تامین این 
واکسن روی سه حوزه، تولید داخل، خرید از کوواکس و تامین از شرکت های 
خارج از کوواکس اســت، افزود: در حوزه تولید داخلی واکســن کرونا در حال 

حاضر حدود ۱۰ شرکت و تولیدکننده داخلی فعال شده اند.
وی در این زمینه به انستیتیو پاستور اشاره کرد که قرارداد همکاری و مشارکت 
این گروه داروسازی با کوبا برای انتقال دانش فنی ساخت واکسن کرونا از این 
کشــور به ایران منعقد شده و مرحله سوم این واکسن در ایران صورت خواهد 
گرفت.به گفته وی، تولیدکنندگان دیگری از جمله انستیتیو رازی، شرکت هایی 
از وزارت دفاع، بیمارستان بقیه اهلل، گروه دارویی برکت از ستاد اجرایی فرامین 
حضرت امام )ره( و چند شــرکت دانش بنیان مراحل تولید و ســاخت واکسن 
کرونا را آغاز کرده اند.وی با اشــاره به اینکه برآوردها تاکنون نشان می دهد که 
گروه دارویی برکت، انستیتیو پاستور و انستیتیو رازی به تولید انبوه و صنعتی 
واکسن کرونا در داخل دست پیدا خواهند کرد، افزود: تا اواخر خرداد ماه سال 
آینده، خط تولید کامل واکســن کرونا با حجم ســاخت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون 
دوز در ســال در کشــور راه اندازی شده و شــروع به کار خواهد کرد. به گفته 
وی، تمامی تجهیزات این خط تولید از خارج از کشــور خریداری شده اســت.

جمشیدی با تاکید بر اینکه برخالف برخی اظهارنظرها، ایران کشور واکسن ساز 
اســت و در این زمینه نیز تجربیات خوبی در کشور وجود دارد، گفت: واکسن 

ساخت انستیتیو رازی نیز در مرحله آزمایش انسانی قرار دارد.

 واریز 52 میلیون دالر به حساب کوواکس
دبیر ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ادامه به کوواکس اشاره کرد که به 
گفته وی، تا دو هفته پیش، ایــران مبلغ ۵۲ میلیون دالر از طریق یک بانک 
سوئیسی به حســاب کوواکس واریز کرده است.وی با بیان اینکه در حدود ۱۰ 
شرکت تولیدکننده واکســن کرونا در کوواکس حضور دارند که در میان آنها 

شرکت هایی از آمریکا، انگلیس و سایر کشورها نیز هستند، افزود: در کوواکس، 
برای تامین واکسن کرونا دو گزینه اختیاری و اجباری وجود دارد که کشورها 
می توانند بر اساس آن اقدام کنند که ایران گزینه اختیاری را انتخاب کرده است.

وی در ادامه با این توضیح که خرید واکســن کرونا از غیر از کوواکس نیز در 
برنامه های کشــور قرار دارد، افزود: در حال حاضر چندین پیشــنهاد از سوی 
برخی تولیدکنندگان واکســن کرونا خارج از کوواکس به دست ما رسیده که 

هنوز تصمیم گیری روی آن صورت نگرفته است.

 بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید واکسن کرونا آماده شود
عبدالحسین روح االمینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده 
این کمیسیون برای شرکت در جلسات کمیته واکسن وزارت بهداشت نیز در 
این نشســت، تحویل ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا برای ایمنی ۵۰ میلیون 
نفر در کشور را از جمله اولویت های وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: به رغم 
هشــدارهای قبلی در خصوص ضرورت حمایت کافی و کامل از شــرکت های 
دانش بنیان و ســازندگان واکسن در کشــور، این اتفاق خیلی دیر رخ داد و از 
این حیث دست کم شش ماه عقب افتادگی وجود دارد.وی در همین رابطه، به 
همکاری ایران با کوبا برای ســاخت واکســن کرونا اشاره کرد و یادآور شد که 
در این زمینه نیز تاخیر صورت گرفت.روح االمینی همچنین با اشــاره به اینکه 
بر اســاس یکی از مصوبات کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس، از صندوق 
نوآوری و شــکوفایی خواسته شده تا سقف اعتبارات این صندوق برای توسعه 
زیرساخت ها و خطوط جدید تولید واکسن کرونا در کشور تا ۵۰ میلیارد تومان 
افزایــش یابد، افزود: بخش خصوصی باید در زمینه تامین و تدارک واکســن 
کرونا از خارج از کشــور برای نیاز داخل، فعال شــده و کامال آماده شــود.وی 
از کشــورهای چین، روســیه، هند، کوبا، برخی از کشورهای اروپای شرقی از 
جمله مجارســتان و لهستان و همچنین کشورهای آلمان و سوئیس به عنوان 
پایگاه هایی برای تامین واکسن کرونا یاد کرد و افزود: بخش خصوصی همچنین 
باید برای ســرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های واحدهای تولیدی ساخت 
واکســن کرونا در داخل، آماده شــود و از این فرصت بــرای تامین و صادرات 
واکسن کرونا ساخت داخل به کشورهای همسایه استفاده کرد.در همین رابطه، 
محمدرضا نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران با اشاره به 
اینکه بخش عمده ای از خطوط تولید واکســن در کشور دارای ظرفیت خالی 
است که می توان آن را فعال کرد، افزود: بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا 
از محل ارز نیمایی یا ارز حاصل از صادرات، اقدام به واردات واکسن های کرونا 

تایید شده کند.

خرید واکسن کرونا از شرکت های تایید شده خارجی
یــد حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو نیز 
طی سخنانی، به آمادگی انستیتیو رازی برای تولید واکسن کرونا اشاره کرد و 
یادآور شد که مراحل اعطای مجوزهای الزم به این تولیدکننده در حال انجام 
اســت.وی افزود: در حال حاضر و تاکنون، هیچ کدام از شرکت های خارجی که 
اقدام به تولید واکســن کرونا کرده اند، مستندات تاییدی خود را ارائه نداده اند 
تا نســبت به بررسی تامین واکســن از این شرکت ها اقدام کنیم.به گفته وی، 
شرکت های داروسازی فایزر و مدرنا از فهرست تامین واکسن کرونا ایران خارج 
شــده اند، هرچند پیش از دستور صادر شده از سوی مقام معظم رهبری برای 
عدم خرید واکســن کرونا از این دو شرکت، به دلیل شرایط دشوار نگهداری و 
حمل واکسن های فایزر در دمای ۷۰- درجه سانتی گراد نیز، امکان واردات آن 

برای ایران وجود نداشت.

ماندگاری ارز 4200 تومانی دارو در سال آینده

 آخرین اقدامات برای تولید و واردات واکسن کرونا

در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد؛

چراباوجودکاهشقیمتارزقیمتکاالهاکمنمیشود؟
وزیر سابق نفت

 بازار چند میلیاردی شرق آسیا 
از دست رفت

گزارش از بازار سرمایه؛

رشد 38 هزار واحدی شاخص کل بورس

وزیر سابق نفت گفت: در دیداری که شخصاً با وزیر نفت هند داشتم و در مورد صادرات گاز به هند مذاکره کردیم،  
این مقام مسؤول هندی اعالم کرد شما گاز را به پاکستان برسانید و بعد ما زمینه های رسیدن گاز ایران به هند 
را فراهم می کنیم.، رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، روز 
گذشته به بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ایران پرداخت.در حاشیه این بازدید، وزیر سابق 
نفت در نشست خبری با بیان اینکه ایران اولین دارنده ذخایر گازی جهان است و سهم ۲ درصدی کشورمان از 

تجارت جهانی گاز برازنده این ظرفیت عظیم نیست...

مردمتورم۴۶درصدراباورکنندیاگرانی
۲۰۰تا۵۰۰درصدیدههاقلمکاالیاساسی؟

نگرانی از افزایش 47 درصدی تردده
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در برخی استان ها میزان مراجعه بیماران کرونایی سرپایی درحال 
افزایش است که نتیجه آن باال رفتن آمار بستری و مرگ ومیر خواهد بود. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در ارتباط زنده تلویزیونی اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت نسبتا در کشور از لحاظ 
شیوع بیماری کرونا داریم و باید اعالم کنیم که هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهای قرمز در 
استان مازندارن به نارنجی تبدیل شدند و در سطح کشور درحال حاضر ۱۹ شهر نارنجی، ۲۵۶ شهر آبی 
و ۱۵۷ شــهر زرد داریم. این موضوع می تواند خوشحال کننده باشد اما به صورت جدی تذکر می دهم که 
هفته گذشــته شاهد پروتکل شکنی در برخی شهرها بودیم و یکی از شهرهایی که پروتکل در آن رعایت 
نشد کاشان بود که تذکرات الزم داده شده است.رئیسی با بیان اینکه یکی از نگرانی ها ما رشد ۴۷ درصدی 
ترددها اســت و این موضوع به طور جدی نگران کننده است گفت: هرگونه عدم رعایت پروتکل منجر به 
بدتر شدن شرایط می شود، مردم ما در رعایت پروتکل ها افتخار آفرینی کردند و باید از این موضوع مراقبت 
کنیم به دلیل اینکه عدم رعایت می تواند منجر به بازگشت محدودیت ها شود.رئیسی ادامه داد: در سطح 
دنیا می بینیم که ویروس ضعیف نشده است بلکه قوی تر شده است، ویروس انگلیسی درحال حاضر حدود 
۶۰ کشور دنیا را درگیر کرده است و قدرت بیشتری دارد و جوانان را درگیر می کند، آخرین گزارش ها نشان 
می دهد قدرت کشــندگی و میزان مرگ و میر در ویروس جدید باالتر است. باید قاطعانه جلوی هرگونه 
تجمعی ایســتاد. دورهمی خانوادگی، مسافرت و هرگونه تجمعی می تواند منجر به مرگ و میر شود و ما 
وظیفه داریم هشــدار بدهیم به دلیل اینکه ما مسوول سالمت مردم هستیم.وی گفت: در مقوله سالمت 
معامله نخواهیم کرد و سفت و محکم پای رعایت پروتکل ها ایستاده ایم، در هفته جاری درخصوص بازنگری 
محدودیت ها به دلیل افزایش تجمعات تصمیماتی گرفته خواهیم گرفت. در تیر و مرداد به دلیل ســاده 
انگاری شاهد موج جدید بودیم؛ هر موج جدید منجر به ۱۰ هزار مرگ می شود و ۱۰ هزار خانواده داغدار 
می شوند، ویروس جدید جوانان را درگیر می کند و امیدواریم بتوانیم با رعایت پروتکل ها شاهد ادامه روند 
ثبات در کشور باشیم. به هیچ وجه نمی شود با سالمت مردم شوخی کرد و باید قاطعانه روی این موضوع 
ایستاد، در برخی استان ها میزان بیماران سرپایی درحال افزایش است که نتیجه آن باالرفتن آمار بستری 

و مرگ ومیر خواهد بود.

گاردین: تأثیر منفی تحریم های ایران جهانی بوده و باید با 
تالش جهانی پایان یابد

روزنامه انگلیســی گاردین در مقاله ای با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران تاکید کرد که تأثیر منفی 
این تحریم ها جهانی بوده اســت و الزم است که کشورهای جهان نیز برای پایان دادن به آنها تالش کنند. 
روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله ای با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران تاکید کرد که تأثیر منفی این 
تحریم ها جهانی بوده است و الزم است که کشورهای جهان نیز برای پایان دادن به آنها تالش کنند.در این 
مقاله که به قلم علی واعظ، مقام سابق سازمان ملل و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران، نوشته شده، 
آمده اســت: حدود سه سال است که سرنوشت توافق هسته ای ایران که سال ۲۰۱۵ صورت گرفت به طور 
خطرناکی نامشخص بوده است.دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ با این استدالل که سیاست »اجبار اقتصادی« یا 
»فشار حداکثری« توافقنامه بهتری نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( رقم می زند، از این توافق 
خارج شد. اما تنها چیزی که به دست آورد تهی شدن توافق موجود بود.اروپا که نقشی اساسی در جلوگیری 
از ســقوط کامل برجام داشــته است، اکنون باید از فرصت استفاده کرده و به احیا و حتی تقویت آن کمک 
کند.معامله اصلی در برجام واضح بود: محدود کردن و نظارت بر برنامه هسته ای ایران و در مقابل برداشتن 
تحریم های بین المللی که در طول سالها گسترش یافته بود.سیاست گسترده تحریم های ترامپ این منافع 
مالی را لغو کرد و در نتیجه ایران کم کم محدودیت های هسته ای را که برجام برای آن وضع کرده بود، کنار 
گذاشت.با روی کار آمدن دولت بایدن، انگلیس، فرانسه و آلمان )اصطالحاً E۳( ، که همگی از اعضای توافق 
برجام هستند و همچنین اتحادیه اروپا که به عنوان هماهنگ کننده این توافق عمل می کند، در موقعیت 
خوبی قرار دارند تا به عنوان اولین قدم در جهت تعامل با ایران در موضوعات گسترده تر، برجام را احیا کنند. 
این امر مستلزم تالش هماهنگ و چند بعدی است.تحریم های ایاالت متحده علیه ایران ممکن است یک 
جانبه بوده باشــد، اما اثر ناامیدکننده آنها جهانی بود. ارائه شــفافیت به شرکت ها و حمایت از تعامل آنها با 
بازار ایران )تعامل آزادانه و بدون ترس از مجازات( در صورت تخفیف یا لغو تحریم ها گامی اساسی در جهت 
اطمینان از منافع اقتصادی برای همه طرفها خواهد بود.سال گذشته، ایران درخواست وام خود را به صندوق 
بین المللی پول برای کمک به مقابله با بیماری همه گیر کووید_۱۹ ارائه داد. این بیماری به یک بار اضافی 
برای این کشور که قباًل دارای اقتصاد نابسامان بوده، تبدیل شده است.اروپا باید از دولت بایدن بخواهد که از 
این درخواست پشتیبانی کند و در حالی که واشنگتن آماده می شود تا سیاست تحریم گسترده خود را لغو 

کند، باید اطمینان حاصل کند که تجارت بشردوستانه با این کشور بالمانع است

تشریح جزییات سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران

تامین نیاز بازارهای ارمنستان
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رییس مجلس شورای اسالمی؛گزیده خبر

با وجود درآمد ۱۰۰میلیارد دالری، تورم و گرانی داریم
رییس مجلس گفت: ما به التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که باید 
به جیب مردم رفته و مشکالت آن را حل کند و مجلس حتماً این کار را انجام می دهد.، 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی دیروز شنبه )۴بهمن( در آیین تجلیل 
از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: مابه التفاوت ارز بین ۷۰۰ تا 
۸۰۰ هزار میلیارد تومان اســت که باید به جیب مردم رفته و مشکالت آن را حل کند و 
مجلس حتماً این کار را انجام می دهد.وی افزود:  ما در مجلس توجه به سالمت، معیشت، 
محرومیت زدایی و تولید و اشتغال را در دستور کار قرار داده ایم.رییس مجلس تصریح کرد: 
ارزهای زیادی برای تولید و اشــتغال از صندوق ارزی و صندوق توسعه ملی به اذن مقام 
معظم رهبری و به درخواســت دولت تخصیص پیدا کرده اســت و ریال  های زیادی برای 
اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده است، اما ایجاد اشتغال روش می خواهد که بایستی 
در ابتدا روش های آن را از غل و زنجیر خارج کنیم.قالیباف اظهار داشت: اشتغال آن نیست 
که بگوییم ما پول دادیم و باید ایجاد شغل ایجاد شود؛ شورایعالی کار و منابع تخصیص پیدا 
کرده و به عده ای پول بدهیم تا شغل ایجاد کنند؛ نمی توانیم منتظر بمانیم که هر مقدار 
بودجه ای که دادیم با محاسبات و فرمول بگوییم این مقدار شغل در کشور ایجاد شد و در 
نهایت گزارش بدهیم که بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون شغل ایجاد کردیم. رییس مجلس 
تاکید کرد اگر در هر خانه ای را بزنیم و سوال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار رفته 
است؟ آنها پاسخ می دهند که خیر. وی گفت: ما امروز نظام آشفته ای در نظام بروکراسی 
داریم و آنقدر متورم شــدیم که قریب به ۹۰ درصد درآمد کشــور فقط صرف هزینه های 
جاری می شــود این در حالی است که بروکراسی مانند غل و زنجیر دست و پای ما را در 
کشــور گرفته است.رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: گفته می شود که مجلس 
نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن 

قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم.
قالیباف افزود: ما در مجلس شــورای اسالمی محکم ایســتاده ایم تا سیاست های ارزی را 
اعمال کنیم و نگذاریم هر دولتی که می آید از سیاســت های ارزی خارج شود.وی اظهار 
داشت: در الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ۴۶ درصد هزینه ها و ۱۰ درصد 

درآمدها افزایش یافته و به معنای آن است که دولت برای هزینه های خود دست در جیب 
مردم می کند.رییس مجلس با بیان اینکه کشــور امروز درگیر چالشی جدی است که آن 
را در حکمرانی کشــور می بینیم، بیان کرد: گفته می شــود اشکال کار در این است که 
جای علم بر پیشانی سیاست خالی است به اعتقاد بنده اشکال فراتر است چرا که کشور 
براساس سیستم بروکراسی یکصدساله که به همه ما ارث رسیده است، اداره می شود. این 
سیســتم نه در اختیار سیاستمداران است و نه در اختیار حوزه علم. هر مدیری در بخش 
و قوایی بخواهد تصمیمی را اجرا کند یا هیچ وقت اجرا نمی شود یا ناقص اجرا می شود.

قالیباف اظهار داشت: خروجی گزارش های عملکرد برنامه توسعه سوم تا ششم نشان می 
دهد که ســوءمدیریت در بخش های مختلف کشور وجود دارد و اگر به صورت پانسیونی 
برخی مجموعه ها موفق عمل کرده اند به دلیل مدیریت درست مدیر آن مرکز بوده است.

رییس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: مرکز پژوهش ها باید به این سوال پاسخ دهد 
که رســالت آن چیست؟ چرا که اشکاالت ما از جایی شــروع شد که هر مجموعه ای از 
فلســفه وجودی خود فاصله گرفته و کارها روی زمین مانده است و به یک مجموعه بی 
خاصیتی تبدیل شده که در کار دیگران دخالت کرده و ایجاد مزاحمت می کند. در واقع 
باعث ایجاد نظام آشفته در این نظام بروکراسی می شود.وی با تاکید بر اینکه مجلس باید 
در رأس امور، سیاســتگذار و ریل گذار باشــد تا بتواند هم برنامه بدهد و هم نظارت کند، 
گفت: باید مشخص شود که مرکز پژوهش ها چه رسالتی دارد چرا که مرکز تنها متعلق به 
مجلس نیست و گنجینه ای برای تحول در چالش و اشکال اساسی کشور است.قالیباف با 
بیان اینکه دو رویکرد برای مرکز پژوهش ها قابل تصور است، گفت: یک رویکرد می تواند 
کارگزار پیرو باشد یعنی آنچه که تاکنون صورت گرفته و رویکرد دیگر می تواند کارفرمای 
پیش رو باشد که به نظر بنده باید رویکرد دوم برای مرکز پژوهش های مجلس اتخاذ شود.

وی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم برای کشور ۱۰ اولویت داریم و در سطح مجلس و مرکز 
پژوهش ها، در خالل مســیر ریل گذاری، متمرکز به موضوعاتی باشیم که صرفا گره های 
خرد و ریز را منفعالنه دنبال و حل کنیم، این مسیر باید اصالح شود و انباشت گره ها از 
تصمیم ها را باز کنیم، چرا که انواع موانع بر سر راه مردم از جمله در حوزه های اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و محیط زیست وجود دارد و باید غل و زنجیر را از خود باز 
کنیم.رییس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که می تواند دور بسته 
ضعف و ســوءمدیریت در کشور را بشکند آن هم به دســت افراد جوان، انقالبی، متعهد، 
خالق، وقت گذار، حاضر در میدان، آگاه به مســائل روز، کارکشته، با تجربه، با نشاط و با 
گفت وگوی الزم در همه سطوح مدیریتی نظام اداری و اجرایی، همین الیحه بودجه است.

قالیباف با تاکید بر اینکه امروز در بودجه انضباط نداریم، بیان کرد: مجلس نرخ ارز را تعیین 
نکرده است ما نادان و ناشی به اقتصاد نیستیم، نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را 
تعیین کند چرا که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است.رییس مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: ما در مجلس ایستاده ایم تا سیاست ارزی را در نظر بگیریم 
که هر دولتی روی کار آمد نتواند از این سیاست خارج شود، این تهمت ناروا است که می 
گویند مجلس نرخ ارز تعیین کرده اســت بلکه ما می گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ 
آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می 
شود؟ اکنون ناراحت همین موضوع هستند.وی ادامه داد: مسئله اصلی ما در مجلس است 
حتی گفته می شود مجلس سقف درآمد نفتی را بسته است در حالی که این چنین نیست 
هرچقدر می خواهند این سقف را باال ببرند ولی باید واقع بینانه به شرایط نگاه کنیم، در 
شرایط سخت کنونی تحقق فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر بیشتر 
تحقق پیدا کند مهم است که بدانیم این درآمد نفتی کجا خرج می شود آیا منجر می شود 
به این که دولت چاق و هزینه ها باالتر رود.قالیباف با اشاره به برخی جزئیات الیحه بودجه 
۱۴۰۰، گفت: در بودجه ای که دولت ارائه کرده است هزینه ها به نسبت سال گذشته ۴۶ 
درصد افزایش یافته، در مقابل میزان افزایش درآمد ۱۰ درصد بوده است که این یعنی ۳۶ 
درصد گپ ایجاد شده است در واقع قرار است در جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد 
داریم سیاست های مالی غلط دولت در سیاست پولی اثرگذار بوده و تورم را باالتر می برد.

رییس مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد کارگر و 
کارمند هرچقدر کار کنند، وام بگیرند دیگر باید آرزوی مسکن را فراموش کنند، در واقع 

مجلس می خواهد جلوی تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
حجت االسالم علوی سبزواری

حضــرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت عالم پارســا حجت االســالم 
والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند.، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 
درگذشت عالم پارسا حجت االسالم والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

درگذشــت عالم پارســا و پرهیزگار جناب حجت االســالم والمسلمین آقای 
سّیدمحّمدحسن علوی سبزواری رحمةاهلل علیه را به خاندان مکرم و بازماندگان 
و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز ســبزوار تسلیت عرض می کنم. 
همراهــی آن عالم ربانی با حرکت مبــارزان در دوران طاغوت و با فعالیت های 
انقالبی در دوران جمهوری اســالمی، حسنه ی ارزشمندی در محاسبات الهی و 
قدرشناسی های مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت 

می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
4 بهمن 1399

امیر صباحی فرد:
اقتدار نیروهای مسلح موجب عقب نشینی 

دشمن شده است
فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز به نقطه ای از اقتدار و بالندگی 
در نیروهای مسلح  رســیده ایم که دشمنان منحوس انقالب اسالمی مجبور به 
عقب نشینی از مواضع بی پایه و اساس خود شده اند.امیر سرتیپ علیرضا صباحی 
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در بازدید از منطقه پدافند هوایی جنوب، 
گفت: وقتی به گذشته این یگان پدافندی نگاه می کنیم، مجاهدت، جانفشانی و 
حماســه هایی که فرزندان این مرز و بوم در طول هشت سال دفاع مقدس خلق 
کردند، تداعی می شود. شهدا عزت، آزادی، استقالل و شرف را برای ما به ارمغان 
آوردند.وی با تأکید بر هوشــیاری و آمادگی ســایت های مستقر در این منطقه 
حســاس پدافندی، تصریح کرد: بحمداهلل با رهنمودهای رهبر معظم انقالب و 
تکیــه بر توان داخلی، امروز به نقطه ای از اقتدار و بالندگی در نیروهای مســلح  
رسیده ایم که دشمنان منحوس انقالب اسالمی مجبور به عقب نشینی از مواضع 
بی پایه و اساس خود شده اند.در ادامه این بازدید، امیر صباحی فرد، بهداری تازه 

ساخت گروه پدافند هوایی ماهشهر را افتتاح کرد.

