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رئیس مجلس با تاکید براینکه جمهوری اســامی عصر جدیدی را در جهان ایجاد کرد، گفت:امروز ما مزد قوی شــدن بدون وابستگی را گرفته ایم و طرح های 
موذیانه دشمنان را خنثی کرده ایم.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی در جلسه علنی دیروز)یکشنبه، 12 بهمن( قوه مقننه و در نطق پیش از دستور 
خود ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز بازگشت تاریخی امام خمینی)ره( به کشور و آغاز دهه مبارک فجر به همه مردم ایران و عدالتجویان سراسر جهان، گفت: 
ملت ما به رهبری آن بزرگمرد حق طلب و کم نظیر، جرأت انقاب پیدا کرد؛ تصمیمی که هر چند دل های بسیاری از ملت های ستم کشیده با آن همراه است و 

آرزو بسیاری از مردم به آن معطوف است ولی هر ملتی در طول حیات خویش، قدرت عملی کردن آن را پیدا نمی کند. ...

www.sobh-eqtesad.ir

قالیباف:

امروز مزد قوی شدن بدون وابستگی را گرفته ایم
info@sobh-eqtesad.ir

افول آمریکا با بایدن تسریع میشود
 پس از افول و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با آمدن یلتسین 
و بعد هــم گورباچف پیش بینی ها بســمت افول و فروپاشــی 
 ابرقدرت پوشــالی آمریــکا کمانه کرد. یــادش بخیر زمانی که 
»روژه گارودی« پروفســور مسلمان فرانســوی چند دهه قبل 
کتابی بــا عنوان »آمریکا پیشــتاز انحطاط« نوشــت و در آن 
کتاب ضمن بررســی اوضاع بین المللی و داخلــی آمریکا، این 
 کشــور را پیشتاز انحطاط در دنیا نامید. یا حدودا 2۰ سال قبل 
»امانوئــل تود« اســتاد یهــودی آمریکایی، کتابی بــا عنوان 
»امپراتوری عقاب ســقوط کرده اســت« نوشــت و به زوایای 
اضمحال آمریکا پرداخت و تأکید کرد که این ســقوط هر چند 
آغاز شده، اما تا اصابت به زمین زمان زیادی مانده است. یا حدودا 
12 ســال قبل »فرد زکریا« از شاگردان هانتینگتون و از اساتید 
 شناخته  شده د رمیان ایدئولوگ های تینگ تانک آمریکایی کتاب 
»جهان پس از آمریکا« را منتشــر کــرد و جهانی را پیش بینی 
کرد که کشــورها و فرهنگ های متعددی در آن تأثیر دارند و از 
نظم نوین فرضی آمریکا دیگر خبری نیست و در نهایت ۶ سال 
قبل »جوزف اس. نای« نظریه  پرداز جنگ نرم و اســتاد دانشگاه 
هاروارد کتابی با عنوان »آیا قرن آمریکا به پایان رســیده است« 
نوشــت و در آن پایان هژمونیک آمریــکا را پیش بینی کرد. با 
این حال هیچ  کدام از این اندیشمندان و نظریه پردازان روند افول 
سهمگین امپراتوری را به شکلی شگفت انگیزی که امروز سرعت 
گرفته اســت را پیش بینی نکرده بودنــد! در مقاله ای میخواندم 
که به حق خیلی عقایی نوشــته بود که باید توجه داشت افول 
 پدیده ای متفاوت از فروپاشی، اضمحال و متاشی شدن است. 
افول برخاف فروپاشــی و اضمحال و متاشی شدن که شکل 
بیرونی دارند و دیده می شوند، از درون شروع می شود و چندان 
قابل مشاهده نیست، مگر اینکه شدت یابد و به مراحل نهایی خود 
برسد. در این راستا، ساده انگاری است اگر اینگونه پنداشته شود 
که با رفتن ترامپ و جابجایی دولت، هیجانات و تنش های ناشی 
از احساسات پایگاه ۸۰ میلیون نفری ترامپ نیز که در انتخابات 
2۰2۰ به وی رأی دادند، فروکش خواهد کرد؛ احساســاتی که 
»خشــن« بوده و آمریکا را از درون و چه بسا بی سروصدا خواهد 
خورد. این موضوع نشان می دهد که به این راحتی نمی توان برای 
ترامپ گرایی که از مختصات فکری، فلسفی، رفتاری و اعتقادی 
خاص پاپوالر و لومپنیســم برخوردار شده و در این ۸۰ میلیون 
نفر تبلوریافته است، نقطه پایانی متصور شویم. اشغال ساختمان 
کنگره آمریکا موســوم به »کاپیتال« که در تاریخ ایاالت متحده 
بی سابقه بود، تازه شروع کار است. این اتفاق را که یکی از مظاهر 