وزیر دفاع:
صنعت هوایی الگوی تمام عیار برای کشور در 

حوزه مقابله با تحریم هاست
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت 
دفاع از مراحل ساخت فروند دوم هواپیمای جت آموزش پیشرفته یاسین بازدید 
کرد.به گزارش وزارت دفاع، امیر ســرتیپ حاتمی با حضور در ســازمان صنایع 
هوایی در بازدید از مراکز طراحی، ســاخت، آزمون ســازه و سامانه های اصلی 
هواپیمای یاســین و گفت وگو با طراحان و سازندگان آن، از نزدیک در جریان 
پیشــرفت های صورت گرفته در روند ساخت فروند دوم هواپیمای یاسین قرار 
گرفت.امیر حاتمی در این بازدید با تقدیر و تشــکر از همدلی و انسجام فعالیت 
های کارکنان، متخصصان و مدیران ســازمان صنایع هوایی در مســیر ساخت 
هواپیما گفت: در این بازدید شاهد پیشرفت، نوآوری و کارهای جدیدی هستیم 
و ایــن حرکت رو به جلــو  بر مبنای پایه گذاری محکمی بود که در گذشــته 
صورت گرفته است.وزیر دفاع با تاکید بر ضرورت پشتیبانی موثر از ناوگان هوایی 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، ابراز امیدواری کرد که با موفقیت در ساخت 
نمونــه ها و راه اندازی خط تولید هواپیما،  گامهای موثری در مســیر رســیدن 
به ناوگان هواپیماهای جت آموزش پیشرفته یاسین برداشته شود.امیر سرتیپ 
حاتمی با اشــاره به اظهارات مایک پمپئو، وزیرامور خارجه آمریکا در خصوص 
تحریــم جدید هفت نهاد مرتبط با خطوط کشــتیرانی و ترابری ایران از جمله 
صنایع هوایی ایران گفت: هر بار دشــمنان درصدد اعمال شــرایط محدودتری 
شدند؛ صنایع ما به سمت خودکفایی و شکوفایی بیشتر حرکت کردند.وزیر دفاع 
با بیان اینکه تحریم های ظالمانه و غیر منطقی علیه نیروهای مســلح و صنعت 
دفاعی موضوع جدیدی نیســت گفت: نیروی هوایی سال هاست که در معرض 
تحریم های سخت و سنگین است، اما  همواره با نشاط و خود باوری، خودکفایی 
را به منصه ظهور رســانده و حقیقتاً صنعت هوایــی یک الگوی تمام عیار برای 
نیروهای مســلح و کشور در حوزه مقابله با تحریم هاســت.وزیر دفاع به نقل از 
فرمانده معظم کل قوا گفت: اگرچه تحریم ها مشکالتی را بوجود آورد اما موجب 
شد توجه ما به ظرفیت ها و توانایی های داخلی معطوف شود و به همین علت 
امروز به رغم خواست دشمن، ایران، به مراتب قوی تر و مقتدرتر از سالهای اول 
انقالب است.امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه تجربه های برخورد با نظام سلطه 
همگی گویای این است که باید در برابر دشمن قوی شد، گفت: تجربه جمهوری 
اســالمی در طول ۴ دهه نشان داده است که هزینه تسلیم در برابر قدرت های 
زورگو به مراتب بیشتر از هزینه ایستادگی در برابر آنها است.در این بازدید، امیر 
خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح،  گزارشی از مراحل 
ســاخت هواپیمای یاســین و برنامه ریزی های صورت گرفته برای راه اندازی 
خط تولید این هواپیما ارائه کرد.بر اســاس این گزارش، فروند اول جت آموزش 
پیشرفته یاسین،  مهرماه سال ۱۳۹۸ نخستین پرواز رسمی خود را بر فراز پایگاه 
شــهید نوژه اجرا کرد. این هواپیما که توسط متخصصان سازمان صنایع هوایی 
نیروهای مســلح و با مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی طراحی و 
ساخته شده است، قرار است به عنوان هواپیمای جت آموزش پیشرفته درفرآیند 
آموزش خلبانان هواپیماهای جنگنده کشــور مورد استفاده قرار گیرد. ایران، با 
طراحی و ساخت این هواپیمای جت آموزش پیشرفته، در زمره معدود کشورهای 

دارنده فناوری هوایی قرار گرفته است.

   جزئیات شکایت نمایندگان از روحانی
حســینعلی امیری جزئیاتی از توضیحات دولت به کمیســیون قضائی درباره شکایت نمایندگان از حسن روحانی را ارائه کرد.حسینعلی امیری معاون پارلمانی 
رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور راجع به عدم 
ابالغ قانون، گفت: دعوت نامه ای از طرف رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی روز دوشنبه مورخ 
۲۹/۱۰/۹۹ به جهت عدم ابالغ بعضی از قوانین توسط آقای رئیس جمهور آمده بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلسه حضور پیدا کردم.وی ادامه داد: در 
این جلسه، جناب آقای حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای اسالمی قوانین مصوب مجلس 
را ابالغ کرده بودند را قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، »قانون اصالح قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شماره ۲۶۵۶۰ مورخ ۸/۳/۹۵«، »قانون دائمی شدن 
قانون مجازات اسالمی به شماره ۴۷۲۰۹ در تاریخ ۱۶/۴/۹۹« و »قانون موافقتنامه خدمات )سرویس های( هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت کویت به شماره ۲۸۷۵۵ مورخ ۲۲/۳/۹۹«، توسط آقای رئیس جمهور ابالغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده بود که تصویر ابالغیه ها را به رئیس 
کمیســیون دادم.امیری اضافه کرد: مواردی که مربوط به دولت یازدهم و مجلس دهم که توســط جناب آقای الریجانی چند قانون ابالغ شده بود، که به جهت 
دوره ای بودن دولت و مجلس به چهار سال جای بحثهای حقوقی شکلی و ماهوی داشت مع الوصف توضیحات الزم را ارائه دادم.وی افزود: از آنجا که بر اساس 
اصل ۱۱۴ قانون اساسی دوره ریاست جمهوری )دولت( چهار ساله است و نیز بر اساس اصل ۶۳ قانون اساسی دوره مجلس شورای اسالمی نیز چهار ساله است 
و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس شکل می گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح است و در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و اینکه 
اساسا ابالغ قانون جزء فرایند قانونگذاری است یا تشریفات است؟ و ابالغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند که اآلن جای بحث آن نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: 
باید حرکت عظیم عمومی در کارآفرینی ایجاد کنیم

سردار غالمرضا سلیمانی گفت: باید به دنبال گسترش و تعمیق تعامل و هم افزایی داشته باشیم 
و براســاس منظومه فکری رهبر معظم انقالب بتوانیم یک حرکت عظیم عمومی در جهت ایجاد 
اشــتغال و کارآفرینی ایجاد کنیم.سردار غالمرضا ســلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
بعدازظهر دیروز )شنبه ۴ بهمن( در آیین امضای تفاهم نامه میان این سازمان و کمیته امداد امام 
خمینی)ره(  با بیان اینکه این تفاهم نامه یک سابقه عملیاتی درخشان و عمق عملیاتی موفق و 
دســتاوردهای روشــنی در کارنامه خود دارد، گفت: باید به دنبال گسترش و تعمیق تعامل و هم 
افزایی داشته باشیم و براساس منظومه فکری رهبر معظم انقالب بتوانیم یک حرکت عظیم عمومی 
در جهت ایجاد اشــتغال و کارآفرینی ایجاد کنیم.وی افزود: سازمان بسیج بعنوان یک تشکیالت 
مردمی آمادگی دارد همه ظرفیت های مردمی را در شــهرها و استان ها بسیج کند و حتی فراتر 
از این تفاهم نامه هم به تحقق اهداف کمک کند.ســردار ســلیمانی تاکید کرد: آرمان امام راحل 
اعتالی قشر مستضعف بوده و ما باید تالش کنیم این ارمان محقق شود، تاکید رهبر معظم انقالب 

هم تحقق این آرمان است.

عراقچی:
 هیچ تماسی با دولت بایدن نداشته ایم و 

هیچ قصدی هم برای آن نداریم
معاون وزیر امور خارجه کشورمان در گفت و گو با یک روزنامه ایتالیایی تاکید 
کرد: هیچ برجام پالس، هیچ توافق جدید، هیچ مذاکرات جدید درمورد برجام 
وجود نخواهد داشــت.، ســید عباس عراقچی در گفت وگو با  »الرپوبلیکا« 
دربــاره انتقال قدرت در آمریکا و حمله طرفــداران ترامپ به کنگره اظهار 
داشت:  ما موضع خاصی در برابر این انتقال قدرت بین دو دولت نداریم. فقط 
منتظریم ببینیم رئیس جمهور جدید آمریکا چگونه می خواهد مواضع اشتباه 
ترامپ را تصحیح کنــد. آنچه در جریان حمله به کنگره دیدیم باعث طرح 
این سئوال می شود که آیا واقعآ همین آمریکاست که می خواهد به دنیا یاد 
بدهد »حاکمیت قانون« و دموکراسی چیست؟ آنچه در واشنگتن اتفاق افتاد 
چهره واقعی دموکراسی آمریکایی را به ما نشان می دهد. اکنون روشن شده 
است که آنها هیچ حقی ندارند که به هیچکس در دنیا بگویند که مشکالت 
سیاسی در خانه خودشان را چگونه حل کنند.معاون وزیر امور خارجه ایران 
در پاســخ به این پرسش که بایدن به زودی باید تصمیم بگیرد با برجام چه 
بکند. تقاضاهای شما کدام است؟ گفت: درخواست ایران واقع گرایانه است و 
عبارتست از اینکه آمریکا تحریم ها را بردارد و به توافق هسته ای بازگردد. من 
آلترناتیو دیگری نمی بینم. ما با حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن نیت به 
برجام عمل کردیم. دیگر نوبت دولت جدید آمریکاست که اشتباهات دولت 
پیشین را جبران کند. برای بازگشت به توافق هسته ای، باید تمام تحریم ها 
را لغو کنند. ما آماده انجام تمام تعهدات ذیل برجام هســتیم به شرطی که 

امریکایی ها هم به تعهدات خود عمل کنند و تحریم ها را بردارند.
این دیپلمات کشــورمان همچنین در پاسخ به این سوال که  آیا تماس های 
محرمانه ای با دولت جدید آمریکا داشته اید؟ اظهار داشت: خیر. هیچ تماسی 
نداشته ایم و هیچ قصدی هم برای آن نداریم. طبیعتآ منتظریم که کامأل در 
پست های خود قرار بگیرند و متعاقبأ دست به کار بشوند. فعآل هیچ عالقه ای 
به هیچ تماس مســتقیم نداریم و فکــر می کنیم که  برجام قالب صحیحی 
اســت و گفت وگوها باید در قالب آن انجام شود.عراقچی درباره درخواست  
فرانســه و آلمان که می گویند موضوعات جدید مانند موشک های قدرتمند 
ایــران نیز باید در مذاکرات جدید برجام گنجانده شــود، گفت:  هیچ برجام 
پالس، هیچ توافق جدید، هیچ مذاکرات جدید درمورد برجام وجود نخواهد 
داشــت. موشک های ایران تنها ابزار دفاعی مطمئن برای ایران هستند و در 
مورد این مســئله هیچ مذاکره ای وجود نــدارد. در مورد دیگر موضوعات، 
همه چیز بســتگی به این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد شــد. در مورد 
امنیت خلیج فارس این موضوعی است که می تواند بدون مداخالت خارجی، 
موضوع گفتگو بین کشورهای منطقه باشد. امنیت منطقه می تواند به صورت 
جمعی مورد بحث قرار بگیرد.معــاون ظریف در پایان درباره روابط ایتالیا و 
ایران گفت: این دو کشــور همواره روابط خوبی داشته اند و بین آنها احترام 
متقابل وجود داشته اســت. ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری اول ایران 
بوده است. اگر تحریم ها برداشته شود، مناسبات اقتصادی فیمابین می تواند 
از ســرگرفته شود. اگر تحریم ها برداشته نشــود، دو کشور می توانند در هر 
صورت مکانیســم هایی را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند. در ارتباط با 
همکاری های سیاســی به عنوان مثال به حضور ایتالیا در بحث یمن اشاره 
می کنم که حضور کشــور شــما در آن )در قالب گروه E۴( به دلیل اصرار 

ایران بوده است.

رئیس جمهــور گفت: ایــن نگرانی وجــود دارد که 
ویروس جهش یافته انگلیســی در دیگر نقاط دنیا 
دیده شــود همانطور که در آفریقا شیوع پیدا کرده 
است. حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
صبح دیروز )شنبه( در جلســه ستاد ملی مقابله با 
کرونا اظهار داشــت: امروز بیش از ۱۱ ماه از دوران 
ابتال به این ویروس)کرونا( در کشــور ما می گذرد و 
پایان بهمن در واقع یکســال تمام می شود. پارسال 
روز آخر بهمن اعالم شــد این ویروس وارد کشور ما 
شــده است. دوران ســختی بود و یکسال با سختی 
و مشــکالت بر مردم و کشور گذشت و باز هم باید 
با همین سختی و مشکالت، مراعات کنیم.روحانی 
عنوان کرد: این پاندمی و بیماری عالم گیر توانسته 
جان بیش از ۲ میلیــون و ۱۰۰ هزار نفر را تاکنون 
بگیرد. این رقم خیلی بزرگی اســت که دو میلیون 
نفر در دنیا بخاطر این بیماری جان خود را از دست 
دادند و هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیســت مرگ و 
میرها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.وی افزود: باید 
در مجموع از دستاوردی که امروز شاهد آن هستیم 
و در یکی دو هفته اخیر آمار فوتی هایمان دو رقمی 
شده است از مردم و کادر درمان تشکر کنیم. بسیج، 
نیروی انتظامی و سازمان های مردم نهاد همه در کنار 
هم آمدند و این کار بــزرگ را به وجود آوردند. این 
کارنامه، کارنامه غرور آفرینی برای ملت و دولت ایران 
است علی رغم اینکه می بینیم کشورهایی که در دنیا 
از لحاظ صنعتی و امکانات پزشکی از ما قدرتمندتر 
است اما در عین حال گرفتاری  و مشکالتشان بسیار 
زیاد اســت و نتوانستند این بیماری را کامل کنترل 

کنند و در بعضی نقاط از کنترلشان خارج شد.
رئیس جمهور با تاکید براینکه در کشور ما کار عظیم 
و بزرگی انجام گرفته اســت، افــزود: از همه آنهایی 
که دســت اندرکار این اقدام سنگین و بزرگ بودند، 
از رســانه ها تا کادر عمل کننده و کادر درمان باید 
سپاســگزاری کرد. البته این روند کاهشی دو نکته 
دارد. اول اینکه معنای روند کاهشــی این نیست که 
شــرایط مطلوب است. روزی ۷۰ یا ۸۰ نفر فوتی در 
روز هم زیاد است. حاال گاهی آمار دو سه یا پنج نفر 

است و می گوییم به نقطه مطلوب رسیدیم.
روحانی گفت: نسبت به گذشته شرایط ما بهتر است 
اما روند کاهشــی باید ادامه پیدا کند. این را به این 
دلیل می گویم که در گزارشی که دکتر رئیسی دادند 
در بسیاری از استان ها روند کاهشی بود اما در برخی 
از اســتان ها روند کاهشی متوقف شده بود یا مقدار 

مختصری شروع به افزایش تعداد بیمار شده بود. این 
می تواند برای ما نگران کننده باشد. ما نباید بخاطر 
کاهشی شــدن خدای نکرده اهمال، عادی نگری و 
عادی سازی در رفتارهای خانوادگی و اجتماعی مان 

مدنظر بگیریم زیرا می تواند برای ما خطرناک باشد.
وی تاکید کــرد تصریح کرد: ایــن ویروس جدید 
جهش یافته به نام ویروس انگلیســی که اخیرا در 
آفریقای جنوبی هم مشــاهده شــده است برای ما 
بســیار نگران کننده اســت. ابتدا در چین و ووهان 
بود و به اینجا رسید. اگر مراقبت نکنیم ممکن است 
این ویروس جهش یافته ما را مبتال کند. مخصوصا 
اینکه امروز آمار نگران کننده ای دیدیم که متاسفانه 
در برخی اســتان ها موارد ابتالی کرونای جوان ها و 
نوجوان ها را هم شــاهد هســتیم که نگرانی جدید 
است زیرا قبال ابتالها بیشــتر برای افراد مسن بود 
اما االن افراد ســن پایین هم مواردی مشاهده شده 
که می تواند در آینده برای ما مشــکل آفرین باشد.

رئیس جمهور گفت: ما حداقل باید تا پنج، شش ماه 
آینده با همین دقت و رعایت پروتکل ها ادامه دهیم 
تا واکسن برسد و تزریق شود. تا واکس نهایی ایرانی 
هم برســد باز زمان می برد پس ما حداقل شش ماه 
دیگر پیش رو داریم کــه باید کامال مراقبت کنیم. 
اگر خدای ناکرده با موج جدیدی مواجه شویم، موج 
جدید به معنای تعطیلی برخی کسب و کارها، ایجاد 
مشکالت روحی در جامعه و اخالل در انجام خدمات 
نســبت به مردم است . پس باید با تمام توان تالش 
کنیم تا وارد موج جدید نشویم. اگر وارد موج جدید 
شدیم مهار مشکالت برای ما بسیار سخت می شود.

روحانــی با بیان اینکه راه کنترل بیماری تشــدید 
نظارت ها اســت و ما راه دیگــری نداریم، ادامه داد: 
به مردم ما باید همچنان از لحاظ فرهنگی گوشــزد 
شود و تبلیغات ادامه پیدا کند. تنها تبلیغات و بیان 
مطلب در صدا و ســیما، روزنامه ها و ســایر رسانه 
ها کافی نیســت و در بخش نظارتی باید نظارت را 
تشــدید کنیم مخصوصا از طریق اپلیکیشن های 
دیجیتالی باید این نظارت ها را بیشتر کنیم. نظارت 
چهره به چهره و موردی مقداری سخت می شود اما 
از طریق همین اپلیکیشن ها بود که جلوی عده ای از 
مسافرت ها و ترددها گرفته شد. در جلسه کمیته ها 
گفتم اگر قرارگاه بتواند، کاری کند بتوانیم سفرهای 
بین شــهری هم با این اپلیکیشن ها مرتبط کنیم 
تا اگر کســی مثبت بود نتواند با خودروی شخصی 
تردد کند که البته گفته شــد پیچیدگی هایی دارد 

و از قــرارگاه می خواهــم این را دنبــال کند تا اگر 
شــخصی مبتال هست در سفرهای بین شهری هم 
به شهر و روستای دیگر نرود و آنها را گرفتار نکند.

وی خاطرنشــان کرد: در جلسه امروز گفته شد که 
ویروس کرونا در سطح جهان تضعیف نشده بلکه با 
بالعکس با موتاسیون های صورت گرفته، بیماری زایی 
و سرایتش بیشتر شده است. حتی دکتر نمکی در 
گزارش خود گفت این ویروس موتاسیون یافته حتی 
خطرش بیشتر هم شده است و مرگ و میر بیشتری 
دارد. ما با یک ویروسی مواجه هستیم و ممکن است 
با یک شرایط خطرناک تری مواجه شویم که نیازمند 
هشدار جدی است. اگر کوچکترین غفلت و اهمال 
در چند روز صورت گیرد افزایش موج ســرپایی و 
بستری و آی ســی یو و بعد خدای ناکرده مرگ و 
میر را می بینیم.رئیس جمهور بیان کرد: برای اینکه 
این ویروس جدید وارد کشــور نشود هم از وزیر راه 
و هم سایر مسئولین می خواهم که خیلی مراقبت 
کنیــم. در فرودگاه ها و در تمامی مبادی ورودی از 
بندر گرفته تا ریل مراقبت کنیم. باید بتوانیم از افراد 
جدیدی که از خارج کشور مخصوصا از اروپا و اخیرا 
از آفریقا وارد کشور می شوند، تست بگیریم تا این 
ویروس جدید وارد کشــور نشــود. همچنان باید با 
قاطعیت جلوی تردد و تجمع غیر ضرور را بگیریم. 
هیچ در این تردید نکنیــد. تجمع و ترددهای غیر 
ضرور نباید انجام بگیرد و پروتکل های بهداشــتی 
را همه باید مراعات کنند و این وظیفه قانونی، ملی 
وشــرعی است.وی اضافه کرد: به حمداهلل در زمینه 
واکسن داخلی و خارجی حرکت های خوبی انجام 
شــده است. در زمینه داخلی تقریبا سال آینده سه 
واکســن برکت، رازی و پاســتور را پیش رو داریم 
که این ســه واکسن را ســال آینده خواهیم داشت 
و امیدواریم برخــی از آن در فصل بهار و برخی در 
تابستان به دست ما برســد و از حاال تا پایان سال 
غیر از کواکس که ســهم خودمــان را داریم و ۱۶ 
میلیون و خرده ای دوز واکســن را دریافت خواهیم 
کرد، جاهای دیگر هم داریم تالش می کنیم.  رئیس 
جمهور تاکید کرد: همه تالش ها این است که در ماه 
بهمن واکسیناســیون انجام و شروع شود و این کار 
بسیار اهمیت دارد. واکسن داخلی که برای ما افتخار 
است. واکسن خارجی هم تا زمانی که واکسن داخلی 
برســد یک ضرورت است و باید این کار انجام گیرد. 
ان شاءاهلل با همکاری و یاری یکدیگر به خوبی از این 

دوران بگذریم و با موج چهارم مواجه نشویم.

روحانی در ستاد ملی کرونا:

نگران کرونای جهش یافته هستیم
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در گفت وگو با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد؛

چراباوجودکاهشقیمتارزقیمتکاالهاکمنمیشود؟
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران با تاکید بر اینکه قیمت واقعی و بنیادی دالر براســاس 
مطالعات انجام شــده حوالی ۲۰ هزار تومان است، گفت:  صادرکنندگان، روی تنزیل ارز 
مقاومت می کنند و اجازه کاهش نمی دهند.،  این روزها به واسطه ریزش چند هزار تومانی 
دالر، بازار شایعات و تحلیل ها در مورد آینده قیمت  در بازار سهام، خودرو، طال و ارز داغ 
است به همین علت هیجان و اثرات روانی آن را به وضوح می توان در این بازارها و ریزش 
قیمت ها مشــاهده کرد.عالوه بر آن میزان تاثیر کاهش دالر روی قیمت کاال و خدمات 
مصرفی مردم بســیار با اهمیت است. برای پیش بینی وضعیت نرخ ارز و تاثیر آن روی 
متغیرهای اقتصادی و بازارهای گوناگون به سراغ تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه تهران رفتیم.وی براساس مطالعات انجام شده معتقد است که رسیدن 
دالر به ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان را نشــدنی می داند و می گوید صادرکنندگان انحصاری در 
ســامانه نیما که قدرتشان کم هم نیست اجازه ریزش قیمت ارز را نمی دهند و از طرفی 

جهش قیمت مسکن و سهام نیز با واقعیت ها و منطق اقتصادی نیز هم خوان نیست.

مشروح این گفت وگو بدین شرح است:
باتوجه به روند کاهشــی قیمت ارز در روزهای اخیر مردم انتظار دارند که آثار 
آن را در کاهش قیمت کاال و خدمات مشاهده کنند. گفته می شود در بازارهای 
مختلف مانند بازار خودرو همه فروشنده شدند یا منتظر هستند که چه زمانی 
شرایط قیمتها تثبیت می شود. آیا این انتظار صحیح است؟ رابطه قیمت ارز با 

قیمت کاالها و دارایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
فکر نمی کنم نرخ ارز جا داشته باشد که خیلی پایین بیاید. بر اساس مبانی و بنیادهای 
اقتصاد جای چندانی برای پایین آمدن ندارد. در حالت خوشبینانه حوالی ۲۰ هزار تومان 
می تواند باشــد. بر اساس مطالعات خودم و دانشجویانم همین حدود را متصور هستیم. 
تفاوت میان قیمت کاال و دارایی ها وجود دارد. در سال ۹۹ به دلیل شدید بودن انتظارات 
تورمی، بسیاری فکر می کردند تحت فشار تحریم ها کشور دچار بن بست می شود و به 
ناچار به چاپ پول برای گذراندن امورات روزمره روی خواهند آورد. متناسب با این نگاه 
و انتظارات شدید تورمی، قیمت دارایی ها از حد نرمال و طبیعی و بنیادی اقتصاد باالتر 
رفت. خودرو نیز جنس دارایی به خود گرفت و قیمت آن وحشتناک باال رفت. به همین 
دلیل بود که از حالت کاال خارج شد و جنس دارایی پیدا کرد. بعضی حتی فکر می کردند 
پایه پولی و نقدینگی به سمت ۱۰۰ درصد برود. کسی تصور رشدهای معمولی و اندکی 
باالتر از آن را نداشــت و فکر می کردند از کنترل خارج می شــود.بعد معلوم شد که این 
خبرها نیســت و انتظارات تورمی زیاد از حد بدبینانه بوده است. قاعدتا باید قیمت ها بر 
می گشت و تعدیل می شد. همین اتفاق هم افتاد. اگر دقت کنید قیمت همه دارایی ها با 
چاشنی انتخابات  امریکا همراه شده و باعث کاهش قیمت ها شد. اما هنوز قیمت کاالها 
خود را با ارز تعدیل نکرده و قمیت خدمات به نسبت به دارایی ها رشد پیدا نکرد.واقعیت 
این اســت که اکنون قیمت دارایی ها افت پیدا کرده اما نباید انتظار داشت سطح قیمت 
کاال و خدمات کاهشی شود، چون افزایش آنها قابل توجه و منطبق با رشد ارز نبوده است.

مســاله دوم در این باره مساله چسبندگی قیمت ها است. باید توجه کرد که نباید انتظار 
کاهش قیمت کاالها را داشــت. اما شاید برخی کاالهایی که مستقیم با ارز ارتباط دارند 

مقداری از قیمت آنها کاسته شود.

این روزها قیمت ارز در بازار حدود 21 تا 23 هزار تومان نوسان می کند. از طرفی 
در سامانه نیما قیمت دالر همچنان روی 25 هزار تومان باقی مانده است. چرا 
این نرخ، خود را با بازار هماهنگ نمی کند؟ نکته دیگر اینکه صادرات غیرنفتی 
خود را با دالر 2500 تومانی تنظیم کرده و اگر قیمت دالر پایین بیاید آیا شاهد 

افت صادرات خواهیم بود یا وضعیت تغییری نخواهد کرد؟
در رابطه با اینکه چرا قیمت ارز در سامانه نیما واکنش نشان نداده است، باید گفت شرایط 
بازارها با هم متفاوت است. در بازار اسکناس، عده ای می خواهند قدرت خرید خود را حفظ 
کنند و شرایط آن با سامانه نیما متفاوت است. نیما شکل بازار ندارد و بیشتر سامانه است 
که صادرکننده و واردکننده با هم ســر و کار دارند.به خاطر این که صادرکنندگان اصلی 
قدرت انحصــاری دارند در مقابل کاهش نرخ دالر مقاومت می کنند. چون در نیما بازار 
رقابتی نیســت این امکان وجود دارد که قیمت دالر پایین نیاید. البته عدم اطمینان نیز 
از شرایط کنونی وجود دارد و زود است بگوییم قمیت آن کاهشی شود. از طرفی خریدار 
ارز برای واردات کاال نمی تواند از بازار اسکناس نیاز خود را تامین کند به خاطر مشکالت 
نقل و انتقال و هزینه های جانبی که به آن مترتب است. بنابراین وارد کننده نیاز خود را 
از طریق سامانه نیما تأمین می کند. در مقیاس تامین ارز کالن مثل دو میلیون دالر اگر 
واردکننده بخواهد از بازار اســکناس جمع کند جابجا کردن آن دشوار است در حقیقت 
این بازارها تفکیک شده اند و خریداران و فروشندگان آن نمی توانند این دو را جایگزین 
هم کنند. صادرکنندگانی که قدرت انحصاری دارند احتمال این را می دهند که با آمدن 
رئیس جمهور جدید آمریکا ممکن اســت خبری نباشد و بعد از افتتاح اولیه ارز ناشی از 

انتظارات مجدداً قیمت ها باز گردد.

 این دیدگاه که با حضور بایدن در آمریکا هم اتفاق خاصی در مورد کاهش نرخ 
دالر رخ ندهد و قیمت باال برود، چقدر محتمل است؟

بله؛ دور از ذهن نیســت. ما با سیاســیون در ارتباط نیســتیم و باید شرایط پیش رو را 
بررسی کرد.

 با حضور تیم جدید در آمریکا احتمال دارد که شاهد ریزش قیمت دالر باشیم؟ 
چه عواملی باعث شده پیش از اتفاقات جدید ناشی از انتخابات آمریکا، قیمت 

ارز در بازار ریزشی شود؟
قیمــت همه دارایی ها از جمله دالر بیــش از ارزش واقعی باال رفته بود. در حال حاضر 
به دلیل ترسیم آینده بهتر، مبانی این قیمت های جهش یافته، سست شده و تعدیل آن 

چیز عجیبی نیست.

 آیا در نقشــه ارزی کشــور و یا صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی و بازگشت 
دالرهای بلوکه شــده اتفاقی افتاده یا راه جدیدی برای دسترسی به ارزهای 

خارج از کشور باز شده است؟ 

ترامپ فرد کله شــقی بود و همه دنیا این مســئله را دید. در شــرایط کنونی، مقداری 
دسترسی به ارزهای خارج از کشور بیشتر و بهتر شده است. به نظرم دلیل اصلی مسئله 
انتظارات بود که فضا در حال حاضر تغییر کرده و دسترســی به منابع بیشتر شده البته 
تولید و فروش نفت نیز نسبت به قبل بهبود یافته است.رسیدن قیمت دالر به ۳۳ و ۳۵ 
هزار تومان نرخ واقعی و بنیــادی نبود. بنابراین از نرخ های کنونی تعجبی نداریم. چون 
دانشــجویان اقتصاد روی نرخ های بنیادی با رانت منابع طبیعی و بدون آن، مطالعات و 
بــرآورد دارند. حداقل قیمت واقعی در شــرایط کنونی ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان پیش بینی 
می شــود. این نرخ ها ربطی به اینکه بانک مرکزی چه می خواهد، ندارد. بلکه مطالعات 
است.با این اوصاف انتظار قیمت پایین تر را نداریم. عواملی مانند انتظارات، بهبود دسترسی 
به منابع و شــرایط سیاسی در ریزش قیمت دالر موثر بودند. مسئله دیگر این است که 
متاسفانه منافع بازار سهام هم در میان ارز با قیمت باال نهفته است. یک سال پیش این 
مســئله را گفتم. شــرکتهای عمده صادراتی وقتی قیمت ارز باال باشد سودآوری زیادی 
خواهند داشت و مانع از افت سهام می شوند. ممکن است شرکت های بزرگ بگویند بازار 

ارز را وادار می کنیم که ریزش قیمت ادامه پیدا نکند.

 با این نگاهی که شما داشــتید،  علت ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر 
چیست؟ از طرفی هنوز قیمت ارز نیما کاهش نیافته است؟ چه عواملی بر این 

بازارها موثر بود؟
باالخره دو اثر در این موضوع وجود دارد .بخشــی انتظارات بود که گفته شد. دولت هم 
مایل است که نرخ دالر پایین بیاید. نه اینکه به سمت ۱۰ یا ۱۱ هزار تومان برسد،  بلکه 
زیر ۲۰۰۰۰ تومان باشد. از طرفی صادرکنندگان مایل نیستند نرخ ارز پایین بیاید و به 
شــدت با آن مشکل دارند. قدرتشان هم کم نیســت و مشاهده کردید نرخ  دالر بعد از 
روند نزولی، اندکی افزایش یافت. منافعشان در این است که نرخ دالر پایین نیاید و اجازه 
قدرت مانور در این زمینه را ندهند. مگر این که درآمدهای نفتی بیاید و آثار آن را ببینیم 

که البته زمان بر است.

با توجه به اینکه صــادرات خود را با ارز 25 هزار تومانی تنظیم کرده و هزینه 
تولید برخی کاالها برای صادرات زیاد اســت و با این نرخ مزیت صادراتی پیدا 
می کنند اگر قیمت دالر کاهشی شود، فکر می کنید صادرات غیرنفتی شاهد 

تحوالت خاصی خواهد بود؟
به هر حال برخی کاالهای صادراتی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. صادرکنندگان اصلی 
مانند پتروشــیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها و نظایر آن هســتند که سهم عمده دارند. 
علی رغم ناکارایی که وجود دارد، تفاوت هزینه تولید و صادرات شــان خیلی زیاد بوده و 
بعید اســت با کاهش اندک نرخ ارز تغییری در صادرات آنها ایجاد شود. اگر قیمت روی 
۱۰ تا ۱۲ هزار تومان باشد معلوم است صادرات برای آنها نیز به صرفه نیست. به همین 

خاطر انتظار نداریم که نرخ دالر تنزل قابل توجه داشته باشد. 

رئیس جمهور اخیرا گفته بود اگر ۷ میلیارد دالر کره جنوبی آزاد شود دالر به 

15 تومان می رسد و قبل تر نیز عنوان کرده بود برنامه ما برای سال آینده این 
است که دالر به 11 هزار و 500 تومان برسد و به رئیس کل بانک مرکزی نیز در 

این زمینه دستور داده ام.
نه، مطمئن باشید هیچ وقت به این اعداد نمی رسد

اخیرا برخی از شــرکت های حقوقی بورسی نیز نظرشان این بود که دالر تا 1۷ 
هزار تومان کاهش می یابد به همین علت شاهد خروج سرمایه از بازار هستیم.

خیلی ســخت اســت که دالر روی ۱۷ هزارتومان بیاید. ولی اینکه روی ۱۲ هزار تومان 
باشد نه به مصلحت اقتصاد ایران است و نه به راحتی امکان پذیر می شود. بانک مرکزی 
به راحتی تن به این مســئله نمی دهد که با تزریق ارز، بازار قیمت بازار را کاهش دهد. 
عالقه ای به این کار ندارد. در سخت ترین شرایط مقاومت کرده و سعی شده در حاشیه 
بازار مداخله کند تا ذخایر ارزی را از دست ندهد.بعید است بانک مرکزی زیر بار برود که 

نرخ را به زور پایین بیاورد. نرخ جایی برای ریزش قابل توجه ندارد.

 امکان دارد قیمت کاالهایی که مستقیم با ارز سر وکار دارند کاهش یابد؟
 باال رفتن قیمت خیلی از کاالها به خاطر نرخ ارز نیست، مسئله اصلی این است که اساساً 
امــکان واردات ندارند. مثال بهترین لپ تاپ با نرخ ارز آزاد در بازارهای دیگر ۴۰ میلیون 
تومان اســت اما در بازار ما ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می شود. چون امکان واردات آن 
فراهم نیســت. به محض اینکه واردات شــود دو اثر قیمتی و تقاضا می تواند در مجموع 
در برخی کاالها و اقالم باعث کاهش قیمت شــود. اما در ســایر کاالها تاثیر محسوسی 

نخواهد داشت.

در مورد تاثیر نرخ ارز روی بازار بورس نظرتان چیست؟ وضعیت شاخص بورس 
را چگونه ارزیابی می کنید؟ ریزش ها تا چه زمانی ادامه دار خواهد بود؟

رابطه بلندمدتی برای بورس، مسکن و ارز پیش بینی کردیم. تا پایان شهریور ماه امسال 
قیمت ســهام خیلی پرش کرده بود. تازه در شهریور ماه نشان می داد که این جهش زیاد 
بوده وای به حال اینکه بخواهید با قیمت های مرداد ماه که در اوج بود، مقایسه کنید. در 
حال حاضر به نظر می رسد با وضعیت فعلی شاخص بازار و قیمت سهام با افتی که کرده 
خیلی جایی برای کاهش قابل توجه نداشته باشد و در همین حدود بازی کند. دستکاری 

هایی که در بازار سهام می شود مانع از این بوده که به نتیجه درست برسیم. 

منظورتان روی شاخص یک میلیون و 100 هزار تا یک میلیون و 200 هزار واحد 
است؟

بله، بعید است تمایلی برای کاهش قابل توجه وجود داشته باشد. نسبت به همین موقع 
نقدینگی را که بررســی می کنیم ۳۸ درصد رشــد کرده اســت. این کار پوششی برای 
قیمت های باال است. رشد قیمت سهام و مسکن از رشد نقدینگی نیز جلو زده بودند. در 
حال حاضر با افتی که رخ داده و همچنین رشــد نقدینگی که داریم همگرایی میان این 

دو شاخص در حال ایجاد شدن است.

یک کارشــناس اقتصــاد می گوید: در حالی مرکز آمار ایــران تورم را ۴۶ درصد 
اعالم کرده که مردم طی یک سال گذشته گرانی های ۳ تا ۶ برابری ده ها کاالی 
اساســی و ضروری را شاهد بودند که باورپذیری تورم اعالمی مرکز آمار را سخت 
کرده است.،  محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران 
در واکنش به نرخ تورم اعالم شــده، گفت: مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، 
به بررسی روند تورم در اقتصاد کشور پرداخته، گزارشی که هرچند نشان میدهد 
نرخ تورم ساالنه باز هم افزایش یافته اما در کمال تعجب آمار تورم ماهانه به روند 
کاهشــی خود ادامه داده و این امید را به وجــود آورده که در ماه های آینده نرخ 
تورم نزولی شود.نرخ تورم در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین چالشهای اقتصاد 
ایران تبدیل شده و همین موضوع یعنی فراز و فرودی که نرخ تورم طی میکند در 
عملکرد اقتصادی کشور بسیار پر اهمیت کرده میباشد. دولت روحانی زمانیکه کار 
خود را آغاز کرد، تورم در ماههای پایانی دولت احمدی نژاد حدود ۴۰ درصد شده 
بــود و دولت یازدهم اعالم کرد که هدف اصلی خود را بر کاهش نرخ تورم و تک 
نرخی کردن آن اســتوار خواهد کرد.وی افزود: حال پس از گذشت ۷ سال و نیم 
از کشورداری آقای روحانی، بد نیست با یک بررسی و واکاوی اجمالی ببینیم که 
دولت تدبیر و امید در ارتباط با نرخ تورم چه کرده و آیا به تعهدی که درخصوص 
تک رقمی کردن »نرخ تــورم« داده بود پایبند بوده یا نه؟ آیا دولتهای یازدهم و 
دوازدهم نســبت به دولتهای نهم و دهــم در خصوص مهار تورم عملکردی بهتر 
داشــته اند یا بدتر؟علیپور گفت: ابتدا ضروریست تا تورم را تعریف کنیم و معنا و 
مفهوم آنرا بهتر درک نماییم تا شفاف تر بتوانیم راجع به تورم سخن بگوئیم.تورم 
داللت بر وضعیتی دارد که بدلیل نبود کنترل مؤثر، بصورت افزایش بهای کاالی 
تولید شده آشکار می شود. تورم معموالً با افزایش واقعی یا بالقوۀ سطح عمومی 
قیمتها، یا بعبارتی دیگر با کاهش قوۀ خرید واحد پولی همراه اســت. در بعضی 
مواقع تورم زمانی بوجود می آید که سطح عمومی قیمتها به میزانی که افزایش در 
بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می کنند، تنزل نیابد. تورم آنطور که 
معموالً فهمیده می شود، رابطه ای با افزایش نامعمول قیمتها دارد.زمانی که مردم 
دربارۀ تورم صحبت می کنند، بنوعی به رشد سطح عمومی قیمتها اشاره دارند؛ 
تورم یعنی باید برای خرید کاالها و خدمات، پول بیشتری نسبت به روز، ماه و یا 
سال قبل پرداخت شود.با عنایت به تعریف تورم، حال باید ببینیم که مردم نسبت 
به سال گذشته چنین روزی، برای خرید کاال و یا خدماتی خاص چه مقدار باید 
بیشتر پول بپردازند، فلذا با این افزایش پرداخت مردم، خیلی راحت بتوانیم »نرخ 
تورم« را مشخص کنیم.وی در ادامه به نرخ تورم اعالم شده توسط مرکز آمار اشاره 
کرد و گفت: اواخر هفته گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم را ۴۶ درصد اعالم نمود 
که با شــنیدن این عدد، خیلی متعجب شدم و برایم سخت بود تا این نرخ اعالم 
شده را بپذیرم!!زیرا معنی نرخ تورم ۴۶ درصدی، یعنی اینکه اگر کاالیی بطور مثال 
یکســال پیش ۳۰۰۰ تومان بوده، االن باید چیزی حدود ۴۴۰۰ تومان باشد. اما 
واقعیت بازار و سفرۀ مردم چیز دیگری را بیان میکند. از همین رو با یک بررسی و 
نگاه سطحی به قیمت کاال و خدمات از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز، میتوانیم درصد 
واقعی گرانی و بعبارتی »نرخ تورم« را مشــخص کنیم.بر همین اساس به قیمت 

تعدادی از کاالهای مختلف در سالجاری بشرح زیر اشاره میکنیم:

بطور مثال:  * یکسال پیش در چنین روزی نرخ کرۀ ۱۰۰ گرمی چیزی حدود 
۲۵۰۰ تومان بوده اســت که امروز قیمت کرۀ ۱۰۰ گرمی حدود ۱۰ هزار تومان 
میباشــد!! یعنی قیمت کره حدود ۴ برابر یکســال پیش شده است!!   * یکسال 
پیش در چنین روزی قیمت هر کیلو برنج خارجی )دانه بلند هندی( حدود ۷ الی 
۸ هــزار تومان بوده که امــروز قیمت هر کیلو گرم از همین برنج حدود ۳۰ هزار 
تومان فروخته میشود!! یعنی حدود ۴ برابر!!  * هر کیلو از انواع برنج ایرانی نیز از 

۱۲ هزار تومان تا ۲۴ هزار تومان فروخته می شد که امروز بیش از ۴۰ هزار تومان 
فروخته میشود!!  * هر عدد انواع تن ماهی حدود ۸ هزار تومان فروخته میشد که 
امروز هر عدد تن به بیش از ۴۰ هزار تومان فروخته میشود!! یعنی حدود ۵ برابر!!

* یکسال پیش هر بسته آب معدنی بزرگ )۶ بطری( حدود ۵ هزار تومان فروخته 
میشد که امروز همان بسته آب امروز حدود ۱۸ هزار تومان بفروش میرسد!! یعنی 
حدود ۴ برابر!!  * هر کیلو آهن آالت )تیر آهن( بطور متوسط ۴ الی ۵ هزار تومان 
فروخته می شد که در حال حاضر بیش از ۱۶ هزار تومان فروخته میشود!! یعنی 
حدود ۴ برابر!!  * یکســال پیش خــودرو پراید حدود ۳۸ میلیون تومان بفروش 
میرســید که در حال حاضر بین ۱۰۰ الی ۱۲۰ میلیــون تومان در بازار بفروش 
میرسد!! )البته این روزها قیمت مدلهای مختلف پراید نوسان شدیدی دارد(. یعنی 
بیش از ۳ برابر!!  * قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز نسبت 
به یکسال گذشته از ۸ الی ۴۰ میلیون تومان به ۳۰ الی ۱۰۰ میلیون افزایش یافته 
است!! )البته قیمتها بسیار رشد عجیب و غریبی داشته و اصالً قابل پیش بینی و 
آمار برداری نیست(!!   * و.... صدها یا هزاران کاالی دیگری که طی یکسال گذشته 
با افزایش ۳ الی ۶ برابری مواجه شده اند!!  سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: اگر 
بخواهیم به قیمت تمامی کاالها و خدمات و میزان افزایش نرخ آنها طی یکسال 
گذشته اشاره کنیم باید کتاب قطور چند هزار صفحه ای را به نگارش دربیاوریم که 
امکانپذیر نیست ولیکن تعدادی از کاالی مختلف را انتخاب نموده و بعنوان نمونه 
بیان کردیم تا مشت، نمونه ای از خروار باشد و با استناد به این آمار نشان دهیم که 
مردم ایران برای خرید کاال و خدمات مختلف نسبت به یکسال پیش باید بیش ۳ 
الی ۶ برابر بیشتر پول پرداخت کنند و این در حالیست که طی این یکسال گذشته 
حقوق کارمندان و کارگران، افزایش چشمگیری نداشته است!!با عنایت به مطالب و 
آمار مطروحه بنده و همچنین نرخ تورم اعالم شده از طرف مرکز آمار ایران، مردم 
عزیزمان را به قضاوت و داوری دعوت میکنم و از مردم شریف ایران میخواهم که 
خودشــان بگویند که آیا افزایش ۳ الی ۶ برابری نرخ کاال و خدمات، یعنی چند 
درصــد گرانی و تورم؟  آیا افزایش ۳ الی ۶ برابری نرخ کاال و خدمات، یعنی تورم 
۴۶ درصدی؟ یا اینکه ۳ الی ۶ برابر شدن قیمتها یعنی تورم چند صد درصدی؟  
وی تأکید کرد: جدای از این افزایش سرسام آور نرخ کاالها، متأسفانه دزدی و کم 
فروشی هم به عینه دیده میشود، بطوریکه سر تمامی نوشابه ها، آبمیوه ها، شیرها 
و تمامی نوشیدنی ها به اندازه یک استکان خالی شده و از طرفی روز به روز قوطی 
ها، بطری ها و تمامی ظروف نوشیدنی ها الغر و الغرتر میشوند!! بسته های پنیر 
مملو از آب شده و میزان پنیر داخل بسته بندی کمتر قبل شده است!! بسته های 
چیپس هم بجای چیپس، مملو از باد شــده اند و شــرکتها بجای چیپس، باد به 
مردم میفروشند!! آیا این افزایش قیمتها با اینهمه دزدی و کم فروشی ها، سرجمع 
میشــود ۴۶ درصد تورم؟ انصاف خوب چیزی است!!  رئیس مرکز تجارت جهانی 
ایران در خاتمه تصریح نمود: این نوع آمار دادن یعنی رفع تکلیف کردن و آدرس 
غلط دادن آنهم به نیت گمراه کردن ذهن مردم!!  آیا واقعاً مسئولین و دولتمردان 
خودشــان خرید نمیکنند و از قیمتها و میزان افزایش نرخ کاالها و خدمات خبر 
ندارد که صد در صد اطالع دارند اما تعمداً چشــم خود را بر روی واقعیات بسته 
و آمار نادرســت به مردم میدهند تا مدیریت دولت خود را تحسین برانگیز جلوه 
دهند!!همچنانکه چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی رســماً اعالم نمود که 
اگــر ما نبودیم نرخ دالر به بیش از ۵۰ هزار تومان و نرخ تورم هم به ۱۵۰ درصد 
میرسید!! یعنی بنوعی به مردم میگوید که باید قدردان ما باشید!! تمام این گفته ها 
و آمار و قیمتها نشان دهندۀ این واقعیت است که دولت روحانی نه تنها به تعهدی 
که در ابتدای دولتش به تک رقمی کردن نرخ تورم داده بود عمل نکرده بلکه هم 
از دولتهای نهم و دهم بدتر عمل کرده و گرانی و تورم تک رقمی را به سه رقمی 

مبدل کرده که در نوع خود، رکوردشکنی هم کرده است!!

مردم تورم 4۶ درصد را باور کنند یا گرانی 200 تا 500 درصدی 
ده ها قلم کاالی اساسی؟
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گلدمن ساکس:گزیده خبر

لغو تدریجی تحریم های ایران به نفع قیمت نفت خواهد بود
بانک آمریکایی گلدمن ســاکس اعالم کرد برنامــه های دولت جدید آمریکا برای هزینه 
مالی گسترده و فوریت اندک برای لغو تحریم های ایران از قیمتهای نفت و گاز پشتیبانی 
خواهد کرد. تحلیلگران گلدمن ســاکس در یادداشــتی اعالم کردند: برآورد ما این است 
که اقدامات محرک مالی دو تریلیون دالری در طول ســالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تقاضای 
آمریکا را به میزان ۲۰۰ هزار بشــکه در روز تقویت خواهد کرد.جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا بسته محرک مالی ۱.۹ تریلیون دالری را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و تسریع 
توزیع واکسن کووید ۱۹ به منظور مهار این بیماری پیشنهاد کرده است.بازارهای نفت از 
اواخر سال ۲۰۲۰ با آغاز واکسیناسیون جهانی و امیدواری سرمایه گذاران به عادی شدن 

مصرف سوخت در آینده نزدیک، روند صعودی پیدا کردند. اقدامات محرک مالی بیشتر 
با کمک به رونق پیدا کردن تقاضا، اجازه می دهد روند صعودی قیمتها حفظ شــود. از 
سوی دیگر رشد عرضه تولیدکنندگان شیل به دلیل تمرکز آنها روی بهبود وضعیت مالی، 
محدود شده و همزمان عربستان سعودی متعهد شده است تولید نفتش را در دو ماه آینده 
به میزان چشــمگیری کاهش دهد تا به متعادل شدن دوباره بازار کمک کند. قیمتهای 
نفت روز جمعه به دلیل نگرانیها از محدودیتهای جدید کرونایی در چین که تقاضا برای 
سوخت در بزرگترین واردکننده نفت جهان را ضعیف خواهد کرد، کاهش پیدا کردند.این 
بانک آمریکایی همچنین پیش بینی کرد صادرات نفت ایران امسال اندک مانده و در نیمه 

دوم ســال ۲۰۲۱ به ۰.۵ میلیون بشکه در روز می رسد.جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ 
سفید اظهار کرد: مسئله ایران بخشی از مذاکرات اولیه پرزیدنت بایدن با همتایان خارجی 
و متحدان آمریکا خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، در یادداشت گلدمن ساکس آمده 
است: بازگشت تدریجی تولید ایران، دورنمای مثبت نفت را تقویت خواهد کرد و ما پیش 
از این پیش بینی کرده بودیم بازار نفت در ســال ۲۰۲۲ با توجه به ظرفیت مازاد اندک 
اوپک دچار محدودیت عرضه خواهد بود. بایدن در نخستین اقداماتش، لیزینگ نفت و گاز 
و مجوز حفاری در زمینهای فدرال را معلق و مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس ال 
از کانادا را لغو کرد و لیزینگ نفت در پناهگاه حیات وحش ملی آرکتیک را متوقف کرد.