ابتدایی و اولیه در متدولوژی سیاسی متبلور یافته در زمان ترامپ 
در آمریکاســت، باید به عنوان نقطه آغازی بر تسریع روند رو به 
رشد افراطی گری همراه با خشونت و در نتیجه »افول تدریجی« 
و از درون به شــمار آورد. البته باید تصریــح کرد که منظور از 
تدریج 2۰ سال نیست چرا که امروز امریکا از منظر رفتار و اخاق 
و اقتصاد و فرهنگ و وارونگی دموکراسی و هژمونی قدرت همه 
و همه در سراشیبی سقوط واقع شده و میرود که انتهای دره را 
لمس کند. همین یکی دو روز پیش در سرمقاله ای اشاره کردم 
که »انکتاد« سازمان تجارت و بازرگانی سازمان ملل طی گزارشی 
افشا نموده که چین در جذب سرمایه گذاری از آمریکا جلو افتاده 
است. لذا نباید موضوع فروپاشی و افول آمریکا را فقط به عملکرد 
و حتی رفتن ترامپ و بر ســر کار آمدن بایدن مربوط دانســت؛ 
بلکه مسئله اصلی باالتر از این حرف هاست. آمریکا به مقطعی از 
حیات خود رسیده است که نیروهای یگان تأمین امنیت مراسم 
تحلیف رئیس جمهور جوزف بایدن، بطور بی سابقه ای از مجموع 
ســربازهای آمریکایی در افغانســتان و عراق بیشتر بود! آمریکا 
عمًا به یک پادگان نظامی تبدیل شــده است. این کشور روزی 
با تبلیغات مهد تمدن قرن بیســتم و جلوه ای از یک دموکراسی 
با پسوند لیبرالیسم شــمرده میشد. بروز و ظهور میلیتاریسم و 
پلیــس بین دوقطب مردم در آمریکا یک هشــدار و زنگ خطر 
جدی برای کشــوری اســت که ادعای هژمونی بر جهان داشته 
است و خود را یک قدرت بامنازع در جهان می پندارد که قدرت 
تخریب زرادخانه های هســته ای اش به اندازه دو برابر کره زمین 
است! کشــوری که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد جهان را به دوش 
کشیده و قلب لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه داری و قبله آمال 
و آرزوهای بسیاری از خودباختگان و خودفروختگان در شرق و 
غرب عالم محسوب می شد؛ اما امروز در چنان شرایط منحط و 
ملتهبی قرار گرفته که ناگزیر اســت برای تأمین امنیت مراسم 
تحلیف رئیس جمهور تازه انتخاب شــده ارتش را در خیابان ها 
مســتقر کند و تمام نیروهای نظامی و امنیتــی و اطاعاتی را 
در آماده  باش کامل نگه دارد! ساده اندیشــی است اگر فکر کنیم 
التهاب در آمریــکا پایان می پذیرد. جنبش ۹۹ درصد در مقابل 
یک درصد امروز در نماد ۸۰ میلیون رای به ترامپ خود نشــان 
داده است. ترامپ در ۴ سال پیش با این شرایط که امروز آمریکا 
با آن مواجه است انتخاب نشد. اما بایدن امروز با شرایطی انتخاب 
شــده که ۸۰ میلیون نفر کمر به قتل او بســته اند که حاضرند 
 پرچــم آمریکا را در کنگره به آتش بکشــند. اعام انزجار خود

 را از این آمریکای امروز به دوربین ها بسپارند. اگر ترامپ هم موفق 
به تشــکیل حزب جدید میهن پرستان نشود پتانسیل فروپاشی 
دوحزب ابتدای کار افول قدرت سیاســی در داخل آمریکاست 
 که شاید یکسال یا حداکثر دوســال به زیرزمینی شدن مبارزه

 میل کند الکن در همین دوره اول بایدن آمریکا را به آشــوب 
خواهد کشــانید چرا که این نزدیک بــه ۵۰ درصد رای دهنده 
آمریکایــی اعتقاد دارند دولت بایــد دولتی غاصب و غیر قانونی 
اســت و برای به زمین زدن این دولت دست به هر کاری حتی 

امثال تخریب پارلمان هم خواهند زد. 
والسالم 

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان
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رییس سازمان برنامه و بودجه خبرداد؛

 همسان سازی حقوق 3میلیون و 600بازنشسته 
تامین اجتماعی

رییس ســازمان برنامه و بودجه از اقدامات الزم برای اجرای همســان ســازی حقوق اعضای هیئت علمــی و کارکنان وزارت علوم ، 
بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد. محمدباقر نوبخت در الیو اینستاگرامی با مخاطبان صحبت کرد.