نگرانی نفت از بازگشت به روزهای سیاه
قیمت نفت تحت تاثیر رشــد ذخایر نفــت آمریکا و نگرانیها نســبت به تاثیر 
محدودیتهای کرونایی جدید چین روی تقاضا برای ســوخت، در معامالت روز 
جمعه کاهش پیدا کرد. بهای معامالت نفت برنت  با ۶۹ ســنت کاهش، در ۵۵ 
دالر و ۴۱ سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۰.۴ درصد تغییر قیمت 
داشــت.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۶ سنت کاهش، در 
۵۲ دالر و ۲۷ ســنت در هر بشکه بسته شــد و برای کل هفته تقریبا تغییری 
نداشت.آمار رسمی نشان داد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته ۴.۴ میلیون بشکه 
رشد کرده در حالی که تحلیلگران کاهش ذخایر به میزان ۱.۲ میلیون بشکه را 
پیش بینی کرده بودند.بهبود تقاضا برای ســوخت در چین اواخر سال گذشته 
از قیمتهای نفت پشــتیبانی کرد اما با موج جدید ابتال به کووید ۱۹، این منبع 
امیدواری هم در حال ضعیف شدن است. قیمت نفت که شروع قوی در ابتدای 
سال ۲۰۲۱ داشت تحت تاثیر محدودیتهای جدید کرونایی برای شکستن قیمت 
باالتر به مانع برخورد کرده است. بخشهایی از هنگ کنگ قرنطینه شده و نخست 
وزیر انگلیس اعالم کرده محدودیتها ممکن است ماهها ادامه پیدا کنند. فرماندار 
ایالت نیویورک اعالم کرده در آســتانه تمام شدن دوزهای واکسن هستند.رایان 
فیتزموریس، استراتژیست کاال در روبوبانک اظهار کرد: بازار نفت تاکنون شرایط 
قرنطینه ســخت گیرانه ای که در سراســر اروپا به اجرا درآمده است را نادیده 
گرفته بود اما نادیده گرفتن ریســک تجدید قرنطینه ها در آسیا برای بازار نفت 
بی نهایت دشــوار خواهد بود.وزارت حمل و نقــل آمریکا روز جمعه اعالم کرد 
سفرهای جاده ای این کشــور در نوامبر ۱۱ درصد کاهش داشت که با افزایش 
آمار ابتال به کووید ۱۹، کاهش شدیدتری در مقایسه با اکتبر بود.به گفته لوییس 
دیکسون، تحلیلگر بازار نفت در شرکت ریستاد انرژی، به نظر می رسد موج دوم 
همه گیری در چین در حال گسترش شد و آمار ابتال هر روز افزایش یافته و به 
مناطق مختلفی نظیر شانگهای رسیده است.در این بین، آمار روز جمعه شرکت 
خدمات انرژی بیکرهیوز نشان داد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار 
دکلهای حفاری نفت و گاز را برای نهمین هفته متوالی افزایش دادند.بر اســاس 
گزارش رویترز، شــمار دکلهای حفاری نفت با دو حلقه افزایش به ۲۸۹ حلقه و 
شمار دکلهای حفاری گاز با سه حلقه افزایش، به ۸۸ حلقه رسید. با وجود رشد 
شــمار دکلهای حفاری فعال آمریکا در ماههای اخیر، شمار آنها همچنان ۴۱۶ 

حلقه معادل ۵۲ درصد پایینتر از مدت مشابه سال گذشته است.

 تشریح اقدامات محیط زیستی شرکت 
بهره برداری نفت و گازغرب

 شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناسبت فرارسیدن هفته هوای پاک،اقدامات 
 زیســت محیطی خود را در راســتای کمک به بهسازی هوای پاک تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی، رئیس اداره ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب ضمن گرامیداشــت هفته هوای پاک، گزارشــی از 
عملکرد این شــرکت در راستای کمک به سالم سازی هوای پاک ارائه کرد.نادر 
فتاحی پیرامون اقدامات شاخص زیست محیطی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
غرب با هدف کمک به اســتمرار هوای پاک به اقداماتی همچون انجام مطالعات 
و ارزیابی چرخه عمر فرآورش نفت خام با رویکرد مدیریت انرژی، نصب دستگاه 
K.O.D در مســیر فلر جهت نمکزدایی گاز و بهسوزی فلرها، تعویض تیپ فلر 
منطقه عملیاتی تنگ بیجار، احداث ایســتگاه های تقویت فشار و مجتمع گاز 
و گاز مایــع NGL- ۳۱۰۰، مزایده و فروش گاز های همراه نفت اشــاره کرد.

فتاحی اقداماتی از قبیل انجام مطالعات، تهیه شــرح نیــاز و برآورد مالی پروژه 
خرید و نصب تجهیزات ســامانه برخط آالینده های زیست محیطی در مناطق 
عملیاتی تابعه )دهلران، سرکان مالکوه، تنگ بیجار و نفت شهر( و همچنین مرکز 
شهرســتان دهلران و همچنین تهیه شرح نیاز دستگاه های  سیار فرآورش نفت 
)MOT ( به منظور جلوگیری از ســوزاندن مواد هیدروکربنی در شرایط خاص 
عملیاتی و جلوگیری از آلودگیهای زیســت محیطی را از جمله مهم ترین این 

فعالیت ها خواند.

 کاهش مصرف انواع فرآورده های نفتی 
در کرمانشاه

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه از کاهش مصرف 
انواع فرآورده های نفتی در ۹ ماه نخست امسال در این استان خبر داد و افزود: 
بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید با ۳۹ درصد کاهش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده است.به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کرمانشاه، فریدون یاسمی تصریح کرد: در بازه زمانی یادشده، بعد 
از نفت ســفید، کمترین مصرف مربوط به بنزین بــوده که با مدیریت صحیح 
شــهروندان ۲۵ درصد کاهش را نســبت به مدت مشابه ســال گذشته داشته 
اســت. به گفته وی، گاز مایع و نفتگاز نیز در ۹ ماه نخســت امســال نسبت به 
مدت مشــابه پارســال، به ترتیب ۹ و ۷ درصد کاهش داشته اند. یاسمی گفت: 
حــدود ۸۴۰ میلیون لیتر از انواع ســه فرآورده نفتی مایع شــامل بنزین، نفت 
سفید و نفتگاز در ۲۷۶ روز نخست سال جاری در سطح منطقه کرمانشاه توزیع 
شــده است. وی با تقدیر و تشکر از همشــهریان محترم بابت استفاده بهینه از 
سوخت، درخواست کرد که کماکان این رویه صحیح و پسندیده درست مصرف 
کردن مورد توجه قرار گیرد. وی در خصوص تامین ســوخت مناطق سردسیر و 
ســخت گذر نیز اظهار کرد: سوخت رســانی به این مناطق در حال انجام بوده و 

مشکلی در خصوص تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز وجود ندارد.

در شوراي اداري استان مطرح شد:
 پویش همدلي انرژي در زنجان

 اجرا مي شود
شــورای اداری اســتان با حضور نماینده ولی فقیه و فرماندار استان زنجان با 
هدف مدیریت مصرف انرژی اســتان در فصل زمستان برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومي شــرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، شوراي اداري استان 
بــا حضور نماینده ولي فقیه ، فرماندار، نمایندگان شهرســتان هاي زنجان و 
طارم در مجلس شــوراي اسالمي و مجلس نمایندگان ، مدیران دستگاه هاي 
اجرایي به صورت حضوري و ویدئو کنفرانســي برگزار شد.حجت االسالم علي 
خاتمي نماینده ولي فقیه در استان زنجان از مدیران اجرایي در سطح استان 
قدرداني و بر اهمیت رعایت موازین شــرع در خصوص مدیریت مصرف انرژي 
تاکید کرد.وي با اشــاره بر اهمیت تبلیغ و آگاه سازي مردم، خاطرنشان کرد: 
مدیران دســتگاه هــاي اجرایي با همکاري هنرمنــدان زنجاني مي توانند بر 
موضوعــات تبلیغي موثر، نظیر زنده کردن دوباره بابا برقي و اســتفاده از راه 
هاي خالقانه در جهت  اطالع رســاني و ترویج فرهنگ صحیح اصالح الگوي 

مصرف گام بردارد.

در آستانه افتتاح پروژه های شرکت آب منطقه ای کردستان در 
قالب پویش هر هفته الف - ب – ایران؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
کردستان از سد رمشت بازدید کرد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان، ضمن بازدید از سد 
رمشــت، از نزدیک درجریان پیشــرفت فیزیکی این ســد و کلیه 
اقدامــات انجــام گرفته پروژه در چنــد ماه اخیر قــرار گرفت. به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس 
آرش آریانژاد ضمن بازدید از پروژه ســد رمشت و تقدیر وقدردانی 
از عوامــل اجرایی این پروژه، اظهار داشــت: با تعامالت و همکاری 
های صورت گرفته در چند ماه اخیر، پیشــرفت قابل توجهی را در 
این پروژه شــاهد بوده ایم و مبرهن است که این پیشروی حاصل 
زحمات افرادی متخصص، دلســوز و با تعهد بوده است.وی با اشاره 
به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه، بیان کرد: 
با توجه به اعمال تحریمها، مشــکالت عدیده ای در حوزه عمران و 
تولید بوجود آمده که ســد ســازی نیز بعنوان یک پروژه عمرانی از 
این قاعده مســتثنی نبوده است.مهندس آریانژاد با بیان اینکه سد 
رمشــت می تواند در رونق و توســعه این منطقه نقش مهمی ایفا 
کند، ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه شاهد پیشرفت چشمگیری در 
مراحل احداث این ســد هستیم و امید است پروژه طی چند هفته 
آینده اتمام و به فاز بهره برداری برسد.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای کردســتان ضمن تاکید بر حرکت به سوی اهداف اصلی شرکت 
در راستای توسعه استان، خاطر نشان کرد: تمامی کارکنان شرکت 
آب منطقه ای کردســتان بســان یک تیم و سیستم قوی با ایجاد 
فضــای تعاملی، همدلی و همفکری هرکدام در جایگاه خود وظیفه 
و مســئولیتی را که به عهده دارد به نحو احسن انجام خواهد داد تا 
در راستای توسعه، ارتقاء و اعتالی استان کردستان به عنوان هدف 

اصلی شرکت گام برداریم.

وزیر ســابق نفت گفت: در دیداری که شخصاً با وزیر نفت هند 
داشــتم و در مورد صادرات گاز به هند مذاکره کردیم،  این مقام 
مسؤول هندی اعالم کرد شما گاز را به پاکستان برسانید و بعد 
ما زمینه های رسیدن گاز ایران به هند را فراهم می کنیم.، رستم 
قاسمی، وزیر نفت دولت دهم و فرمانده سابق قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص(، روز گذشــته به بازدید از بیست و پنجمین 
نمایشــگاه بین المللی نفت ایران پرداخت.در حاشیه این بازدید، 
وزیر سابق نفت در نشست خبری با بیان اینکه ایران اولین دارنده 
ذخایر گازی جهان است و سهم ۲ درصدی کشورمان از تجارت 
جهانی گاز برازنده این ظرفیت عظیم نیست، گفت: اگر فازهای 
پارس جنوبی و دیگر پروژه های تولید گاز کشور، به موقع و طبق 
برنامه تکمیل می شــد امروز به جای ۱ میلیارد مترمکعب تولید 

روزانه گاز، ۱.۳ میلیارد مترمکعب تولید داشتیم.

مدیریت مصرف الزمه حوزه انرژی کشور است
عضو کابینه دولت دهم در تشریح این نکته که رسیدن به تولید 
۱ میلیارد مترمکعبی در روز نیز دستاورد بزرگی تلقی می شود، 
گفت: مدیریت مصرف یکی از الزمه های فعالیت در کشور است. 
در واقع اگر این میزان بســیار زیاد گاز تولید کنیم و بیشتر آن 
به بخش مصرف داخلی غیرمولد برسد، روال درستی نیست.وزیر 
ســابق نفت در توضیح اقدامات الزم برای بهینه سازی مصرف، 
تاکید کرد: پس اول باید به مدیریت و بهینه ســازی مصرف گاز 
به خصوص در بخش خانگی بپردازیم و در وهله دوم باید بهره وری 
را در بخــش تولید و همچنین بخش هــای مختلف مصرفی از 

خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنایع افزایش دهیم.

صادرات 200 میلیون مترمکعب در صورت بازکردن مبادی 
جدید

وی ســومین اقدام مهم در زمینه گاز را بازکردن مبادی جدید 
صادراتی عنــوان کرد و گفت: ما قراردادهایی در زمینه صادرات 
گاز داشــتیم که اگر اجرایی می شــد امروز روزانه ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب صادرات گاز داشــتیم. قاسمی، با اشاره به قراداد بین 
ایران و پاکســتان، گفت: قرارداد مهمی با پاکستان داشتیم و در 
ســال ۹۲ کلنگ آن را در نقطه صفر مرزی زده بودیم و در این 
مراسم کلنگ زنی، نمایندگانی از تمامی ۱۵ کشور همسایه ایران 
دعوت شــده بودند و آغاز پروژه مهم صادرات گاز به پاکستان با 

حضور مقامات ارشد و مهم این کشور صورت گرفت.

توقف پروژه خط لوله صلح، فرصت بازار چند میلیاردی 
شرق آسیا را از ما گرفت

وزیر سابق نفت ادامه داد: می توانستیم با اجرای به موقع و کامل 
خط لوله صادراتی گاز به پاکستان، پروژه خط لوله صلح را اجرایی 
کنیم و به بازار چند میلیارد نفری شــرق آسیا دست یابیم؛ که 
این قرارداد اجرایی و عملیاتی نشد.قاسمی با ابراز اینکه فرصت 
بسیار خوبی را برای صادرات گاز به پاکستان و بعد از آن به هند 
از دســت دادیم، گفت: در دیداری که شــخصاً با وزیر نفت هند 
داشــتم و در مورد صادرات گاز به هند مذاکره کردیم، این مقام 
مســئول هندی اعالم کرد که شما گاز را به پاکستان برسانید و 

بعد ما زمینه های رسیدن گاز ایران به هند را فراهم می کنیم.وی 
با اشــاره به جزئیات پروژه خط لوله صلح گفت: اجرای خط لوله 

صلح به منظور صادرات روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز بود.

نوری مالکی مجوز پارلمان عراق برای ترانزیت گاز از ایران 
را گرفته بود

وزیر سابق نفت همچنین در تشریح یک قرارداد و یک تفاهم نامه 
با طرف عراقی برای صادرات گاز به این کشور از دو مسیر بغداد و 
بصره گفت: اگرچه صادرات گاز به عراق در این دو مسیر اجرایی 
شده اســت، اما صحبت هایی هم برای صادرات گاز به کویت از 
طریق بصره شــده بود و مذاکرات به صورت موفق و جدی پیش 
رفته بود و حتی توســط نوری مالکی، مجوزی از پارلمان عراق 
برای صادرات گاز از طریق بصره به کویت گرفته بودیم که دولت 
به اتمام رســید و کار به دولت بعد تحویل شد.وی ادامه داد: در 
خصوص صادرات گاز به عمان نیز مذاکرات خوبی با این کشــور 
صورت گرفته بــود و می دانم که این مذاکرات در دولت یازدهم 
هم پیگیری شد اما اینکه به چه نتایجی رسید باید از مسئوالن 

دولت فعلی بپرسید.

دولت تدبیر و امید طرح ایران LNG را تکمیل نکرد
قاسمی همچنین با اشاره به اینکه می توانستیم با ورود به صنعت 
LNG صادرات گاز را از دو مســیر خط لوله و LNG دنبال کنیم، 
گفت: طرح ایران LNG با پیشــرفت خوبی مواجه بود و تحویل 

دولت بعد شد که به هر صورت تکمیل نشد.

بابک زنجانی مجوز شورای عالی امنیت ملی داشت
وزیر نفت دولت دهم در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، پیرامون 
نحوه صادرات نفت در شرایط تحریمی دولت دهم، گفت: زمانی 
که حلقه تحریم های نفتی ایران تنگ تر شــد، صادرات رسمی و 
دولتی نفت با چالش هایی مواجه شد. از سویی دیگر بستری نیز 
برای حضور بخش خصوصــی در این بخش ایجاد نکرده بودیم. 
بابک زنجانی برای خرید نفت به عنوان متقاضی به شرکت های 
پوششی که مجوز شورای عالی امنیت ملی داشتند، مراجعه کرد.

قاسمی در تشریح مسئله صادرات نفت و بابک زنجانی، ادامه داد: 
زنجانی یک ال سی در یکی از بانک های خارج از کشور که برای 
انجام امور مالی ایران ایجاد شــده بود و حدود ۶۰ درصد نقل و 
انتقاالت مالی ایران در این بانک انجام می شــد، ارائه داد. پس از 
ارائه این ال سی، پیش از موعد سر رسید، زنجانی کل این بانک را 
خریداری می کند و به این ترتیب مالک بانک و ال سی می شود. 

البته این بانک نیز تحریم می شود.

هیچ یک از کارمندان وزارت نفت در پرونده زنجانی متهم 
نیست

وی با اشــاره به این نکته که در چنین شرایطی ایران زنجانی را 
ممنوع الخروج کرد و کارشناس هایی برای شناسایی اموال وی و 
ارزش گذاری آن معین شدند، گفت: پس از آن اموال شناسایی 
شد و روند قضائی آن نیز کلید خورد و در همان دولت ما وی را 

معرفی کردیم. اقدامات قضائی الزم باید انجام شود.

مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: پدیده هایی مانند 
پارس جنوبــی کمتر اتفاق می افتد و خوشــبختانه ما این 
مخزن را در کشور داریم اما تمام گاز آن را در کشور مصرف 
می کنیم. حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی گاز 
ایران در نشســت خبری با اصحاب رسانه در محل بیست و 
پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز پاالیش و پتروشیمی، 
ضمن اشاره به اینکه صنعت نفت و گاز کشور در تالش است 
که وابستگی به کاال های خارجی را به حداقل ممکن برساند، 
گفت: انتظار می رود که امسال تمرکز ویژه ای در تولید داخل 
داشته باشــیم و صنعت گاز کشور به دلیل نوع شکل گیری 
اش روی موضوع توسعه داخلی تمرکز ویژه تری دارد.مدیر 
عامل شرکت ملی گاز ایران ضمن تشریح اینکه به دلیل اینکه 
عمده فعالیت های شرکت گاز را بعد از انقالب انجام داده ایم 
کمتر وابستگی به خارج کشور داریم، گفت: ۸ میلیون واحد 
جدید گاز به مصرف کنندگان ما اضافه شده که همه تولید 

داخل بوده و اشتغال زایی خوبی ایجاد کرده است.

2 برند داخلی کمپرسور تولید می کنند
وی در بیــان موضوع کمپرســورها، اظهار داشــت: بحث 
کمپرســور ها مطرح است که خوشبختانه ما اکنون ۲ برند 
داخلی تولید آن ها را در کشــور داریم، خوشــبختانه امروز 
ســاخت قطعات یدکی و تعمیرات آن به صورت کامل در 
داخل کشــور انجام می شود.این مقام مسئول، ادامه داد: در 
بخش پاالیشــگاه ها که بخش عمــده ای از مصرف کاالیی 
صنعت گاز را بر عهده دارند، سال گذشته رویدادی را برگزار 
کردیم و کاال های مورد نیاز که قبل از آن از خارج کشــور 
تامین می شــد، در آن رویداد که با تولیدکنندگان داخلی 
داشــتیم، به عنوان خرید بار اول، قراردادهایش بسته شده 

است.

شرکت های دانش بنیان در بحث بهینه سازی به کمک 
ما بیایند

منتظر تربتی با اشــاره به این نکته که پیش بینی می شود 
تا ســال آینده تمام مواد شیمیایی و کاال های مورد نیاز در 
پاالیشگاه ها به دســت تولیدکنندگان داخلی تامین شود، 
تاکید کرد: در بحث خطوط لوله احداث گاز، ســاالنه هزار 
کیلومتر خط لوله احداث می کنیم و هر هزار کیلومتر خط 
لوله که احداث می شــود، ۳ میلیارد دالر هزینه ارزی دارد 
که بیشــتر آن مربوط به تامین ورق فوالد است.مدیر عامل 
شرکت ملی گاز ایران بیان کرد: سال گذشته باور آن سخت 
بــود که ورق مورد نیاز صنعت گاز را در داخل تولید کنیم، 
اما اکنون خوشبختانه ورق ترش خط لوله گوره به جاسک و 
خط لوله شیرین برای صنعت گاز کشور، در کارخانه اکسین 
تبدیل به ورق شده و لوله سازی اهواز نیز مشغول به تولید 
آن اســت و تا یک ماه آینده می توانیم از آن استفاده کنیم. 
این کار مانع از خروج ارز از کشور می شود و می توانیم ادعا 

کنیم که یک صنعت گاز تمام ایرانی داریم.

تمام گاز پارس جنوبی در کشور مصرف می شود
وی در بیــان جزئیــات ارتباط شــرکت های دانش بنیان و 
شرکت گاز، افزود: شــرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
باید برای بهینه سازی مصرف گاز، پا به پای تولید گاز به ما 
کمــک کنند.منتظ تربتی در بخش دیگر گفتگوی خود به 
میدان گازی پارس جنوبی اشــاره کرد و گفت: پدیده هایی 
مانند پارس جنوبی کمتر اتفاق می افتد و خوشــبختانه ما 
این مخزن را در کشــور داریم و تمام گاز آن را در کشــور 

مصرف می کنیم.

باید نگاه ویژه ای به بهینه سازی داشته باشیم
این مقام مســئول در پاسخ به ســوال خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، پیرامون مسئله بهینه سازی و نقش شرکت 
گاز در این موضوع گفت: باید نگاه ویژه ای در بهینه ســازی 
داشته باشیم، بستر های مختلفی در بخش نیروگاه ها صنایع 
و خانگی نیاز به بهینه ســازی دارند. در بخش خانگی هم 
موضوعات نرم افزاری و هم موضوعات ســخت افزاری باید 
دنبال شود.منتظرتربتی افزود: نرم افزاری یعنی فرهنگ سازی 
و سخت افزاری یعنی بهینه سازی ساختمان ها و تجهیزات 
مصرف گاز که امیدواریم در این نمایشــگاه برنامه زیربنایی 
برای مدیریت مصرف گاز در سال های آینده ایجاد شود.وی 
گفت: باید به ســمت تولید گاز با ارزش افزوده باالتر برویم. 
در شبکه گاز کشور تقریباً هزار میلیون متر مکعب گاز خام 
روزانه تولید می شود که مجموع مصرف گاز در بخش خانگی 
به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز و نیروگاهی ۱۰۰ 

تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

صادرات گاز به عراق بدون مشکل انجام می شود
مدیر عامل شــرکت ملی گاز ایــران تاکید کرد: صنایع نیز 
مطابق روال قبلی کار می کنند و صادرات گاز هم بدون هیچ 
مشــکلی به عراق و ترکیه در جریان است.منتظر تربتی در 
بیان جزئیات طرح امید در حوزه گاز، افزود: برنامه داریم که 
حدود ۳۰ درصد از مصرف کنندگان گازشــان مجانی شود 
و اگر مصرف کنندگان تالش کننــد که مصرف آنها کمتر 
از ۲۰۰ متر مکعب در ماه شــود، گازشــان مجانی می شود 
و اولیــن قبوض گاز مجانی از نیمه بهمن صادر می شــود.