وی در ابتدای سخنان خود اعام کرد که برنامه او در سال آینده و بعد از پایان دولت برگشت به دانشگاه و ادامه فعالیت برای تدریس 
اســت و برنامه ای غیر از این نخواهد داشــت.رییس سازمان برنامه و بودجه با اعام اینکه درخواست هایی برای همسان سازی حقوق 
اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشــت یا دانشگاه های علوم پزشکی مطرح بود، توضیح داد: ما از اسفندماه سال گذشته 

مجوزهای الزم را به وزارت بهداشت ارائه کردیم....

وزیر نفت؛

برای بازگشت به بازار نفت هیچ 
مشکلی نداریم

هشت ایراد اساسی در پروژه اقدام ملی

مسکن ملی لنگ لنگان جلو می رود!

رئیس کنفدراسیون صادرات:

اظهارات مسئوالن درباره نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات دارد

حضرت آیت اهلل خامنه ای همزمان با آغاز ایام اهلل دهه فجر و ســالروز پیروزی انقالب در مرقد امام 
خمینی)ره( و گلزار شــهدا حضور یافتند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
همزمان با آغاز ایام اهلل دهه فجر و در آســتانه چهل ودومین ســالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای در نخستین ساعات صبح دیروز )یکشنبه( در مرقد بنیان گذار 
کبیر انقالب اسالمی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن، یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را 
گرامی داشتند.رهبر انقالب اسالمی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، 
باهنر و شهدای حادثه هفتم تیر 1360، علّو درجات آنان را از خداوند متعال مسألت کردند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسالم 

و ایران درود فرستادند.
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پاسخ وزیر بهداشت به حاشیه های واکسن روسی:

واکسن را اول به خانواده خودمان تزریق می کنیم
وزیر بهداشت ضمن پاسخ به برخی شائبه های ایجاد شده پیرامون واکسن روسی کرونا، با بیان اینکه مگر می شود وزیر بهداشت اجازه دهد 
پای واکســن نامطلوب به کشــور برسد؟ گفت: واکسنی را وارد می کنیم که گواهی مصرف اضطراری داشته و در شش کشور دنیا هم مصرف 
شده باشد. دکتر سعید نمکی در ستاد منطقه ای مقابله با کرونا در شهر بم، ضمن تشکر از نیروهای بسیج، ناجا، هال احمر، دادستان ها و مردم 
به دلیل همراهی و همکاری شان در مقابله با کرونا،  گفت: اگر این همراهی نبود، ما دچار مشکات بسیاری می شدیم. کسبه صبوری که در 
اوج تنگنای اقتصادی این روزهای سخت را تحمل کردند و واقعا این دستاورد بزرگ ملی یعنی دو رقمی شدن مرگ ومیرها برای همه مبارک 
باشــد؛ گرچه که حتی یک مرگ هم در کشور غم انگیز اســت.وی افزود: باید این موضوع را در عرصه ای ببینیم که مرگ ومیر در کشورهایی 
با زیرســاخت های بســیار قوی می بینیم که مانند آمریکا مرگ از 1۰۰۰ در روز متاسفانه گذشت. همواره اعام کرده ام که ما برای مرگ هیچ 
شهروندی در هیچ کجای دنیا، حتی آنهایی که مدیران سفاک و ناالیق شان گل های نازنینی مانند شهید قاسم سلیمانی ما را پرپر کردند و به 

شهادت رساندند، حتی برای مردم این کشورها احساس شادی از مرگ و بیماری شان نداریم.