مدیرعامل شرکت گاز کشــور ادامه داد: موتورخانه ها یکی 
از مراکز عمده مصرف گاز هســتند و به همین دلیل طرح 
رایــگان اصالح آن ها را در دســتور کار داریم و هر کس در 
خانه اش موتورخانه دارد، می تواند در ســایت شــرکت گاز 
ثبت نام کند تا به صورت رایگان موتورخانه آن اصالح شود. 
اصالح شــامل تنظیم و عایق کاری در موتورخانه است.این 
مقام مســئول در پایان گفت: واردات گاز از ترکمنستان در 
سال های گذشته انجام می شد. در سال ۸۶ که قطع گاز آن 
اتفاق افتاد، کشور با مشکل زیادی مواجه شد. ما شبکه گاز 
داخلــی را از واردات گاز بی نیاز کــرده ایم، ولی مذاکرات با 

ترکمنستان برای واردات گاز ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران

امیدواریم گاز 30 درصد مشترکان مجانی شود
وزیر سابق نفت

 بازار چند میلیاردی شرق آسیا از دست رفت

استانها
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گزیده خبر تشریح جزییات سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران

تامین نیاز بازارهای ارمنستان
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: کشورهای همسایه در اولویت ما هستند و به دنبال 
افزایش سهم صادراتی خود به کشورهای همسایه هستیم. طبیعتا حوزه قفقاز برای ما مهم 
است و روی آن کار کرده ایم و برنامه های سال 1400 را بر همین مبنا قرار می دهیم که توسعه 
روابط با همســایگان را به عنوان یک اصل داشته باشیم تا افزایش صادرات ما به کشورهای 
همسایه را به دنبال داشته باشد.حمید زادبوم در مورد سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به ایران 
گفت: با توجه به اینکه توسعه روابط یکی از ضرورت های فعلی دو همسایه است و با توجه 
به اینکه ارمنستان یکی از کشورهای اوراسیا است و ما مذاکرات تجارت آزاد را با اوراسیا از 
فوریه شروع می کنیم، ضرورت داشت بعد از مدت ها فعالیتی بین دو کشور انجام شود که با 
دعوت از وزیر اقتصاد ارمنستان این کار محقق شد.وی با اشاره به برنامه های سفر وزیر اقتصاد 
ارمنستان تصریح کرد: ایشان از چند کارخانه تولیدی ایرانی بازدید خواهند داشت، نشستی با 
وزیر صمت دارند و یک سری تفاهمات انجام خواهد شد. فردا سفری به اصفهان دارند و با چند 
نفر از مقامات کشور مالقات خواهند کرد.رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در مورد آمار 
مبادالت دو کشور گفت: آمار دقیقی وجود ندارد اما در سه ماهه اخیر مبادالت ما رشد خوبی 
با ارمنستان داشته و وضعیت مناسبی دارد. روند تجارت ما با ارمنستان در ده سال گذشته 
رو به رشد بوده است. ده سال پیش حجم تجارت ما ساالنه حدود 270 تا 280 میلیون دالر 

بوده اما امروز به آمار ساالنه حدود بیش از 400 میلیون دالر رسیده است. البته برای دو کشور 
همسایه این رقم عجیب نیست.وی افزود: ما چهارمین کشوری هستیم که واردات ارمنستان 
را تامین می کنیم. قبال رتبه ما پنجم یا ششم بود اما االن بعد از روسیه، چین و آلمان، از سال 
2019 ایران چهارمین کشوری است که ارمنستان از آن واردات می کند. دو طرف عالقه مند 
هستند که این مبادالت را افزایش دهند.معاون وزیر صمت با اشاره به مبادالت هوایی و زمینی 
بین ایران و ارمنستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه یکی از کشورهایی که مرزهای ما با آن 
در دوران کرونا باز بود ارمنستان است. هرچند برای مدت کوتاهی این مرز بسته شد اما االن 
باز و همچنین پرواز بین تهران و ایروان نیز برقرار است.وی افزود: در زمینه مبادالت زمینی 
نیز مشکالتی نداشتیم. ارمنستان تنها کشور اوراسیا است که با ما مرز مشترک دارد و باید از 
این مرز مشترک به عنوان دروازه ای به اوراسیا استفاده کرد.رییس سازمان توسعه تجارت در 
مورد همکاری های تجاری با کشورهای حوزه قفقاز بیان کرد: کشورهای همسایه در اولویت ما 
هستند  و به دنبال افزایش سهم صادراتی خود به کشورهای همسایه هستیم. طبیعتا حوزه 
قفقاز برای ما مهم اســت و روی آن کار کرده ایم و برنامه های سال 1400 را بر همین مبنا 
قرار می دهیم که توســعه روابط با همسایگان را به عنوان یک اصل داشته باشیم تا افزایش 
صادرات ما به کشورهای همسایه را به دنبال داشته باشد.زادبوم در پاسخ به امکان جایگزینی 

ایران به جای ترکیه در طی تحریم کاالهای ترکی در ارمنستان گفت:  حرف هایی که گاهی 
به صورت ناشیانه در این مورد گفته می شود می تواند تنش دیپلماتیک بین کشورها به وجود 
بیاورد. ممکن است ارمنستان به مدت 6 ماه کاالهای ترکیه را وارد نکند و ما اقالم مورد نیاز 
ارمنستان  را تامین کنیم اما لزوما ما امکان تامین همه کاالهایی که ترکیه به ارمنستان صادر 
می کند را نداریم. کشورها مبادالتی دارند که به اقتضای زمان انجام می شود. ما به دنبال پر 
کردن جای ترکیه نیستیم اما اگر ارمنستان کاالیی نیاز داشته باشد که ما بتوانیم تامین کنیم 
این کار را می کنیم. ان شااهلل روابط تجاری بین همسایگان دوستانه و برادرانه باشد.وی اضافه 
کرد:  ما نمی خواهیم با سفر مقامات ارمنی در شرایطی که آذربایجان نیز دوست و همسایه ما 
است، از نظر سیاسی حساسیت ایجاد شود. فقط می خواهیم با همسایگان خود روابط خوبی 
داشته باشیم و بتوانیم روابط تجاری خود را با آنها ادامه و گسترش دهیم. دو هفته پیش با 
آذربایجان کمیسیون مشترک داشــتیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول آن بود. 
لذا ما به دنبال این هستیم که روابط تجاری مان با همسایگان دوستانه، برادرانه و بر اساس 
رعایت حق همسایگی باشد.معاون وزیر صمت تصریح کرد: بنابراین همه همسایگان از جمله 
ارمنســتان برای ما محترم هستند.  ممکن است ارمنستان به کاالی ایرانی و همکاری های 

مشترک اقتصادی نیاز داشته باشد و ما آماده همکاری هستیم.

نیره پیروز بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران :
ذوب آهن اصفهان در تدوین استانداردها 

نقش کلیدی دارد
صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر 
شناخته می شــود. در کشورمان اگر به دوره های تحول 
صنعتی توجه کنیم،در می یابیم صنعتی شدن ایران با 
آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است.نیره پیروز 
بخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران که به مناسبت 

23 دی سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان با خبرنگار ما گفتگو می کرد با اعالم 
مطلب فوق گفت: ذوب آهن اصفهان، صنایع پایین دستی و باال دستی بسیاری را 
برای فعالیت های خودش تعریف کند و در حقیقت از این مسیر رشد و گسترش 
صنعت در کشور رقم خورد.رییس ســازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که 
ذوب آهن اصفهان به دلیل قدمت صنعتی، فراز و نشیب های فراوانی را سپری کرد 
، گفت :  ابتدا قرار بود این کارخانه در کرج ساخته شود، سپس به اصفهان منتقل 
شــد. هم اکنون در کرج منطقه ای به نام ذوب آهن وجود دارد ولی در نهایت این 
کارخانه در اصفهان برنامه ریزی و ساخته شد. ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد 
اراده، تعهد، رشد و توسعه اقتصادی،تعصب به میهن و همچنین عالقه به پیشرفت 
و اراده آهنین برای هرچه بهتر شدن است.پیروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان 
به اســتانداردهای ملی و جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: درسال های دهه 
1380 در یکی از محصوالت که با استانداردهای ایران و اروپا، ناهمخوان بود باید 
تغییراتی صــورت می گرفت که ذوب آهن بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را با 
این استاندارد وفق داد. این مهم نشان می دهد در تمام دوران ها اراده پویایی برای 
ارتقاء بیش از پیش کیفیت در این مجموعه وجود داشــته و دارد.رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران، تدوین استانداردهای مقاطع ساختمانی را مرهون همکاری 

های ذوب آهن اصفهان دانست.

جعفری در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل گل گهر مطرح کرد:
 توسعه اکتشاف و زیرساخت در شمار اولویت 

های گل گهر باشد
رییس هیات عامل ایمیدرو در تشریح مهم ترین ماموریت های شرکت گل گهر، 
اعالم کرد: توســعه اکتشافات و زیرساخت ها در شمار اولویت های گل گهر قرار 
بگیرد. وی افزود: برنامه کلنگ زنی 2 هزار میلیارد تومان پروژه در گل گهر، نشان 
از نگاه توســعه ای این مجموعه در بخش معدن و صنایع معدنی دارد.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری که در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
گل گهر سخن می گفت، افزود: یکی از ضرورت های رشد اقتصاد معدن و صنایع 
معدنی، توســعه اکتشافات به عنوان پیشــران این بخش است.وی گفت: در این 
زمینه اقدامات قابل توجهی توسط ایمیدرو و با همراهی بخش خصوصی صورت 
گرفته اســت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت افزود: مجموعه گل گهر باید 
توسعه اکتشافات را در برنامه های خود قرار دهد چراکه دستاوردهای این مهم به 
توسعه گل گهر و مناطق محروم منجر خواهد شد.جعفری توسعه زیرساخت ها 
را از دیگر ماموریت های گل گهر برشمرد و گفت: در بخش زیرساخت، مشارکت 
شــرکت ها از جمله گل گهر در طرح ملی انتقال آب خلیج فارس، بســیاری از 
نگرانی ها در توســعه صنعت را برطرف کرد که باعث افتخار است.رییس هیات 
عامل ایمیدرو استفاده از ظرفیت های نخبگان و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 

را از دیگر رویکردهایی خواند که باید مورد توجه گل گهر باشد.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس مطرح کرد: 
صنایع مصرف کننده در کنار معادن قرار 

گرفته اند
در طرح احیا سعی کردیم تا صنایع مصرف کننده در کنار معدن قرار گیرند و از 
تکنولوژی های آنها در اکتشاف مواد معدنی جدید سهیم شوند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی 
و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
ایمپاســکو درکنفرانس آنالین معدن گفت: محدوده هــای زیادی وجود دارند و 
می توانند زمینه توســعه و رونق سنگ آهن کشور را در پی داشته باشند.وی در 
ادامه افزود: روی محدوده های بالفعل معدنی که به دالیل مختلف اداری فعالیت 
اکتشــافی روی آنها انجام نشــده و برخی در خصوص مسائل اکتشافی بوده که 
باید آنها را بازیابی کنیم.عظیمی خاطر نشــان کــرد: 10 درصدر از پروانه های 
بهره برداری فلزی هســتند که 38 مورد سنگ آهن است. همچنین 38 درصد 
از معادن فلزی ســنگ آهن هستند.به گفته وی، 43درصد از ذخایر فلزی سنگ 
آهن اســت و نشان از اهمیت آن دارد. همچنین 48درصد از تولید معادن فلزی 
ســنگ آهن است و 43درصد اشغالزایی نیز برای این بخش است.عظیمی افزود: 
در ســال 98 حدود 120 گواهی کشف و 329 پروانه اکتشاف داشتیم که برخی 
در اختیار سازمانهاســت و میتوان برای احصــا از آنها کمک گرفت.به گفته وی، 
مجموعه قطعی ذخایر فعال 2میلیارد و 700میلیون تن ذخیره قطعی اســت و 
حدود 9میلیون اســتخراج واقعی سنگ آهن داریم.گفتنی است اولین کنفرانس 
آنالین معدن با موضوع ســرمایه گذاری روی محدوده های اکتشافی سنگ آهن 

هفته گذشته برگزار شد.

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
 شرکت های معدنی بزرگ به سرمایه گذاری

 در توسعۀ اکتشافات مكلف شوند
معاون امور معادن شــرکت فــوالد مبارکه با حضور در 
کنفرانس آنالین معدن 24 گفت: ایران یک کشور معدنی 
اســت و بیش از پیش باید برای مباحث اکتشاف وقت 
صرف شود و در این زمینه تبادل نظر انجام گیرد.محمد 
یاسر طیب نیا در ادامه با اشــاره به جدی بودن بحران 

تأمین مواد اولیه خاطرنشــان کرد: بخش خصوصی توان انجام اکتشاف را دارد، 
اما باید انگیزه برای آن  ایجاد شود. همچنین مساوات در ارائۀ فرصت های معدنی 
با عدالت در این زمینه جایگزین نشــود.به گفتۀ وی، شرکت های معدنی بزرگ 
باید برای ســرمایه گذاری در اکتشاف معادن ترغیب و حتی مکلف شوند.معاون 
امور معادن شــرکت فوالد مبارکه عمدۀ ذخایر معدنی را در محدودۀ عمق 500 
تا 1000 متری ارزیابی کرد و این موضوع را نشــان از اهمیت اکتشافات عمقی 
دانست.طیب نیا با اشاره به سرمایه گذاری 7 میلیارد دالری کشور استرالیا در سال 
2012 بــرای بیش از 10 میلیون متر حفاری گفت: در ســال 2016 نیز در این 
کشور 8 میلیون متر حفاری باکیفیت انجام شده است. در سال 2017 در کشور 
چین نیز 5 میلیون متر حفاری انجام شده، اما متأسفانه اعداد مربوط به حفاری 
در ایران با این اعداد قابل مقایسه نیست. برای مثال در سال 96 حدود 162 هزار 
متر حفاری انجام شده که فاصلۀ زیادی با میزان حفاری در کشورهای پیشرو دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:
لزوم ارتقا کیفی صنعت پوشاک و کفش برای توسعه صادرات

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم ارتقای کیفی صنعت پوشاک و کفش به منظور توسعه صادرات تاکید کرد.به گزارش وزارت صمت، علی آقامحمدی، 
در جلسه بررسی وضعیت زنجیره صنعت پوشاک و کفش که با حضور مهم ترین تولیدکنندگان این حوزه برگزار شد، گفت: زیر ساخت های خوبی در این صنعت 
وجــود دارد ولی ارزش افزوده و میزان تولید در این زنجیره صنعتی باید ارتقا پیدا کند و ســهم خــود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد.عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تحقق این موضوع را مستلزم حضور فعال تولیدکنندگان در تکمیل زنجیره صنعتی برشمرد و افزود: زنجیره ارزش در صنعت پوشاک و 
کفش شناخته شده است اما باید در این زنجیره صنعتی بازاریابی و گشایش های صادراتی به صورت تجمیعی مدنظر قرار بگیرد. دستگاه های ذیربط نیز باید به 

عنوان تسهیل گر پای کار باشند تا با ایجاد فضای هم رقابتی کل زنجیره صنعتی توسعه یابد.

مشارکت در کل زنجیره صنعتی برای ارتقا جایگاه این صنعت راهبردی
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در ادامه ارتقا جایگاه این صنعت راهبردی را مستلزم مشارکت در کل زنجیره صنعتی دانست و ادامه داد: در این 
زنجیره صنعتی، برنامه ریزی برای تحریک تقاضای داخلی و خارجی باید در اولویت قرار گیرد و در کنار این سیاست گذاری ارتقا تولیدات صنعتی مد نظر قرار 
گیرد تا توسعه این صنعت تسریع بشود.آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش ضرورت تجمیع تقاضا در کل زنجیره صنعتی را عنوان و خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر فروشگاه های بزرگ شکل گرفته اند و حوزه طراحی نیز برای بهبود وضعیت این صنعت اعالم آمادگی کرده است و می توان از این فرصت پیش آمده 

با همکاری شما سرداران سازندگی، برنامه راهبردی برای توسعه این صنعت تدوین کرد.

استقرار صنعت پوشاک در منطقه آزاد شهرک فرودگاهی امام خمینی
گفتنی است در این جلسه جمعی از مهم ترین تولیدکنندگان حوزه نساجی، پوشاک و کفش به بیان مهمترین مسائل خود در خصوص زنجیره ارزش پرداختند.

اســتقرار صنعت پوشــاک در منطقه آزاد شــهرک فرودگاهی امام خمینی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد و مقرر شد با محوریت 
تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تسهیل گری دولت انجام شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات پاسخ داد
باید منتظر ارز تک نرخی باشیم؟

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران به گمانه زنی هایی که در روزهای گذشته در رابطه با 
احتمال تک نرخی شدن ارز مطرح شده، پاسخ داد. در روزهای گذشته، کمیسیون تلفیق 
مجلس در بررســی بودجه سال 1400، تغییراتی را در نرخ ارز اعالم کرده که در صورت 
نهایی شــدن، یکی از آنها می تواند شامل حذف ارز 4200 تومانی شود که دولت در سه 
سال گذشته به تعدادی از کاالهای اساســی پرداخت کرده است.در کنار آن نرخ ارز 11 
هــزار و 500 تومانی دولت نیــز در مجلس تغییراتی خواهد کرد و گمانه زنی ها حاکی از 
احتمال رسیدن به یک نرخ 17 هزار و 500 تومانی در بودجه است. در کنار آن در روزهای 
گذشــته، نرخ دالر باز هم حرکات نزولی را تجربه کرده که هرچند دائمی نبوده اما باز به 
کاهش دوباره این نرخ منجر شده است تا جایی که قیمت دالر در بازار آزاد از نرخ نیمایی 
نیز پایین تر آمده و این گمانه زنی را به وجود آورده که شاید مقدمات الزم برای تک نرخی 
شدن ارز فراهم شده است.محمد الهوتی – رئیس کنفدراسیون صادرات ایران – ، در پاسخ 
به این سوال که آیا با توجه به تحوالت اخیر، می توان انتظار داشت که ارز تک نرخی شود، 
گفت: صحبت از تک نرخی شدن ارز به هیچ عنوان موضوعی کوتاه مدت و ناگهانی نیست. 
همانطــور که ما وقتی ارز چند نرخی را فعال می کنیم باید چند ماه زمان ببرد تا فعاالن 
اقتصادی با شرایط جدید آشنا شده و در چارچوب آن فعالیت کنند، قطعا نمی توان انتظار 
داشت که ارز ناگهان تک نرخی شود.به گفته وی، همانطور که تغییر یا ثابت نگه داشتن 
دستوری نرخ ارز به ضرر اقتصاد کشور است، این توقع که ناگهان با دستور تمام این نرخ ها 
تغییر کنند نیز سودی نخواهد داشت.وی با بیان اینکه بر خالف گمانه زنی به وجود آمده، 
نشانه جدی برای سیاست تک نرخی شدن ارز مشاهده نمی شود، توضیح داد: ما در گذشته 
نرخ ارز 4200 تومانی، نرخ نیمایی و نرخ سنا یا بازار را داشتیم. در هفته های قبل نه تنها 
این ســه نرخ همچنان به جای خود باقی هستند که با صحبت هایی که در بودجه مطرح 
شــده از سویی دولت نرخ 11 هزار و 500 تومانی را پیشنهاد کرده و سپس نمایندگان از 
نرخ 17 هزار و 500 تومانی صحبت می کنند و این یعنی ما نه تنها به سمت تک نرخی 

شدن حرکت نمی کنیم که حتی سیاست های جدید کار را پیچیده تر نیز می کنند.

لغو رجیستری ۳۴۰۰ دستگاه موبایل
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از لغو رجیســتری 3400 
دســتگاه تلفن همراه خبر داد و گفت: این موبایل ها از طریق سوء استفاده تجاری از رویه 
مسافری به کشور وارد شــده بود.  از 12 مهرماه انجام رجیستری گوشی باید در مبادی 
ورودی و به صورت حضوری انجام می شــد که باعث کاهش چشــمگیر واردات مسافری 
آیفون شد، اما تشکیل صف های طوالنی و معطلی فراوان موجب اعتراضات زیادی از سوی 
مسافران شد و گمرک ایران نیز به دلیل ازدحام جمعیت با مشکالتی در این رابطه مواجه 
شد که در مجموع  در شرایط کرونایی موجود امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
فراهم نبوده و عاملی برای شــیوع بیماری کووید-19 شــده بود، بنابراین از اول دی ماه 
رجیستری به صورت غیرحضوری انجام شد که بر این اساس ثبت اطالعات و مشخصات 
گوشی تلفن همراه در بدو ورود انجام می شد.اما طبق اعالم انجمن واردکنندگان موبایل، 
خألهای قانونی در شــیوه جدید رجیستر موبایل مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرد و 
چند روز بعد از غیرحضوری شــدن رجیســتری،  خرید و فروش پاسپورت به قدری زیاد 
شــده که قیمت آن از پنج میلیون به دو میلیون و 500 هزار تومان و در نهایت در شــب 

گذشته به 200 هزار تومان رسید.
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 سهم 45درصدی بازار سرمایه از خرید اوراق بدهیگزیده خبر

سقوط فروش اوراق بدهی به کم ترین سطح در۱۰هفته گذشته
در سی و چهارمین مرحله حراج هفتگی اوراق بدهی تنها ۸۲۰ میلیارد از این اوراق به 
فروش رسید که کم ترین میزان طی ۱۰هفته گذشته بشمار می آید. از یکسو شاخص 
مشــارکت بانک ها به پایین ترین حد خود از هفته بیست وسوم رسید و از سوی دیگر، 
شاهد افت ۸۹ درصد اوراق فروش رفته در بازار سرمایه بودیم. همچنین نرخ بهره مؤثر 
در این هفته به۲۱.۱۳ درصد افزایش یافت. کســری بودجه امســال دولت به واسطه 
کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و همچنین افزایش هزینه های ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و البته طرح هایی همچون همسان سازی حقوق کارمندان دولت، به کابوسی برای 
اقتصاد ایران مبدل شده است. بر اساس آمار موجود فقط ۱۲ درصد درآمد نفتی دولت 
در ۸ ماهه نخســت امسال محقق شده اســت. اعداد و ارقام مختلفی از میزان کسری 
بودجه احتمالی در محافل کارشناسی مطرح می شود و حتی برخی آن را بیش از ۲۰۰ 
هزار میلیارد تومان برآورد می کنند. اما آنچه باعث می شــود از کسری بودجه امسال 
دولت از تعابیری همچون کابوس یاد شود، نحوه پوشش آن است. اگر دولت همچون 
سنوات گذشــته بنا را بر استقراض از سیستم بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی 
بگذارد، با توجه به رشــد شدید نقدینگی طی چند سال اخیر به معنای قدم گذاشتن 
در جاده »ابر تورم« است. همین امر موجب شد تا با وجود مخالفت های ضمنی وزارت 
اقتصاد، فروش اوراق بدهی با ممارســت های بانک مرکزی از اواســط خرداد ماه سال 
جاری به طور جدی آغاز و اولین حراج این اوراق در سیزدهم همان ماه انجام شد و تا 
به امروز به صورت هفتگی برگزار می شود.سی و چهارمین مرحله حراج هفتگی اوراق 
بدهی در حالی سه شنبه هفته گذشته )سی ام دیماه( به پایان رسید که در این مرحله 
شــاهد سقوط ارزش اوراق بدهی فروش رفته بودیم. در این مرحله هشت هزار و ۴۲۰ 

میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شد که از این میزان تنها ۸۲۰ میلیارد تومان )کم تر 
از ۱۰درصد( به فروش رســید که کم ترین میزان فــروش اوراق بدهی طی ۱۰هفته 
گذشته بشمار می آید. این در حالی است که ارزش اوراق فروش رفته در مرحله سی و 
سوم برابر با پنج هزار و۴۲۶ میلیارد تومان بود. به بیان دیگر ارزش اوراق فروش رفته 
در این مرحله۸۴.۹ درصد سقوط کرد.طی سی و چهار مرحله برگزار شده از خرداد ماه 
امسال، در دو ماه ابتدایی فصل پاییز فروش اوراق بدهی به شدت کاهش پیدا کرده  و 
کل میزان فروش طی۶ هفته برابر با یک  هزار و ۸۱۳میلیارد تومان بود. این موضوع 
نگرانی بسیاری از کارشناسان را در عدم موفقیت فروش اوراق بدهی به همراه داشت. 
با این وجود از اوایل آذر ماه دوباره روند فروش این اوراق صعودی شده و طی ده هفته 
اخیر فروش هفتگی اوراق بدهی هرگز کم تر از هزار میلیارد تومان نبود. اما این هفته 
با سقوط ارزش فروش اوراق بدهی به زیر هزار میلیارد تومان دوباره این نگرانی ایجاد 
می شود که تا پایان سال میزان مناســبی از اوراق بدهی دولتی برای پوشش کسری 
بودجه بفروش نرســد. به ویژه آنکه با توجه به شرایط بحرانی بازار سرمایه تمام توجه 
مسئولین به ســمت حمایت از این بازار با استفاده از منابع موجود است که می تواند 
مشارکت بانک ها را به عنوان اصلی ترین خریداران اوراق کاهش دهد.در هفته گذشته 
تنها سه بانک در حراج اوراق بدهی شرکت کردند که ارزش سفارش خرید آن ها برابر 
با ۳۵۰میلیارد تومان بود )یعنی حدود چهار درصد اوراق بدهی عرضه شــده( که طی 
۹ مرحله گذشــته پایین ترین میزان بشمار می رود. اگر نسبت ارزش سفارشات خرید 
بانک ها به ارزش کل اوراق بدهی عرضه شــده را به عنوان شاخص مشارکت بانک ها 
در حراج های هفتگی در نظر بگیریم. شــاخص مشارکت بانک ها به پایین ترین میزان 

از هفته بیست وســوم رسیده است. هر چند تغییر یک هفته ای در مشارکت بانک ها را 
نمی توان دال بر ادامه این روند در هفته های آتی دانســت اما با توجه به نزدیک بودن 
پایان سال و لزوم پوشش کسری بودجه از طریق اوراق برای جلوگیری از تشدید تورم، 
این موضوع باید از طرف سیاســت گذار با اهمیت در نظر گرفته شود.همچنین در این 
هفته۴۷۰میلیارد تومان اوراق بدهی از طریق بازار ســرمایه بفروش رسید که کاهش  
۸۹ درصد را نســبت به هفته سی وسوم نشان می دهد . بازار سرمایه نقش مهمی در 
بهبود فروش اوراق بدهی پس از افت فروش در دو ماه ابتدایی پاییز امســال داشــت. 
به گونه ای که مجموع اوراق فروخته شــده در این بازار برابر با ۱۶ هزار و ۲۷۶ میلیارد 
تومان بوده است. این در حالی است که سهم بازار پول در همین بازه برابر با ۱۳ هزار و 
۷۳۶میلیارد تومان است.طی سی وچهار مرحله برگزار شده در مجموع ۹۸هزار و۸۱۷ 
میلیارد تومان اوراق بدهی بفروش رســیده  که از این میزان سهم بازار پول ۵۳هزار و 
۷۴۶میلیارد تومان )۵۴.۴ درصد( و ســهم بازار سرمایه۴۵ هزار و ۷۲ میلیارد تومان 
)۴۵.۶ درصد( بوده است.در این مرحله میانگین نرخ بهره مؤثر اوراق بدهی فروش رفته 
با افزایش همراه بود و به سطح ۲۱.۱۳ درصد رسید. این در حالی است که این نرخ در 
هفته های ابتدایی کم تر از ۱۶درصد بود. با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که با توجه به شرایط تورمی موجود برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری این اوراق باید 
وزارت اقتصاد در نرخ بهره این اوراق تجدید نظر کند و آن را افزایش دهد. نمودار زیر 
روند نرخ بهره مؤثر اوراق بدهی فرخته شــده را نشان می دهد:این هفته مرحله سی و 
پنجم فروش اوراق بدهی دولتی با عرضه ۱۰هزار و۶۰۰میلیارد تومان از این اوراق ادامه 

می یابد و باید منتظر ماند که روند نزولی فروش ادامه پیدا می کند یا خیر؟

رادیو آوای ایران زمین، رادیوی اختصاصی 
بانک ایران زمین

بانک ایران زمین، با هدف ایجاد یک ارتباط دو سویه با مخاطبین بانک و استفاده 
از فرصتهای شبکه های اجتماعی اقدام به راه اندازی یک رادیوی اینترنتی کرده 
اســت. این رادیو در طول هفته چهار برنامه ثابت رو تولید و به مخاطبین خود 
ارائه می کنه.  این برنامه ها شــامل: برنامه جذاب شعبه خیابان ۲۴: که در واقع 
یک مجله عصرگاهی اســت که ســعی می کند با پرداختــن به موضوعات روز 
پاسخگوی دغدغه های مخاطبین خود باشد و همچنین لحظاتی شاد را برای آنها 
به ارمغان بیاورد. برنامه بسته خبری: این برنامه در روزهای دوشنبه پخش میشه 
و مهمترین اخبار بانک ایران زمین در هفته گذشته برای شما بیان می کنه.  اما 
برسیم به برنامه پر مخاطب صبحانه بانکی، که روزهای سه شنبه شنوندگان پرو 
پا قرص خودش رو داره. این برنامه سعی می کنه به موضوعات روز از یک زاویه 
متفاوت نگاه کنه. چهارشــنبه های ما هم خالی نیســت، دو برنامه در روزهای 
چهارشنبه برای شما تدارک دیده شده که به صورت یک هفته در میان به اونها 
پرداخته میشه. برنامه بانکی که محوریت اون مسائل بانکی و همچنین خدمات 
بانک ایران زمین هســت و گاهی هم به موضوعات مطرح در شــبکه بانکی می 
پردازه. برنامه دوم هم برنامه کافه بانک هســت. که یک برنامه ادبی و فرهنگی 
هســت که با نگاه به ادبیات، فیلم، شعر و اخبار حوزه فرهنگ که گوش دادنش 

خالی از لطف نیست.

مدیرعامل بانک تجارت افتتاح پاالیشگاه 
بیدبلند را تبریک گفت

دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت افتتاح پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 
به عنوان بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت کشور 
را به رهبر معظم انقالب، رئیس جمهور و ملت شهیدپرور ایران تبریک گفت.متن 

پیام تبریک مدیرعامل بانک تجارت به شرح زیر است:
بسمه تعالی

دوم بهمن ماه ســال ۱۳۹۹ با افتتاح یکی از بزرگترین پروژه های پاالیشــگاهی 
کشــور با فرمــان رئیس جمهور محتــرم، فصل نوینی در صنعــت نفت، گاز و 
پتروشیمی میهن عزیزمان ایران گشوده شد.ابرپروژه پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس به عنوان بزرگ ترین تأسیسات جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت 
کشــور با ســرمایه گذاری ۳.۴ میلیارد دالری به چرخه ی تولید وارد می شــود؛ 
پاالیشــگاهی عظیم که ســاالنه ۱۳.۵ میلیون تن گاز ترش از ان جی ال ۹۰۰ و 
۱۰۰۰ و ۲.۲۵ میلیون تن گاز شیرین از ان جی ال ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ دریافت خواهد 
کرد و در صورت فعالیت با ظرفیت کامل، ساالنه تا ۷۱۰ میلیون دالر برای کشور 
درآمدزایی خواهد داشت.اینجانب از طرف خانواده بانک تجارت به عنوان یکی از 
بانک های عامل در این طرح، افتتاح مگاپروژه پاالیشگاه بیدبلند را به رهبر معظم 
انقالب، رئیس دولت محترم و ملت شهیدپرور ایران تبریک عرضه کرده و اعتالی 
هرچه بیشــتر پرچم مقدس جمهوری اســالمی ایران بر قله های اقتصادی را از 

خداوند منان مسالت دارم.
رضا دولت آبادی
مدیرعامل بانک تجارت

مرکز نوآوری و توسعه تعاون در راستای 
تسهیل خدمات به تعاون گران 

مدیرعامل بانک توســعه تعاون شکل گیری منتا ) مرکز نوآوری و توسعه تعاون( 
را در راســتای تســهیل خدمات به تعاون گران عنوان نمود.حجت اله مهدیان 
مدیرعامل بانک توســعه تعاون که در مرکز منتا در حضور معاون تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت اظهار داشت: تعاونی ها به عنوان یکی 
از مهم ترین اشــکال فعالیت اقتصادی مطرح می باشند و با بهره گیری از الگوی 
تعاون، شکوفایی استعدادها و ایجاد ارزش افزوده در بخش های گوناگون اقتصاد 
قابل تصور است.وی افزود: فعالیت های نوآورانه می توانند در قالب تعاون به شکل 
طرح های اقتصادی قابل اتکا مطرح باشند و تجمیع ایده ها و خالقیت ها در کنار 
ارکان ســرمایه گذاری و مدیریتی منجر به شکل گیری بخش های متنوع اقتصاد 
دانش بنیان می گردد.مهدیان با اشاره به شکل گیری مرکز نوآوری و توسعه تعاون 
گفت: بخش تعاون به عنوان بخش حمایتگر و توانمند ساز فعالیت های نوبنیان 
شناخته شــده اســت و راه اندازی مرکز منتا در تکمیل تحقق اهداف توسعه ای 
بخش تعاون اســت.وی حضور بانک توسعه تعاون در این مرکز را به عنوان یکی 
از ارکان بخــش تعاون عنوان نمود و گفــت: این بانک در کنار صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری تعاون، سامانه جامع و هوشــمند تعاون، دفتر پیشخوان دولت، 
امور ارزی، کارگزاری پوشش، امور حقوقی و بخش های بیمه ای و مالیاتی در این 
مرکز حضور دارند و هدف این است مراجعات تعاون گران به نهادهای مختلف به 

حداقل برسد و خدمات بهینه به متقاضیان ارائه گردد.

در راستای پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن صورت گرفت
 انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک مسکن

 و وزارت دفاع
در راســتای پیشبرد طرح اقدام ملی مســکن، تفاهم نامه همکاری میان بانک 
مسکن و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منعقد شد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، با حضور محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن و امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تفاهم نامه همکاری 
بانک مسکن و وزارت دفاع برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی مختص 
کارکنان و بازنشستگان این وزارتخانه به امضا رسید.محمود شایان، مدیرعامل 
در مراسم امضا این تفاهم نامه با تشریح جزییات این اقدام اعالم کرد: در قالب 
ایــن تفاهم نامه تامیــن منابع برای تامین مالی واحدهای مســکونی مختص 
کارکنان و کارمندان و همچنین بازنشستگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح از جانب بانک مسکن و با اختصاص تسهیالت ارزان قیمت با نرخ های ۶ و 
۸ درصد انجام خواهد شد.وی تصریح کرد: این اقدام با همکاری و موافقت بانک 
مرکزی و پیگیری های دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانک مسکن 
به سرانجام رسیده و از طریق سپرده گذاری در حساب صندوق یکم امکان پذیر 
است.شایان بابیان اینکه در قالب این تفاهم نامه اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان برای پرداخت تســهیالت به ۴۱ هزار نفــر از متقاضیان واجد 
شرایط پیش بینی شده است، گفت: هدف از این اقدام، سرعت بخشی و تسهیل 
شرایط ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی برای این گروه از متقاضیان است 
که توســط وزارت راه و شهرسازی برای ســاخت و واگذاری مسکن به آن ها 
در قالب طرح اقدام ملی برنامه ریزی شــده است.وی همچنین بابیان اینکه این 
تســهیالت ارزان ترین تسهیالت در شبکه بانکی در بخش مسکن است گفت: 
مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، اقســاط این تسهیالت نیز ۱۴۴ ماهه 

در نظر گرفته شده است.

 محرومیت های شدید برای صادرکنندگان 
چک برگشتی

سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به محرومیت هایی درباره صدور چک تاکید 
کرد: در قانون جدید که مصوب سال ۹۷ مجلس شورای است، محرومیت های 
شدیدی برای صادرکنندگان چک های برگشتی در نظر گرفته شد.آمنه نادعلی 
زاده تصریح کرد: این محرومیت ها شــامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا 
صدور کارت جدید، عدم گشــایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیالت 
اســت. وی ادامه داد: اقدام ســختگیرانه تری که نســبت به صادرکننده چک 
برگشــتی دارد این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی حساب های 
فرد صادرکننده چک را مســدود می کند که تا زمان تعیین تکلیف در انسداد 
باقی می ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد حساب ها اقدام می 
کند. سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه قانون جدید چک نگاه سیستمی 
هم دارد و اقدامات پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد به اجرا می گذارد، افزود: 
سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد به افرادی که فاقد صالحیت هستند 
دسته چک ندهد. این افراد شامل صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر نشده 
یا افرادی که دارای محکومیت قضایی هســتند می شــوند. همچنین در وهله 
دوم صادرکننده چک الزم اســت که اطالعات چک را در ســامانه صیاد ثبت 
کند. نادعلی زاده گفت: این اطالعات شــامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده چک 
است؛ بنابراین اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود اعتبار نخواهد داشت و الزم 
اســت که صادرکننده به این موضوع توجه ویژه داشته باشد. همچنین گیرنده 
چک هم ملزم است متعاقب دریافت فیزیک چک اطالعات درج شده در آن را 
با اطالعاتی که در ســامانه صیاد قید شــده را تطبیق دهد و مراتب تایید خود 
را اعالم کند؛ اما اگر اطالعات با هم همخوانی نداشــت گیرنده چک ملزم است 
با انتخاب یکی از دالیل رد چک، عدم تایید چک را در ســامانه اعالم کند. وی 
تصریح کرد: گیرنده چک هم باید توجه داشــته باشد چکی که در سامانه ثبت 
نشده است را از صادرکننده دریافت نکند چرا که بانک نسبت به پرداخت وجه 

آن چک اقدامی نخواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد:
دارا دوم فعال عرضه نمی شود

معاون وزیر اقتصاد درباره زمان عرضه دارا دوم اظهار داشــت: فعال نمی خواهیم 
دارا دوم را عرضــه کنیم.عباس معمارنژاد درباره آخرین تصمیمات نســبت به 
عرضه سومین صندوق واسطه گری مالی در بازار سرمایه یا همان دارا دوم گفت: 
دارا دوم کامال بانکی و یونیت های آن متشکل از سهام شرکت های بانکی است.

وی ادامه داد: با توجه به شــرایط بازار ســرمایه، در کوتاه مدت هیچ برنامه ای 
برای عرضه دارا دوم نداریم.معمارنژاد تاکید کرد: تا زمانی که بازار ســرمایه به 
ثبات نرسد، دارا دوم بورسی نخواهد شد و آن را عرضه نمی کنیم، پیش از این 
طبق گفته برخی از مســئوالن، دارا دوم قرار بود تا پایان سال جاری وارد بازار 

سرمایه شود.

در جمع اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت
تبیین چگونگی به سرانجام رسیدن ابر پروژه 

و مأموریت ملی ادغام توسط چقازردی 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: جلسه بررسی ابعاد و آخرین اقدامات بانک سپه 
در پروژه ملی ادغام بانک های نیروهای مسلح با حضور اعضای محترم کمیسیون 
اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل بانک سپه، قائم 
مقام و اعضای هیئت مدیره بانک در ساختمان نگین سپه برگزار شد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: محمد کاظم چقازردی در این جلسه ضمن خیر 
مقدم به مدعوین با اشاره به اهمیت واکاوی و بررسی ابرپروژه ادغام در بانک سپه 
گفت: معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت اقتصاد و دارایی، معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح  
و مدیر عامل بانک سپه اعضا، چهار مؤلفه مهم و رکن اصلی در ادغام بانک های 
نظامی را تشکیل دادند.افزایش منابع بانک سپه از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به 
۴۷۵ هزار میلیارد تومانچقازردی با بیان اینکه در دو بخش؛ گزارشی از اقدامات 
بانک سپه به صورت میدانی از میزان منابع، ظرفیت ها، وضعیت استانی و منابع 
انسانی بانک های ادغامی و بررسی ابر پروژه های اقتصادی بانک سپه تهیه شده 
که در اختیار اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  قرار دارد، ادامه 
داد: بانک سپه قبل از ادغام ۱۴ هزار نفر نیرو و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع 
داشت که در حال حاضر حجم منابع بانک شامل ۴۷۵ هزار میلیارد تومان با ۴۴ 
هزار نیرو و ۳۸۰۰ شعبه رسیده است.مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سپه 
با عنوان اینکه پس از انجام پروژه ملی ادغام ۱۸ درصد از سهم منابع نظام بانکی 
در اختیار بانک ســپه قرار دارد، وظیفه این بانک را در عرصه اقتصادی کشــور 
خطیر توصیف کرد و گفت: این جلسه فرصتی است برای بررسی مدل مفهومی 
که از این ادغام در بانک سپه تهیه شده که با جزئیات در جلسه تبیین و تشریح 
می شود.چقازردی با بیان اینکه ارزش گذاری بانک های ادغامی بر اساس توافق 

نامه ۳۱ بندی و توسط کارشناسان رسمی کانون دادگستری انجام شده است.

شاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش 
۳۸۰۹۲ واحدی معادل ۳.۲۲ درصد به 
یــک میلیون و ۲۲۲ هــزار و ۷۰ واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل 
با رشد ۴۳۷ واحدی به ۱۸ هزار و ۴۴۷ 
واحد رســید. دیروز تاالر شیشه ای، در 
معامالت اولین روز هفته )شنبه چهارم 
بهمن مــاه ۹۹(، شــاهد روند صعودی 
شاخص های منتخب بود. به گونه ای که 
شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با افزایش 
۹۹۴۰ واحــدی معــادل ۳.۲۲ درصد 
به رقم ۳۱۸ هزار و ۹۱۸ واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۷۲۵۲ 
واحدی معــادل ۱.۶۷ درصد، عدد ۴۴۰ 
هزار و ۳۸۳ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت  )هم وزن( نیز با افزایش 
۴۷۴۳ واحــدی به رقم ۲۸۸ هزار و ۲۱ 
واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد 
شناور، ۴۴۸۴۷ واحد افزایش را رقم زد و 
به سطح یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد 
رسید. همچنین   شــاخص بازار اول با 

۳۴۵۴۹ واحد افزایش به رقم ۸۷۶ هزار 
و ۶۲۱ واحد رســید و شاخص بازار دوم 
نیز، با ۵۳۷۳۵ واحد افزایش همراه بود 
و عدد ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار واحد را به 
نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در 
معامالت دیــروز بورس تهران، نمادهای 
پارسان، فوالد، فملی، شستا،  معامالتی 
کگل، کچاد و تاپیکو با بیشترین افزایش، 
تاثیر مثبت در روند صعودی شــاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای 
معامالتی وامید، وتوصا، آسیا و پرداخت، 
بیشترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر 
کل بــورس داشــتند.با پایــان فعالیت 
بازار ســرمایه در اولین روز کاری هفته، 

معامله گــران بورس ۵ میلیــارد و ۶۱۱ 
میلیون برگه بهادار و ســهام را در قالب 
۸۱۵ هزار و ۵۸۷ نوبت معامله و به ارزش 
۷۱ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال داد و ستد 
افزایش  بیشترین  بازار دیروز،  کردند.در 
قیمت متعلق به نماد پارسان)گسترش 
نفت و گاز پارســیان( بــا ۱۸.۶۵ درصد 
رشــد بود و پس از آن، نمادهای امین، 
ثبهســاز، ثامید، فســپا و شــفن بود. 
همچنین نماد معامالتی وتوصا)گروه س 
توسعه صنعتی ایران ( با ۱۳.۱۱ درصد، 
بیشترین کاهش قیمت را داشت و پس 
از آن نیز، نمادهای آسیا، ثفارس، کلوند، 

چافست، پدرخش و خکمک بود.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار سرمایه نشان 
می دهد که نمادهــای معامالتی کاما، 
ثبهســاز، ولپارس، ثامید، امین،  سیتا و 
آسیا به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای 

بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی 
پاالیش، شــپنا، دارا یکــم،  وتجارت، 
شبندر و شتران با بیشترین تقاضا مواجه 
شــدند و در مقابل نیز نمادهای کدما، 
خموتور، غگرجی، ثفارس، بکاب، غدام 
و وآذر بیشترین حجم عرضه را داشتند.

نوسان نماگر صنایع
در معامالت دیروز بازار سرمایه، شاخص 
صنایع »ذغــال ســنگ«، »رادیویی«، 
»حمل و نقل«، »اداره بازارهای مالی«، 
»فلزات اساســی« و »فراورده نفتی« با 

افزایش همراه شدند.

گزارش از بازار سرمایه؛

رشد 38 هزار واحدی شاخص 
کل بورس در شروع هفته

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی تاکید کرد 
که در حوزه سیاســت گذاری پولــی و تأمین مالی 
کسری بودجه، شرایط امروز کشورمان به هیچ وجه 
به وضعیــت قبلی باز نمی گردد و مجموع شــرایط 
نیز همین را نشــان می دهــد. عبدالناصر همتی در 
یادداشــت جدیدی در فضای مجازی نوشت: »سه 
شنبه شــب گذشته، به دعوت شبکه افق، در برنامه 
عیار، ابعادی از تالش های مجموعه حاکمیت و بویژه 
بانک مرکزی در خنثی ســازی تحریم های آمریکا 
و اقدامات بانک مرکزی در جلوگیری از فروپاشــی 
اقتصادی را تشریح کردم.بحث اصلی این بود که در 
صورت نبود سیاست گذاری های مقاومتی و اقدامات 

بانک مرکزی، برای کنترل تراکنش های ریالی و پایه 
پولــی و صیانت از ذخایر ارزی و تأمین مالی واردات 
کاالهای اساسی و دارو، افزایش پایه پولی و نقدینگی 
و ارزان فروشی ارز می توانست کشور را در موقعیتی 
قرار بدهد که مطابق پیش بینی بســیاری از تحلیل 
گران با تورم افسارگســیخته و نرخ ارز غیر معقول 
باالیی روبرو شــود.به دلیل سیاست ها و برنامه های 
انجام شده و در حال انجام و ابزارهای طراحی شده و 
در حال استفاده، بویژه در حوزه سیاست گذاری پولی 
و تأمین مالی کسری بودجه، شرایط امروز کشورمان 
به هیچ وجه به وضعیت قبلی باز نمی گردد و مجموع 
شرایط نیز همین را نشــان می دهد.بانک مرکزی و 

در کل مجموعه نظام بدرستی از بحران تحریم ها به 
عنوان فرصتی برای بســیاری از سیاست ها استفاده 
کــرد و این اصالحات را ادامــه خواهد داد.تجربیات 
گران سنگ خنثی ســازی تحریم و اصالح روندها، 
چــه در بانک مرکزی و وزارت نفــت و چه در بین 
مجموعه فعالین اقتصادی بخش خصوصی، بستر و 
شــرایط متفاوتی را برای تجارت خارجی و نیز رشد 
تولید ملی، حتی با تداوم آن تحریم ها فراهم ساخته 
است.روند فزاینده صادرات نفت و فرآورده و صادرات 
غیرنفتــی در ماه های اخیر مؤید این نکته اســت. 
هرچند، شک ندارم تحریم های آمریکا نیز نمی تواند 

روند قبل را طی کند.

همتی تاکید کرد

شرایطکشوربههیچوجهبهوضعیتبیثباتقبلبازنمیگردد

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران: با تمام 
توان کنار صنعت هستیم

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در بازدید از گروه صنعتی انتخاب گفت: بانک 
ملی ایران از ابتدا با سرمایه مردم تاسیس شده و طی نود و دو سال نیز با افتخار 
و با پشتوانه اعتماد مردم ایران به خدمت رسانی پرداخته است از این رو با تمام 
توان در حمایت از گردش چرخ تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان این مرز و بوم 
در کنار صنعت خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سید فرید 
موسوی طی ســفر یک روزه به اصفهان به همراه حسن مونسان معاون شعب 
بانک، محســن امین زارع معاون امــور ارزی و بین الملل بانک، حمید مومنی 
مدیر امور شعب مستقل، محمدرضا محمودپناه رییس اداره کل اعتبارات، بهرام 
واقفــی رییس اداره کل بازاریابی و امور مشــتریان، محمدنور آزادی مدیر امور 
شعب استان اصفهان، فائق جواهر کالم رییس شعبه مستقل میرداماد و جمعی 

از کارشناسان ادارات مرکزی از کارخانجات گروه صنعتی انتخاب بازدید کرد.

 کمک دو میلیارد ریالی بانک پارسیان
 به مجمع خیرین انتقال خون

بانک پارســیان در راســتای مســئولیت های اجتماعی خود دو میلیارد ریال 
بــه مجمع خیرین انتقال خون کمک کرد.بر اســاس این گــزارش، این اقدام 
خیرخواهانه بانک پارسیان به منظور تکمیل پروژه انتقال خون بیرجند )خراسان 
جنوبی( و اتمام عملیات ساختمانی آن صورت گرفته است.گفتنی است؛ بانک 
پارســیان به عنوان بانک پیشگام در فعالیت های انسان دوستانه و نیکوکارانه، 
عالوه بر اقدامات مالی، همواره نگاه جدا از یک بنگاه اقتصادی به جامعه و مردم 
عزیز کشور داشــته که همراهی با موسسات و انجمن های خیریه و همچنین 
پرداخت تسهیالت ازدواج، خود اشتغالی و کارآفرینی و ... بخشی از فعالیت های 

عام المنفعه این بانک است.

 برای پنجمین سال پیاپی هسته گزینش
  بانک ملت، هسته گزینش برتر شبکه 

بانکی کشور شد
براساس بازرسی های ادواری سالیانه هیات مرکزی گزینش بانک ها از هسته های 
گزینش شبکه بانکی، هسته گزینش بانک ملت با کسب امتیاز کامل، برای پنجمین 
سال پیاپی از سال ۹۵ تاکنون، به عنوان هسته برتر گزینش شبکه بانکی انتخاب 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بازرسی، هسته ها را از ابعاد مختلف 
در حدود۵۲ بند، از جمله رعایت دســتورالعمل ها، ضوابط، قانون،آیین نامه، شیوه 
های تحقیق، مصاحبه و... مورد ارزیابی قرار می دهد که هسته گزینش بانک ملت 
در تمامی محورها موفق به کســب نمره کامل شده اســت.بر اساس این گزارش، 
هیات مرکزی گزینش بانک ها همزمان با سالروز تشکیل نهاد مقدس گزینش به 
فرمان حضرت امام خمینی)ره(، در جلسه ای با حضور دکتر نجارزاده معاون بانک 
مرکزی و دبیر هیات مرکزی گزینش بانک ها، صالحی مدیر دبیرخانه هیات مرکزی 
گزینش بانک ها و مدیران هسته های گزینش شبکه بانکی، با اهدای تندیس و لوح 
ســپاس، از امیرعلی کوشکی مدیر هسته گزینش بانک ملت تجلیل کرد.کوشکی 
همچنین به عنوان مدیر برتر گزینش شبکه بانکی از طرف هیات مرکزی گزینش 
بانک ها به هیات عالی گزینش کشور معرفی شد.هیات عالی گزینش کشور نیز از 
هسته های گزینش برتر سراسر کشور از جمله هسته گزینش بانک ملت با حضور 
دکتر شهبازی نماینده رییس جمهوری و دبیر هیات عالی گزینش،  دکتر شمس 
مشاور دبیرهیات عالی گزینش، خان کرمی مدیر حراست نهاد ریاست جمهوری، 
صادقی معاون توسعه دبیرخانه هیات عالی گزینش، حجت االسالم رضایی رییس 
مرکز آموزش و پژوهش دبیرخانه هیات عالی گزینش و مدیران هسته های گزینش 
برتر سایر وزارتخانه ها، قدردانی کرد.امیرعلی کوشکی مدیر هسته گزینش، کسب 
این موفقیت را نتیجه حمایت مدیران ارشــد و همراهی ســایر مدیران همچنین 
اعضای هســته گزینش  و کارکنان متعهد گزینش بانک ملت در سراسر کشور و 

نتیجه تالش تیمی و انسجام درونی گزینش خواند.
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نگـــاه

 گفت وگوی مشاور امنیت ملی کاخ سفید
 با مقام های اروپایی درباره ایران

رئیس جدید امنیت ملی کاخ ســفید با مقام های فرانسه، آلمان، بریتانیا و 
ژاپن گفت وگو کرد.به گزارش رویترز، ســخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 
ســفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد: جیک ســالیوان مشاور جدید امنیت 
ملی کاخ ســفید روز پنجشنبه با مقام های فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن 
گفت وگو و مذاکره کرده است.امیلی هورن افزود: سالیوان درباره موضوعاتی 
از جمله چین، ایران، روسیه، کره شمالی و شیوع ویروس کرونا با مقام های 
این کشورها مذاکره کرده و بر تمایل جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای 

تقویت روابط با متحدان اروپایی تاکید کرده است.