عادی انگاری ها و خطر خیز چهارم کرونا در کشور
وی با بیان اینکه این دســتاورد بســیار مهم و ارزنده در سالروز انقاب اسامی بر همه مردم ایران مبارک باشد، گفت: در زمینه بیماری کرونا 
باید توجه کنیم که ما همواره نگران بازگشــت ایام تلخ یک موج جدید بیماری هســتیم. باید توجه کرد که این ویروس بســیار پیچیده از 
خودش چهره های بســیار متفاوت و موذیانه بروز می دهد. امروز با جهش هایی که در اقصی نقاط جهان برای این ویروس ایجاد شده، همواره 
همه کشورهای دنیا را نگران می کند که این جهش ها گریبانگیر جاهای مختلف جهان با یک خیز جدید شود. در کشورهای همسایه ما آمار 
و اطاعاتی که داریم متاســفانه این خیز را هر روز ثبت می کنند، گرچه ما تمام حواس مان را جمع کردیم که به دام یک تله هولناک جدید 
نیفتیم، اما این نگرانی را داریم که ساده انگاری و عادی پنداری اوضاع و بی توجهی به خطر بیماری، ما را دچار یک عارضه جدید به نام خیز 

چهارم بیماری در کشور نکند.

ایران از قطبهای بزرگ ساخت واکسن منطقه در بهار آینده
وی ادامه داد: ما از روز نخست با تقویت بنیه علمی داخلی سعی کردیم  مثل خیلی کارهای دیگر ساخت واکسن را رقم بزنیم و اتفاق بزرگی 
افتاد و در بهار آینده ما یکی از قطب های بزرگ ساخت واکسن منطقه خواهیم شد و به لطف پروردگار چه من زنده باشم و چه نباشم خواهید 
دید کسی نمی تواند جلوی این گام پیش رونده را بگیرد. این اولین گام خودکفایی بود کما اینکه داروهایی که در هر جای دنیا اندکی تاثیرگذار 
بود برای مردم ساختیم.وی افزود: بر واکسنی به عنوان انتقال دانش فنی از کشور کوبا به عنوان کشور صاحب فن واکسن سازی کار می کنیم. 
واکسن پنوموکوک هم با همکاری این کشور در انستیتو پاستور ساخته می شود و واکسن کرونا هم در انستیتو پاستور در آینده نزدیک ساخته 
و تولید خواهد شد و به همه دنیا هم صادر خواهد شد.نمکی ادامه داد: آنچه در مجموعه برکت می بینم اتفاق بزرگی است که رقم می خورد. 
چند روز قبل گفتم این ویروس جهش یافته انگلیســی را با واکســن مقابل هم قرار دهید و نتایج آن حیرت انگیز بود، این هم دســتاوردی 
است که در اواسط بهار خواهیم داشت. عاوه بر آن در واکسن سازی رازی و یک یا دو موسسه دیگر هم داریم بر واکسن کرونا کار می کنیم.

اجازه ندادیم واکسن هیچ کشوری بر ایرانیان آزمایش شود
وی افزود: البته تا زمانی که واکسن داخلی پاسخگوی نیاز ما شود مجبور به واردات واکسن برای گروه های آسیب پذیر خواهیم بود. خیلی از 
کشورهای منطقه که می گویند تزریق واکسن را از مدت ها قبل آغاز کردند دارند کلینیکال ترایال یا آزمایش بالینی واکسن های کشورهای دیگر 
را انجام می دهند. در حالی که ما اجازه ندادیم واکســن هیچ کشــوری بر مردم ما آزمایش بالینی شود. ما 1۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن 
در قالب سبد کووکس پیش خرید کردیم که قول دادند در روزهای آینده اولین مقادیر آن برسد. در آن سبد به جز آمریکایی ها بقیه واکسن 

سازها هستند. این 1۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز برای ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که  برای همه کافی نیست.

سازمان جهانی بهداشت برای هیچ واکسنی گواهی انتهایی را صادر نکرده است
وزیر بهداشت تاکید کرد: هیچ کدام از این واکسن ها قبل از طی کردن فاز سوم انسانی نباید به کشور بیاید. االن واکسن در دنیا هنوز به فاز چهارم 
نرسیده است و این فاز معموال ۵ سال طول می کشد به همین دلیل تا امروز سازمان جهانی بهداشت برای هیچ سازنده واکسنی گواهی انتهایی 
 FDA واکسن را صادر نکرده، زیرا این فاز ۴ طی نشده است. یکی از واکسن سازهایی که گواهی موقت از سازمان بهداست جهانی گرفته است، از

آمریکا یک گواهی گرفته که تا ۵ سال آینده هیچ حق اعتراض و شکایتی علیه این واکسن ساز قابل قبول نیست زیرا فاز ۴ طی نشده است.