ادامه تحرکات ضد ترکیه ای پاریس 
 فرانسه به یونان جنگنده  

رافائل می فروشد
رســانه های غربی گزارش دادند، وزیر دفاع فرانسه قرارداد فروش ۱۸ جت 
جنگنده »رافائل« به یونان را روز دوشــنبه در ســفر به آتن امضا می کند. 
به رغم نامه نگاری  اخیر رئیس جمهور فرانسه با همتای ترکیه ای به منظور 
رفع تنش ها در روابط این دو کشــور، رسانه ها از قصد پاریس برای فروش 
جنگنده های رافائل به آتن خبر می دهند.رسانه های غربی از قبیل »گریک 
ســیتی تایمز« یونان خبر دادند که »فلورنس پارلی« وزیر دفاع فرانســه 
برای انعقاد قرارداد فروش ۱۸ جت جنگنده  رافائل به یونان ســفر می کند.

طبق این گزارش ها، ســفر روز دوشــنبه هفته جاری وزیر دفاع فرانسه به 
پایتخــت یونان به منظور »تقویت روابط دو جانبــه« پاریس و آتن انجام 
می گیرد.نماینــدگان پارلمان یونان پیش از این جنگنده موافقت این نهاد 
قانونگذاری را برای خرید ۶ فروند جدید و ۱۲ فروند جنگنده دســت دوم 
به ارزش کلی ۳.۰۴ میلیارد دالر  اعالم کرده بودند.تدارک آتن برای خرید 
این جنگنده های نظامی در حالی انجام می شــود کــه طی ماه های اخیر 
تنش های یونان و ترکیه بر ســر منطقه شــرق مدیترانه به شدت افزایش 
یافت و فرانســه هم به شــدت از مواضع یونان حمایت کرد.تحرکات تازه 
فرانسه برای تقویت توان نظامی یونان بعد از آن صورت گرفته که »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه اخیرا با »رجب طیــب اردوغان« همتای 
ترکیه ای نامه نگاری کرد و مدعی شــد، پاریس درصدد کاستن از تنش ها 

در روابط با آنکارا است.

ترامپ:
 به وقتش کاری خواهیم کرد

رئیس جمهور پیشین آمریکا ســرانجام پس از ترک کاخ سفید و واگذاری 
قدرت به جو بایدن، سکوتش را شکسته است.به گزارش اسپوتنیک، دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا پس از ترک کاخ ســفید و عزیمت 
به فلوریدا برای نخســتین بار سکوت خود را شکســته است.بر اساس این 
گزارش، ترامپ نتوانست بیشتر از ۲ روز پس از ترک کاخ سفید سکوت کند 
و روز جمعه در اظهاراتی در جمع دوستانش در باشگاه گلف فلوریدا گفت: 
هنوز وقت آن نرســیده که اقدامی انجام دهیم ولی هر وقت زمانش برسد، 
اقداماتــی را انجام خواهیم داد.وی البته اشــاره ای بــه جزئیات برنامه های 
آینده اش نکرده است.ترامپ در مصاحبه با خبرنگار واشنگتن اگزمینر تاکید 
کرد: هنوز زمانش نرسیده اســت ولی به وقتش کاری خواهیم کرد.یکی از 
دستیاران ترامپ نیز پیش از این گفته بود که رئیس جمهور پیشین آمریکا 
اکنون نیاز به استراحت دارد. تصور می کنیم که او یک ماه بازی گلف انجام 
دهد ولی همیشــه باید کامال مشــغول و فعال باشد.این در حالی است که 
چاک شــومر رهبر اکثریت مجلس ســنای آمریکا در اظهاراتی گفته است 
که دادگاه اســتیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین ایاالت متحده 
روز ۸ فوریه یعنی ۲۰ بهمن ماه آغاز می شود.جلســه رای گیری در مجلس 
نمایندگان آمریکا برای بررســی دومین اســتیضاح دونالــد ترامپ رئیس 
جمهور این کشــور پیش از این برگزار شــده و با اکثریــت آراء به تصویب 
رســید، تا او به اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا تبدیل شــود که در دوره 
حضورش در کاخ ســفید، دو بار استیضاح می شود.طبق نتایج نهایی، ۲۲۲ 
نماینده دموکــرات و ۱۰ جمهوری خواه از طرح اســتیضاح دونالد ترامپ، 
رییس جمهوری آمریــکا حمایت کردند و ۱97 نماینده به آن رأی مخالف 
دادند.علت اصلی اســتیضاح مجدد ترامپ، نقش وی در تحریک طرفداران 
افراطی اش برای حمله مرگبار ۶ ژانویه به ساختمان کنگره است که منجر 
به کشــته شــدن حداقل 5 نفر از جمله یک مامور پلیس شد.در حالی که 
کنگره آمریکا ۶ ژانویه برای شــمارش آرا کالج الکترال و تایید نهایی نتایج 
انتخابات جنجالی ۳ نوامبر تشــکیل جلســه داده بود، ترامپ از هوادارانش 
خواســت تا تظاهرات مسالمت آمیزی را برگزار کنند ولی این اعتراضات در 
نهایت منجر به حمله آنها به ساختمان کنگره شد.تصویب نهایی استیضاح 
ترامپ در مجلس ســنا نیاز به کسب آرا دو سوم سناتورها یعنی ۶7 سناتور 
دارد ولی با توجــه به مخالفت تعداد زیادی از جمهوریخواهان بعید به نظر 

می رسد که محاکمه ترامپ در مجلس سنا به تصویب نهایی برسد.

آمریکا در ادعایی تهدید آمیز؛
  کره شمالی هدف خاصی را در مذاکره 

دنبال می کند
یک مقام امنیتی آمریکا مدعی شده که پیونگ یانگ به مذاکره به عنوان ابزاری 
برای پیشــبرد برنامه تســلیحات هســته ای خود نگاه می کند و نه راهی برای 
کنار گذاشــتن این برنامه.به گزارش رویترز، »سیدنی سیلر« مامور امنیت ملی 
آمریکا در امور مربوط به کره شــمالی مدعی شد که پیونگ یانگ به دیپلماسی 
فقط به عنوان ابزاری برای پیشــبرد برنامه تســلیحات هسته ای خود نگاه می 
کند حال آنکه دولت جدید واشنگتن به دنبال راهی برای آغاز مذاکره است!این 
مامــور امنیتی در ادامه ادعاهای خود افزود: هشــدار می دهم مبادا اجازه دهید 
ابهامات فنی مانع از روشن بینی راهبردی ما در قبال کره شمالی شود. به همین 
دلیل اســت که نباید از بابت موافقت پیونگ یانگ با مذاکره به وجد بیاییم یا از 
اینکه موشک قاره پیمای دیگری را آزمایش کند؛ ناامید شویم.این ادعا در حالی 
است که »جن ساکی« سخنگوی جدید کاخ سفید، روز جمعه مدعی شد منافع 
حیاتی واشنگتن در گرو مهار کره شــمالی است.»آنتونی بلینکن« نامزد پست 
وزارت خارجه آمریکا نیز مدعی است دولت بایدن به دنبال بازبینی کامل رویکرد 
واشنگتن در قبال کره شمالی در راستای اعمال فشار برای بازگشت پیونگ یانگ 
به میز مذاکره است.این در حالی است که پیشتر، »مون جائه این« رئیس جمهور 
کره جنوبی از بایدن خواسته بود مثل دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، به 

دیدارهای دوجانبه با »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی ادامه دهد.

از سوی اولیانوف مطرح شد؛
انتقاد روسیه از مواضع جدید اروپایی ها 

در خصوص برجام
نمانیده روسیه در سازمان های بین المللی با انتشار پیامی از مواضع جدید سه 
کشــور اروپایی در خصوص برجام انتقاد کرد. »میخائیل اولیانوف« نماینده 
روســیه در سازمان های بین المللی در وین، از موضع تروییکای اتحادیه اروپا 
در برجام مبنی بر نوسازی آن و ایجاد تغییرات در این توافق بین المللی انتقاد 
کرد و در پیامی در توئیتر نوشــت: تروییکای اتحادیه اروپا )شــامل آلمان، 
فرانســه و انگلیس( خواهان نوســازی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
هســتند. موضع دولت جدید آمریکا آنطور که مقام های آن اعالم می کنند، 
واقع بینانه تر به نظر می رسد. در ابتدا برجام را باید با مشارکت ایران به طور 

کامل احیا کرد و سپس به مسائل مربوط به آن پرداخت.

 عربستان شرط ادعایی برای صلح 
با صهیونیست ها را اعالم کرد

وزیر خارجه سعودی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را مشروط به برپایی 
دولت فلســطین به پایتختی قدس شرقی کرد.»فیصل بن فرحان« وزیر خارجه 
عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه »العربیه« اعالم کرد که امضای توافق صلح 
میان عربستان و رژیم صهیونیستی وابسته به برپایی دولت فلسطین به پایتختی 
قدس شرقی است.وزیر خارجه سعودی در پاسخ به سوالی درباره امضای توافقنامه 
عادی سازی میان برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی اظهار داشت که 
این موضوع در حوزه تصمیمات حاکمیتی طرفهایی اســت که این توافق را امضا 
کردند؛ اما امیدواریم آنچه که انجام شده اسرائیل را ترغیب به انجام مذاکره جدی 
با فلســطینی ها کند تا موضوع فلسطین به یک راه حل نهایی و توافقی عادالنه 
که همه ما آرزوی آن را داریم برســد.فیصل بن فرحان در ادامه مدعی شد، من 
مطمئن هستم کشورهایی که این توافقنامه را امضا کردند مشتاق رسیدن به این 
راه حل هســتند همانطور که ما نیز مشتاق آن هستیم.این دیپلمات سعودی در 
پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ دقیق امضای توافقنامه صلح میان عربستان 
و رژیم صهیونیســتی گفت که این موضوع وابسته به تحقق صلح و ایجاد دولتی 

فلسطین به پایتختی قدس شرقی بر اساس ابتکار صلح عربی است.

شکایت دادستان کل تگزاس از بایدن به 
دلیل توقف اخراج مهاجران

دادســتان کل تگزاس در حال پیشبرد شکایت از رئیس جمهور جدید آمریکا به 
دلیل متوقف کردن دستور ۱۰۰ روزه اخراج مهاجران »غیر قانونی« است.

، منابع آگاه بامداد دیروز خبر دادند که »ِکن پاکســتون«، دادســتان کل ایالت 
تگزاس روند شــکایت از »جو بایدن«، رئیس جمهور جدیــد آمریکا را به دلیل 
متوقف کردن دســتور ۱۰۰ روزه اخراج مهاجرانی که به گفته وی »غیرقانونی« 
هستند را آغاز کرده است.به نوشته وبگاه خبری »آکسیوس«، دادستان کل ایالت 
تگزاس ضمن پیشــبرد شــکایت خود از بایدن، خواستار دستوری برای متوقف 
کردن این اقدام وی به طور موقت شده است.پاکستون مدعی شده که این اقدام 
بایدن قانون اساســی آمریکا، قانون مهاجرت و قوانین اداری فدرال و همچنین 
توافقنامه میان تگزاس و وزارت امنیت داخلی آمریکا را نقض می کند.این در حالی 
اســت که »لئو فرسکو«، یکی از وکالی امور مهاجرت به وبگاه خبری آکسیوس 
گفته که این شکایت احتماالً با شکست روبه رو می شود زیرا یک قاضی نمی تواند 

اداره مهاجرت گمرک آمریکا را مجبور به اخراج شخص خاصی از کشور کند.

تداوم اختالفات میان عون و حریری و 
چشم انداز تاریک تشکیل دولت

منابع لبنانی با اشاره به تداوم اختالفات میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف این 
کشور اعالم کردند که نمی توان زمان دقیقی برای خروج از بن بست سیاسی لبنان 
تعیین کرد.به گزارش روزنامه الجمهوریه منابع وابسته به کاخ نخست وزیری لبنان 
گزارش دادند، بعد از انتشار ویدئوی مربوط به صحبت های »میشل عون« رئیس 
جمهوری لبنان علیه »سعد حریری« نخست وزیر مکلف این کشور شواهد نشان 
می دهد که میشل عون هرگز با حریری تماس نخواهد گرفت، همچنین تا زمانی 
که مواضع نخست وزیر مکلف در خصوص تشکیل دولتی مطابق با معیارهایی که 
قباًل درباره آن توافق شده بود تغییر نکند، میشل عون دیداری با او ترتیب نخواهد 
داد.این منابع افزودند، اما پیام سعد حریری برای همه کسانی که دغدغه تشکیل 
دولت را دارند روشــن بوده و تغییری نکرده است و وی همان طور که قباًل تاکید 
کرده به دنبال تشــکیل دولتی طبق منافع ملی و قوانینی که توسط ابتکار فرانسه 
تعیین شده، اســت.به گفته منابع وابسته به کاخ نخست وزیری لبنان روابط میان 
میشــل عون و سعد حریری همچنان سرد و پرتنش اســت و با توجه به میزان 
اختالفات میان دو طرف روابط آنها در آینده قابل پیش بینی نیست.منابع سیاسی 
لبنان نیز در این زمینه گزارش دادند که با وجود همه میانجی گری ها و تالش هایی 
که به منظور کمرنگ کردن اختالفات میان رئیس جمهور و نخســت وزیر مکلف 
انجام گرفته است به ویژه بعد از فاش شدن ویدئوی مذکور، ترغیب دو طرف برای 
برگزاری یک نشست جدید جهت تکمیل مذاکرات مربوط به تشکیل دولت آسان 
نیست و حتی شاید غیرممکن باشد.این منابع معتقدند که از یک سو میشل عون 
منتظر است ســعد حریری با او تماس بگیرد و تاریخ برگزاری نشستی را تعیین 
کند، از سوی دیگر حریری اصرار دارد که اکنون توپ در زمین عون است و منتظر 
تماس وی برای عذرخواهی است. در این شرایط متشنج سیاسی لبنان چند عالمت 
سؤال در خصوص روابط میان عون و حریری در مرحله بعد به وجود می آید؛ حتی 
اگر امروز دولت عمالً تشــکیل شود رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف در سایه 
اختالفات موجود چگونه می خواهند با این دولت تعامل کنند؟ آیا هر زمان شرایط، 
دیدار میان دو طرف را ایجاب کند باید به منظور برگزاری یک نشست میان عون 
و حریری، واسطه هایی در داخل و خارج از لبنان وارد عمل شوند؟ و این شرایط تا 
چه زمانی قرار اســت ادامه داشته باشد؟ در این میان برخی منابع اعالم کردند که 
رئیس جمهور از همان ابتدا از فضایی که بعد از مأموریت سعد حریری به تشکیل 
کابینه به وجود خواهد آمد و از روابطی که اکنون میان وی و نخســت وزیر مکلف 
شکل گرفته است آگاهی داشت و به همین دلیل از نمایندگان پارلمان در جریان 
رایزنی ها برای انتخاب مأمور تشکیل کابینه خواست درباره گزینه های انتخابی خود 
بیشــتر فکر کنند. اما برخی گروه های سیاسی میشل عون را به دلیل این موضع 
مورد انتقاد قرار داده وی را به مانع تراشی در برابر تشکیل دولت متهم کردند.این 
امر در جریان رایزنی های میشــل عون با سعد حریری در کاخ بعبدا نیز مشخص 
بود و با وجود اینکه منابع از فضای مثبت نشست ها میان دو طرف خبر می دادند 
اما پس از آن مشخص شد که توافق واقعی برای تشکیل کابینه طبق ساختارها و 
استانداردهای لبنان حاصل نمی شود.منابع لبنانی معتقدند صحبت هایی که میشل 
عــون در ویدئوی مذکور علیه حریری مطرح کرده اســت واقعیت روابط میان دو 
طرف اســت و از زمان استعفای سعد حریری از سمت نخست وزیری لبنان بعد 
از اعتراضات مردمی این کشــور در اکتبر ۲۰۱9 روابط میان وی و رئیس جمهور 
رو به ســردی رفت و تاکنون نیز این روابط ترمیم نشــده اســت.منابع وابسته به 
سعد حریری و میشل عون اتفاق نظر دارند که تشکیل دولت می تواند نقطه عطفی 
در خــط روابط میان رئیس جمهور و ســعد حریری باشــد؛ البته این موضوع به 
اختالفات میان دو طرف پایان نخواهد داد اما آنها می توانند طبق معیار همزیستی 
مسالمت آمیز در اداره کشور همکاری داشته باشند و دست کم روابط خود را عادی 
کنند.بر این اساس برخی منابع لبنانی نگرانند که اختالف میان میشل عون و سعد 
حریری روند تشکیل دولت را فلج کند و در زمان حاضر نیز شواهد نشان می دهد 
که همه امور در پرونده سیاســی لبنان به شکست منجر شده است.از طرف دیگر 
میشــل عون روز گذشته پیش نویس پرداخت 5۰ میلیارد لیره به عنوان غرامت به 
آســیب دیدگان از انفجار بندر بیروت در ۴ آگوست ۲۰۲۰ را امضا کرد. قرار است 
این مبلغ طبق سازوکاری که فرماندهی ارتش و استانداری بیروت تعیین کرده اند 
بر اساس اولویت های مشخص شده میان آسیب دیدگان از این انفجار توزیع شود.

انفجار مهیب بندر بیروت که ۴ اوت گذشته )۱۴ مردادماه( به وقوع پیوست، منجر 
به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و همچنین زخمی شدن ۶ هزار نفر شده است.

ظریف:

 پنجره فرصت برای دولت جدید آمریکا تا ابد بازنخواهد بود
وزیر امور خارجه کشــورمان طی یادداشتی در نشریه »فارین افرز« خاطرنشان کرد که 
پنجره فرصت برای دولت جدید آمریکا تا ابد باز نخواهد بود و اگر این دولت خواســتار 

تغییر سیاست های دولت قبلی در قبال برجام است باید فوراً این کار را انجام دهد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، وزیر امور خارجه کشورمان طی یادداشتی در 
نشریه »فارین افرز« خاطرنشان کرد اگر دولت جدید آمریکا خواستار تغییر سیاست های 

دولت قبلی در قبال برجام است باید فوراً این کار را انجام دهد.

ترجمه فارسی یادداشت محمدجواد ظریف بدین شرح است:
در ســال ۲۰۱۶ دونالد ترامپ به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که به 
باد دادن ثروت و جان آمریکایی ها در جنگ در غرب آســیا پایان دهد. با این حال، او در 
دوران کاری اش، ایــاالت متحده را بیــش از پیش در این منطقه به دام انداخت و چنان 
به اختالفات دامن زد که اوضاع به نقطه ای رســید که یک حادثه کوچک می توانست به 
سرعت از کنترل خارج شــده و به جنگی بزرگ منجر شود.دولت جدید در واشنگتن با 
انتخابی بنیادین روبروست. یا می تواند سیاســت های شکست خورده دولت ترامپ را در 
پیش بگیرد و به مســیر پست انگاری همکاری بین المللی و قوانین بین المللی ادامه دهد 
)بی اعتنایی ای که در تصمیم سال ۲۰۱۸ ایاالت متحده به خروج یکجانبه از برنامه جامع 
اقدام مشــترک، معروف به توافق هسته ای که تنها سه ســال پیش از آن توسط ایران، 
چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و اتحادیه اروپا امضا شده بود، بسیار مشهود بود(. 
یا اینکه دولت جدید می تواند مفروضات شکســت خورده گذشته را کنار گذاشته و ارتقاء 
صلــح و مودت را در منطقه دنبال کند.جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده می تواند با 
پایان دادن مؤثر سیاست شکست خورده »فشار حداکثری« ترامپ و بازگشت به توافقی 
که سلفش آن را ترک کرد، در مسیری بهتر گام گذارد. در آن صورت، ایران نیز به اجرای 
کامل تعهداتش ذیل توافق هســته ای بازخواهد گشت. اما اگر واشنگتن به جای این کار 
بر امتیازگیری اصرار کند، این فرصت از دســت خواهد رفت.برخی از سیاســتگذاران و 
تحلیلگران غربی همچنان از »مهار« ایران ســخن می گویند. اما بهتر است آن ها به یاد 
بیاورنــد که ایران به عنوان یک بازیگر قدرتمند در منطقه دغدغه های امنیتی، حقوق و 
منافع مشروعی دارد – درست مانند هر کشور دیگری. آن ها باید به جای تن دادن به این 
توهم کهنه که ایران نباید از حقوقی مشــابه با دیگر کشورهای مستقل برخوردار باشد، 
اراده پذیرش آن دغدغه ها را داشته باشند. ما همواره به صراحت تمام بیان کرده ایم که به 
هر ابتکاری برای گفت وگوی منطقه ای که با حسن نیت طرح شده باشد، پاسخی مثبت 

می دهیم. برای ما، حسن نیت، حسن نیت به دنبال می آورد.

در جست وجوی الگویی )پارادایمی( جدید
حضور نظامی ایاالت متحده در منطقه ما در دو دهه گذشــته، خســاراتی وصف ناپذیر 
بر جای گذاشــته است، بی آنکه دستاورد چندانی داشته باشــد. به نوشته مؤسسه امور 
عمومی و بین المللی واتســون، جنگ های پس از حمالت  یازده ســپتامبر مستقیما به 
مرگ دســتکم ۸۰۰ هزار نفر منجر شده – و به صورت غیرمستقیم، به تلفاتی به مراتب 
بیشــتر. از سال ۲۰۰۱، دستکم ۳7 میلیون نفر در این منطقه مجبور به ترک خانه های 
خود شده اند.به واسطه تجاوزات و صادرات تسلیحاتی ایاالت متحده، همسایگی ایران به 
نظامی ترین منطقه جهان بدل شــده است. عربستان سعودی، با جمعیت بومی کمتر از 
۲7 میلیون نفر، بزرگترین واردکننده جنگ افزار در جهان است و عمده این تسلیحات را 
نیز از ایاالت متحده خریداری می کند. امارات عربی متحده، یکی دیگر کشورهای پیشتاز 
در خرید جنگ افزارهای آمریکایی، با وجود آنکه جمعیتی کمتر از ۱.5 میلیون نفر دارد، 
در رده هشتم واردکنندگان تسلیحات در جهان قرار دارد. این کشورها با جنگ افزارهای 
خریداری شده بارانی از مرگ و خرابی بر سر شهروندان یمنی فرود آورده اند و کاخ سفید 
هم، ابتدا در دوران رئیس جمهور باراک اوباما برای این کار به آن ها چراغ ســبز داد و بعد 
در دوران ترامپ برای آن ها چک سفیدامضا صادر کرد.در دوران ریاست جمهوری ترامپ، 
واشنگتن تمایلش به درگیری را مستقیما تا دروازه ایران آورد. ژانویه سال گذشته، ایاالت 
متحده ســردار قاسم ســلیمانی را ترور کرد و با این کار شرایط مشوش منطقه ای را که 
از خشــونت های تروریستی به ستوه آمده بود، بیش از پیش بی ثبات کرد. این قتل، یک 
فرمانده برجسته در مبارزه علیه گروه به اصطالح دولت اسالمی )داعش( و دیگر گروه های 
شــبه نظامی در عراق و سوریه را حذف کرد – و جنایتی نابخشودنی به فهرست طوالنی 
تجاوزات ایاالت متحده علیه ایران افزود.ایاالت متحده نمی تواند به ســادگی خسارتی را 
که اقداماتش موجب شده، جبران کند. اما یک دولت جدید می تواند به یکی از خطاهای 

بزرگ دولت قبلی، یعنی خروج سال ۲۰۱۸ ترامپ  از توافق هسته ای با ایران، بپردازد. آن 
رئیس جمهور ایاالت متحده تالش کرد تا یک دستاورد دیپلماتیک چندجانبه بزرگ را از 
میان بردارد و بعد با آغاز کارزاری از جنگ آشکار اقتصادی، مردم ایران را هدف قرار داد 
تا عمال ایران را به دلیل پایبندی به یک توافق مورد تأیید سازمان ملل متحد تنبیه کند. 
تحریم هایی که دولت ترامپ اعمال و بازاعمال کرده اســت، حتی واردات اقالم مورد نیاز 
برای مقابله با همه گیری کووید-۱9 را هم تقریبا ناممکن کرده است. اما این دشواری ها، 
نه ما را به تسلیم واداشت، نه به فروپاشی اقتصاد ما منتهی شد و نه محاسبات راهبردی 
ما را دســتخوش تغییر کرد.بلکه، همانطور که پیش از این همواره اینطور بوده و همواره 
همینطور خواهد ماند، فشــار علیه ایران، نتایجی در تضاد کامل با آنچه در اصل مد نظر 
بوده به وجود آورده اســت. به عنوان نمونه، در ســال ۲۰۰5، ایاالت متحده و متحدانش 
از ایران خواســتند از حق غنی سازی اورانیوم صرف نظر کند و به نحوی غیرمنصفانه از 
طریق شــورای امنیت سازمان ملل متحده )علیه ایران( تحریم وضع کردند. با وجود آن 
فشــار اقتصادی، ایران بین ســال های ۲۰۰5 تا ۲۰۱۲ تعداد سانتریفیوژهای خود را از 
۲۰۰ به ۲۰۰۰۰ دستگاه افزایش داد و بیش از ۱7۰۰۰ پوند اورانیوم غنی شده در سطح 
۳.۶7 درصد و بیش از ۴۴۰ پوند اورانیوم با غنای ۲۰ درصد تولید کرد. به همین ترتیب، 
کارزار فشــار حداکثری دولت ترامپ هم با گســترش منابع اورانیوم با غنای پایین ما از 
۶۶۰ پوند به ۸۸۰۰ پوند و ارتقاء ســانتریفیوژهایمان از مدل قدیمی تر IR-۱ به مدل به 
مراتب توانمندتر IR-۶، مصادف شــده است.ترک توافق هسته ای از سوی ایاالت متحده، 
یک چیز را ثابت کرد – اینکه امضای وزیر خارجه ایران، از امضای رئیس جمهور مبسوط 
الید ایاالت متحده وزن بیشتری دارد. حتی اوباما هم نتوانست از تصویب تمدید ده ساله 
قانون تحریم های ایران در کنگره ایاالت متحده ممانعت کند، که این نقض روشن همان 
توافقی بود که دولت او مذاکره کرده بود. بی اعتنایی ترامپ به تعهدات ایاالت متحده – که 
نه فقط توافق هســته ای، بلکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که این توافق 
را تأیید کرده بود را هم نادیده می گرفت – این احساس را تقویت کرد که ایاالت متحده 
یک شریک غیرقابل اتکاست.بنابراین، بله، ایران از ماه می ۲۰۱9، توانمندی های هسته ای 
خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده اســت – اما این کار را در انطباق کامل با بند 
۳۶ توافق هسته ای انجام داده که به ایران اجازه می دهد »اجرای تعهداتش )ذیل توافق( 
را متوقف کند«، اگر طرف امضاکننده دیگر هم اجرای تعهداتش را متوقف کرده باشــد. 
اگر دولت جدید ایاالت متحده امیدوار است که جهت حرکت کنونی را تغییر دهد، باید 

فورا تغییر مسیر دهد.

حاال باید چه کرد؟
دولت تازه وارد بایدن هنوز هم می تواند توافق هســته ای را نجات دهد، اما مشــروط بر 
اینکه بتواند اراده سیاسی ای واقعی را در واشنگتن به منصه ظهور برساند تا نشان دهد 
که ایاالت متحده حاضر است تا شریکی واقعی در تالش های جمعی باشد. دولت بایدن 
باید با حذف نامشروط و کامال مؤثر تمام تحریم هایی که از زمان روی کار آمدن ترامپ 
اعمال، بازاعمال یا ذیل برچســب تازه درآمده اند، آغاز کند. در مقابل، ایران تمام تدابیر 
جبرانی را که پس از خروج ترامپ از توافق هســته ای اجرایی کرده، به عقب بازخواهد 
گرداند. پس از آن، اعضای باقی مانده برجام تصمیم خواهند گرفت که آیا ایاالت متحده 
باید اجازه یابد که کرسی پشت میزی که در سال ۲۰۱۸ آن را ترک کرد، بازپس  بگیرد 
یا نه. باألخره توافقنامه های بین المللی، درب های گردان نیستند و یک طرف نمی تواند 
بعد از آنکه بر اساس هوی و هوس به سادگی یک توافق مذاکره شده را ترک کرد، حق 
بازگشــت خودکار به آن را داشته باشــد  - و از مزایای آن بهره مند شود.اگر واشنگتن 
یا متحدانش در اتحادیه اروپا، برای توافقی که در طول ســالیان سال مذاکره، به دقت 
ساخته و پرداخته شده، مفاد تازه ای طلب کنند، این بازگشت به مخاطره خواهد افتاد. 
بگذارید در این خصوص صریح باشیم: تمام طرف های توافق هسته ای )از جمله ایاالت 
متحده( توافق کردند تا به دالیلی کامال عمل گرایانه گستره آن را به موضوعات هسته ای 
محدود کنند. ما به دقت بر ســر جداول زمانــی محدودیت های اعمالی توافق مذاکره 
کردیم و ایران به واسطه همین جداول زمانی، پذیرفت که از بسیاری از منافع اقتصادی 
منتج از این توافق صرف نظر کند. سیاست های دفاعی و منطقه ای ایران موضوعی برای 
بحث نبودند، چراکه غرب حاضر نبود به مداخالت خود در منطقه ما، که چند دهه است 
به چنین آشوبی دامن زده، پایان دهد و ایاالت متحده – و همینطور فرانسه و انگلستان 
– حاضر نبودند فروش پرســود جنگ افزار را، که بر آتش منازعه دمیده و منابع منطقه 
ما را تحلیل برده اســت، محدود کنند. ایران به عنوان بخشــی از مذاکرات هسته ای، 

محدودیت های پنج ســاله و هشت ساله ای را به ترتیب بر خرید های دفاعی و موشکی 
خود پذیرفت. داد و ستد  - و در حقیقت فداکاری هایی – که ما برای تحقق این توافق 
کردیم، نمی تواند از میان برداشــته شــود؛ نه حاال و نه هرگز. امکان هیچ بازمذاکره ای 
وجــود ندارد. ایاالت متحده نمی تواند اصرار کند که »آنچه برای من اســت، برای من 
اســت و آنچه برای توست، قابل مذاکره است« و خواست خود را بر ایران تحمیل کند.

جدا از موضوع هســته ای، ایران همواره آماده بوده تا در مورد مسائلی که منطقه ما را 
مشوش کرده است، گفت وگو کند. اما این مردم منطقه هستند و نه خارجی ها، که باید 
ایــن موضوعات را حل و فصل کنند. نه ایاالت متحده و نه متحدان اروپایی اش از حق 
ویژه ای برای رهبری یا پشتیبانی از گفت وگوهای آینده برخوردار نیستند. بلکه، منطقه 
خلیج فارس نیازمند یک ســاز و کار منطقه ای برای تشــویق دیپلماسی و همکاری و 
کاســتن از ریسک سوء محاسبه و منازعه اســت.ایران مدت هاست که از تشکیل یک 
مجمع گفت وگوی منطقه ای حمایت می کند – از زمان قطعنامه 59۸ شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد در سال ۱9۸7 تا ابتکار صلح هرمز معروف به HOPE، که ایران در 
ســال ۲۰۱9 آن را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. در چنین مجمعی، 
کشورها می توانند با تدابیر اعتمادساز دغدغه های خود را برطرف کرده، گالیه های خود 
را از طریق گفت وگو حل کنند و با مشارکت در تالش های دارای منافع متقابل، مسائل 
مشــترک را حل و از منافع جمعی حراست کنند. ابتکار صلح هرمز، پیش نویس آینده 
نیست – هر ساز و کار دائمی ای باید به صورت جمعی توسط تمام قدرت های منطقه ای 
به دســت آید. اما این طرح پیشنهادی، نمایانگر خواست ایران برای داشتن جامعه ای 
قدرتمند، باثبات، آرام و شکوفا از کشورها و عاری از تحمیل هژمونی منطقه ای یا جهانی 
اســت.ارچوب ابتکار صلح هرمز بر اصول مورد پذیرش جهانی بنا شده است. احترام به 
حاکمیت و تمامیت ارضی از جمله این اصول است. دولت های مشارکت کننده متعهد 
می شــوند که برای نمادهــای تاریخی، مذهبی و ملی یکدیگر احترام قائل شــده و از 
مداخلــه در امور داخلی یا خارجی یکدیگر اجتناب کنند. درون آنچه ما آن را »جامعه 
هرمز« نامیده ایم، کشــورها متعهد می شوند که مناقشــات خود را به شکل صلح آمیز 
حل و فصل کرده و از مشارکت در ائتالف ها یا هم پیمانی هایی علیه یکدیگر خودداری 
کنند. در اکتبر ســال ۲۰۱9، حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تمام کشورهای 
جامعه هرمز یعنی بحرین، کویت، عراق، قطر، عمان، عربستان سعودی و امارات عربی 
متحده، نامه نوشت تا رسما آن ها را به پیوستن به این ابتکار دعوت کند. آن دعوتنامه 
هنوز روی میز است.الزمه موفقیت ابتکار صلح هرمز یا هر ابتکار دیگری، آن است که 
دولت های منطقه – و قدرت های خارجی – واقعیات مشــخصی را بپذیرند. در ابتدا این 
واقعیت که آینده منطقه می تواند و باید تنها توســط مردم این منطقه تعیین شود. هر 
رویکرد دیگری، محکوم به شکست است. به این منظور، غرب باید از سیاست سرپرستی 
یا حمایت کور از رفتار بد دولت های پیروش به نام مقابله با تهدید موهوم ایران، دست 
بردارد. تمام دولت های ساحلی خلیج فارس، بدون استثنا، باید در هر ابتکار منطقه ای 
شــامل شده و هم بازیگران منطقه ای و هم بازیگران خارجی باید حقوق ملی مشروع، 
منافع و دغدغه های امنیتی همه را پذیرفته و به آن احترام بگذارند.غربی ها و خصوصا 
آمریکایی ها، اگر می خواهند از اشتباهاتی که همواره در گذشته مرتکب شده اند، اجتناب 
کنند، باید درک خود از ایران و منطقه را اصالح کنند. آن ها باید حساسیت های مردم 
منطقه، به خصوص کرامت، اســتقالل و دستاوردهای ملی آن ها را شناخته و آن ها را 
محترم شمارند.ما در این منطقه قادریم خود مسائل خود را حل کنیم، مشروط بر آنکه 
خارجی ها برای رســیدن به منافع کوتاه مدت یا کمک به پیش بردن اهداف مشتریان 
اخالق ناشناس خود، دست به خرابکاری نزنند. در طول چهار سال گذشته، متأسفانه ما 
چندین بار در آستانه فاجعه قرار گرفتیم. ایران در طول این دوره، از خود خویشتنداری 
راهبردی به نمایش گذاشــت، اما صبر ایرانی ها رو به پایان است و مصوبه ای که در ماه 
دســامبر در پارلمان ما تصویب شــد، به وضوح این را نشان می دهد: این قانون جدید، 
ایران را ملزم می کند تا اگر تحریم ها تا ماه فوریه برداشته نشوند، غنی سازی اورانیوم را 
افزایش داده و بازرســی های بین المللی را محدود کند.پنجره فرصت برای دولت جدید 
ایــاالت متحده تا ابد بازنخواهد بود. ابتکار عمل صرفا بر عهده واشــنگتن اســت. گام 
نخست دولت بایدن، باید تالش برای جبران – و نه تالش برای سوء استفاده – از میراث 
خطرناک شکست حداکثری ترامپ باشد. دولت بایدن می تواند با حذف تمام تحریم های 
اعمال شــده از زمان به قدرت رســیدن ترامپ و تالش برای ورود دوباره و پایبندی به 
توافق هسته ای سال ۲۰۱5، بدون تغییر مفاد آن که حاصل مذاکرات مشقت بار است، 

آغاز کند. چنین اقدامی، موقعیت های تازه ای برای صلح و ثبات منطقه ما می گشاید.
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آب برنج منبع ســامت و زیبایی موست و مواد فعال موجود در آن به 
داشتن مو های قوی و براق کمک می کند. آب برنج سرشار از اسیدهای 
آمینه و ویتامین B6 اســت که به تقویت ســاختار مو کمک کرده و از 
موخوره پیشــگیری می کند. آب برنج همچنین حاوی اینوزیتول است 
که باعث درخشــش چشمگیر مو می شود. این ماده می تواند به عنوان 
لوســیون جایگزین نرم کننده شود. آن را بعد از استفاده از شامپو مدت 
کوتاهی روی مو قرار دهید ســپس خوب بشــویید. برای مراقبت های 
شــدید از مو در طول شــب آب برنج را روی مو بگذارید، سپس صبح 
مو را کاما با آب شســت و شو دهید. برنج باید به خوبی شسته شود تا 
آلودگی های موجود در آن پاک شود، سپس آن را در ظرف در بسته قرار 

دهید، سپس آب سرد را روی آن بریزید و خوب هم بزنید.

دو پژوهــش جدید نشــان می دهند که رژیم هــای غذایی دارای 
پروتئین محدود می توانند ســرعت روند پیــری را کاهش دهند 
و بــه افزایش طول عمر کمک کنند. ایده اســتفاده از محدودیت 
رژیــم غذایی به عنوان ابزاری برای افزایش طول عمر، از دهه های 
گذشــته مورد توجه بوده اســت اما مکانیسم هایی که محدودیت  
رژیم غذایی می تواند به واسطه آنها عمل کند و همچنین ترکیبات 
مغذی ویژه، نامشخص باقی مانده اند. شاید این نکته مهم باشد که 
مصرف پروتئیــن در جوانان، با افزایش میزان مرگ و میر مرتبط 
اســت اما این ارتباط در حدود 6۵ ســالگی معکوس می شود؛ به 
طوری که مصرف بیشــتر پروتئین با کاهش مرگ و میر در افراد 

مسن تر مرتبط است

بــا یک فناوری جدید، دیگر نیازی به لمس دکمه های کثیف و احتماال 
آلوده به ویروس کرونا در آسانسورها نیست. استفاده از فناوری های غیر 
لمسی افزایش یافته است و به تازگی یک شرکت سنگاپوری یک مفهوم 
را طراحی کرده است که در آن افراد در آسانسور برای رسیدن به طبقه 
مورد نظر خود مجبور نیســتند دکمه های آسانسور را با انگشتان خود 
بفشــارند. این فناوری می تواند حرکت انگشتان دست را تقلید کرده و 
واکنش لمســی فشار دادن یک دکمه را ایجاد کند. بدین ترتیب، وقتی 
کاربر انگشــت خود را به سمت دکمه مورد نظر خود می برد، آن دکمه 
به صورت خودکار فشــرده می شود. این فناوری با استفاده از تشخیص 
حرکت به عنوان یک روش ورودی کار می کند، بنابراین نیازی به تماس 

مستقیم ندارد و می تواند حرکت را از فاصله دور تقلید کند.

آب برنج؛ گنجینه ای برای 
سالمتی و زیبایی مو

محدود کردن مصرف آمینواسیدها 
طول عمر را افزایش می دهد

دیگر نیازی به لمس دکمه های 
احتماال در آسانسورها نیست

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

طبیعت زمستانی دریاچه ارومیه

معرفی ب ام و سری 3 “گرن لیموزین” بازار هند
اگر ســاکن هند باشید و خودرویی راحت تر از ب ام و ســری ۳ را می خواهید اما دوست ندارید قیمت این خودرو به اندازه سری ۵ باشد 
می توانید نسخه طویل تر از سری ۳ را انتخاب کنید. البته برخاف سری ۳ طویل بازار چین که با پسوند ساده LWB شناخته می شود، 
سری ۳ طویل تر بازار هند پسوند “گرن لیموزین” را یدک می کشد که همانند نام های گرن کوپه یا گرن توریسمو از نظر آوایی هماهنگی 
لذت بخشــی دارد. صرف نظر از نام این خودرو، نســخه طویل تر ب ام و سری ۳ خیلی طول بیشتر خود را نشان نمی دهد. ب ام و به دنبال 
حفظ تناســبات کلی خودرو بوده و درعین حال ۱۱ ســانتی متر را به فاصله بین محوری افزوده و آن را به ۲۹6۱ میلی متر رسانده است. 
طول کلی ســری ۳ گرن لیموزین به ۴۸۲۹ میلی متر رسیده بنابراین این خودرو به اندازه سری ۵ طویل نیست اما فاصله بین محوری 
 Li ۳۳۰ گرن لیموزین و ld ۳۲۰ این دو خودرو قابل مقایسه می باشد و اختاف زیادی از این منظر وجود ندارد. این خودرو به دو صورت
گرن لیموزین در دسترس بوده و آن ها را می توان از نوع الکچری الین یا M اسپورت فرست ادیشن سفارش داد که این مدل دوم دارای 
پکیج آئرودینامیک، رینگ های ۱۸ اینچی و فرمان چرمی M می باشد. خودروی موردبحث همچنین از پشت سری های جدید در عقب و 

استراحتگاه دست جدید سود می برد. فضای بار سری ۳ گرن لیموزین نیز به ۴۸۰ لیتر رسیده است. 

نامه IOC به کشورها: المپیک توکیو برگزار می شود
کمیته بین المللی المپیک با ارسال نامه ای به کشورها این اطمینان را داد که المپیک توکیو امسال برگزار می شود. دولت ژاپن به طور 
خصوصی به این نتیجه رسیده که المپیک توکیو لغو شود و تمرکز خود را برای گرفتن میزبانی بازی های ۲۰۳۲ بگذارد که البته دولت 
ژاپن بافاصله این مسئله را تکذیب کرد. اکنون نیز کمیته بین المللی المپیک با ارسال نامه ای به کشورها اعام کرده است که این گزارش 
واقعیت ندارد و اطمینان خاطر داد که بازی ها امســال برگزار می شــوند. IOC در نامه خود به کشورها نوشته است: خبر هایی منتشر 
شده مبنی براینکه دولت ژاپن به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری المپیک توکیو را لغو می کند که این خبر خاف واقعیت است. در 
نشست هیات اجرایی IOC  که جوالی سال پیش برگزار شد، تصویب شد که افتتاحیه بازی های المپیک توکیو در ۲۳ جوالی ۲۰۲۱ 
)اول مرداد ۱۴۰۰( باشد و برنامه ریزی مسابقات و آماده کردن سالن ها دوباره انجام شد. همه طرفین درگیر در برگزاری باز ها با هم کار 
می کنند تا این تابستان بازی های موفقی را برگزار کنند. ژاپن نیز همه اقدامات ممکن را برای مقابله با ویروس کرونا انجام خواهد داد. 
IOC و کمیته برگزاری بازی ها  و دولت متروپولین توکیو به طور نزدیک با هم کار می کنند تا این تابستان بازی های امن و ایمنی را 

برگزار کنند.  کمیته بین المللی المپیک همراه با دوستان ژاپنی خود کاما متمرکز است.

گاه دولتش وندی هک رب آرام ره هب دستوری همی یابد دعای مستجابآن خدا مَرْکَب اقبال او را رد چراگاه بقا
عِقد و خَلخال همه حوران عِنان است و رکاب

هم هب گردون اتصال و هم هب خورشید انتسابرای او را هست گویی از بلندی و ضیاء
حلم  او  دادست گویی خاک اهمون را ردنگ

جود او دادست گویی دور گردون را شتاب
لشکر آزادگی را با کَفَش هست اِقتراباختر فرزانگی را با دلش هست اقتران

حضرت او ات بود اعیان ملت را مآل
مجلس او ات بود ارکان دولت را مآب

پیشنهاد

چهره روز

انتشار ترجمه تایلندی کتاب 
ایرانشناسی به صورت دیجیتال

ترجمه کتاب ایرانشناســی توسط رایزنی فرهنگی 
ایران در بانکوک با مشارکت ناشر کتاب دیجیتال 
تایلنــد در قالب طرح تاپ با عرضه در فروشــگاه 
کتاب دیجیتال در دســترس عاقه منــدان قرار 
گرفت. مهدی حســنخانی رایــزن فرهنگی ایران 
در بانکوک با اعام این خبر گفت: جلد نخســت 
کتاب ایرانشناســی از سری انتشــارات دیجیتال 
)EBook( منشــورات رایزنی فرهنگی جمهوری 
اســامی ایران در بانکوک با مشارکت ناشر فعال 
این عرصه به زبان تایی منتشــر شد. وی تقویت و 
گسترش دامنه مطالعات ایران شناسی را با توجه 
به ظرفیت های متنوع فرهنگی، هنری، تاریخی و 
گردشگری کشورمان، یکی از ارکان اصلی توسعه بنیادین روابط فرهنگی و مبنای گسترش 
روابط در ســایر عرصه ها عنوان کرد و افزود: در تاریخ روابط دو کشــور ایران و تایلند یکی 
از قدیمی ترین ارتباطات و تعامات ســازنده با سرزمین پادشاهی سیام را شاهد هستیم که 
امروزه نشــان از لزوم فعال سازی ظرفیت ها و بکارگیری فرصت ها و منافع دو جانبه حکایت 
دارد.  گفتنی اســت؛ پیش از این نیز دو عنوان کتاب قصه های قرآن و تاریخ قرآن از ســوی 
رایزنی و با مشــارکت این ناشــر دیجیتال منتشر شده است. جلد دوم کتاب ایرانشناسی به 
معرفی جاذبه های فرهنگی و تاریخی نقاط مختلف ایران اختصاص دارد که در دست ترجمه 

بوده و بزودی منتشر خواهد شد.

آماندا گورمن
آماندا گورمن )متولد ۷ مارس ۱۹۹۸( شــاعر و فعال 
آمریکایی اهل لس آنجلس، کالیفرنیا اســت. کارهای 
گورمن بر موضوعات سرکوب، فمینیسم، نژاد و حاشیه 
نشــینی و همچنین پراکندگی آفریقایی ها متمرکز 
است. گورمن اولین شخصی است که به عنوان برنده 
ملی شاعر جوانان شناخته می شود. وی کتاب شعری 
با عنوان یکی برای غذایی که کافی نیســت در سال 
۲۰۱۵ منتشــر کرد. در ســال ۲۰۲۱ وی شعر " تپه 
ای کــه ما بــاال می رویم " را در مراســم تحلیف جو 
بایدن قرائت کرد. گورمن بومی لس آنجلس است که 
توسط مادرش، معلمی به نام جوآن ویکس، به همراه 
دو خواهر و برادرش، بزرگ شده اســت. او یک خواهر 
دوقلو به نام گابریل دارد است. گورمن گفته است که او در محیطی با دسترسی محدود به تلویزیون 
بزرگ شده است. او از کودکی اختال گفتاری داشت. او کودکی خود را »کودکی عجیب« توصیف 
کرده اســت که از خواندن و نوشــتن لذت می برد و مورد تشــویق مادرش قرار می گیرد. گورمن 
گفته اســت که دارای یک اختال پردازش شــنوایی است و نسبت به صدا حساسیت باالیی دارد. 
هنر و فعالیت گورمن بر موضوعات سرکوب، فمینیسم، نژاد و حاشیه و همچنین دیاسپورای آفریقا 
تمرکز دارد. گورمن گفت پس از تماشای سخنرانی ماله یوسف زی ، برنده جایزه نوبل پاکستان، 
الهام گرفته اســت که در سال ۲۰۱۳ نماینده جوانان سازمان ملل شود. گورمن در سال ۲۰۱۴ به 
عنوان برنده شــاعر جوان لس آنجلس انتخاب شــد. وی کتاب شعر " یکی برای غذایی که کافی 

نیست" در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد.

فرهنگ

حســین کیوان، آهنگساز، شــاعر و نوازندۀ تنبک و 
ســنتور، غروب روز گذشته به دلیل بیماری سرطان 
درگذشت. اصل هنرمند بودن، بااخاق بودن است و 
استاد کیوان این خصیصه را داشت. احترامی که این 
هنرمند برای جوانان قائل بود، او را به پدر دل سوختۀ 
جامعۀ موسیقی اصفهان بدل کرده بود. ساز تخصصی 
استاد کیوان تنبک بود اما در نواختن سنتور هم تبحر 
داشت و آهنگسازی نیز انجام می داد. او سال ها مدیر 
آموزشگاه موسیقی مبینا بود. خاطرات استاد کیوان در 
کتابی با عنوان »چگونگی راه یابی به موسیقی اصیل 
ایرانی« منتشرشــده اســت. خاصه ای از زندگینامۀ 
حســین کیوان از زبان این هنرمند روایت شده که در 
ادامه می خوانید: »هشت ساله بودم که رادیو آمده بود؛ اول در قهوه خانه ها سپس در منازل بزرگان 
شهر و به تدریج رادیویی هم در خانه ما آمد. در آن زمان رادیو برنامه های مختلفی پخش می کرد اما 
همه روزه حدود ساعت یک بعدازظهر برنامه ای تحت عنوان »ساز ُسولُو« پخش می شد. در هر یک 
از برنامه ها یکی از هنرمندان موسیقی به اجرای برنامه می پرداخت که می توان به اجرای اساتیدی 
چون، استاد شهناز، کسایی، علی تجویدی، تاکستانی، زرین پنجه، لطف اهلل مجد، حبیب اهلل بدیعی، 
احمد عبادی و پرویز یاحقی اشاره کرد. برنامه آموزنده ای بود چراکه هر استاد در برنامه  خود سعی 
می کرد مطالب جدیدی تحت عنوان قطعه همراه با چهارمضراب های گوناگون ارائه دهد که اکثراً با 
ساز تنبک همراه می شد. در این برنامه اساتید و نوازندگان گوناگون رقابت خاصی با هم داشتند که 
سبب باال رفتن خاقیت در اجراها می شد. در نوازندگی استاد شهناز و استاد کسایی حاالت دیگری 

یافت می شد که محرک بنده نسبت به شنود این برنامه ی موسیقیایی بود.

داغی بر دل جامعۀ موسیقی اصفهان
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