واکسنی را وارد می کنیم که گواهی مصرف اضطراری داشته و در شش کشور دنیا هم مصرف شده باشد
وی افزود: برای همین گفتیم ما واکسنی وارد کشور می کنیم که فاز ۳ مطالعات بالینی اش بیرون از این سرزمین صورت گرفته باشد و گواهی 
مصرف اضطراری داشته باشد. همچنین ما واکسنی را وارد این کشور خواهیم کرد که حداقل در ۵ یا ۶ کشور دنیا هم خریده و مصرف شود. 
ما ۵ منبع شناســایی و ثبت کردیم. تاکنون از برندی اســم نبرده بودم اما امروز می گویم تا مردم حرف درست و علمی را در رابطه با واکسن 

از وزیر بهداشت بشنوند؛ پرونده منبع اروپایی آسترازنیکا، دو کمپانی در هند، یک کمپانی در چین و یکی در روسیه در حال ثبت هستند.

مگر می شود وزیر بهداشت اجازه دهد پای واکسن نامطلوب به کشور برسد؟
وی افزود: یکی از این منابع که برخی روی آن بلوا به راه انداختند این مجموعه روسی است، این واکسن روسی در کشورهای روسیه، آرژانتین، 

مجارستان، صربستان، مکزیک، امارات متحده عربی، پاکستان، باروس، بولیوی، الجزایر و... است. 
ادامه در صفحه سوم

همزمان با آغاز دهه فجر؛

 رهبر انقالب در مرقد 
امام خمینی)ره( و گلزار 

شهدا حضور یافتند

روحانی در افتتاح طرح های وزارت نیرو:

حرف امام)ره( درباره آب و برق مجانی را محقق کردیم
رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم افتخار می کند که حرف امام درباره آب و برق مجانی را در سایه فداکاری و تاش مسئولین، وزارت 
نیرو و وزارت نفت انجام داد.حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور صبح دیروز )یکشنبه( در مراسم افتتاح و بهره برداری از طرح های 
ملی وزارت نیرو شامل افتتاح پروژه های آب و برق وزارت نیرو در استان های خراسان شمالی و کردستان، اظهار کرد: هر هفته شاهد 
یک قدم خوب در زمینه برق هستیم و امروز در خراسان شمالی 1۶۰ مگاوات به این مجموعه اضافه می شود.روحانی با دستور افتتاح 
واحد شماره ۳ بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان و همچنین نیروگاه های 1۴ مگاواتی و ۶ صنعت برق در استان کردستان، 
افزود: افتتاح واحد بخار نیروگاه، در شرایطی است که بدون آلودگی و بدون اتکا به سوخت مصرفی می تواند یک نیروگاه را فعال کند. 
امروز شاهد افتتاح نیروگاه برق در دو استان مرزی هستیم که موجب آبادانی و سربلندی ایران و استان های مرزی ما می شود.وی پس 
از اســتماع گزارش معاون وزیر نیرو و افتتاح ســد و شبکه آبیاری و زهکشی رمش و شبکه آبیاری سد کاران، اظهار کرد: سدهایی در 
استان کردستان ساخته شده تا مردم این استان بتوانند از این سدها برای آشامیدن و کشاورزی استفاده کنند.رئیس جمهور گفت: در 
این زمینه هر کمکی الزم باشد، ما انجام خواهیم داد ولو اینکه این طرح در دولت بعدی نهایی شود. ما هرمقداری که می توانیم باید 
در این دولت تاش کنیم. آب آشامیدنی مردم سنندج برای ما بسیار حائز اهمیت است و اگر باز هم در مسیر راهمان تا پایان دولت، 
بودجه ای برای این کار نیاز بود، حتماً تامین خواهیم کرد.روحانی تاکید کرد: مساله آب آشامیدنی برای سامت و امنیت روانی مردم 
سنندج بسیار مهم است.وی در بخش پایانی سخنان خود با تیریک آغاز ایام اهلل دهه فجر، گفت: امروز روز بسیار مبارکی برای تاریخ، 
ملت بزرگ ایران و تمام آزادیخواهان جهان و مســلمانان اســت. روزی که برخاف پیش بینی قدرت های بزرگ، امروز امام )ره( با یک 
استقبال بی نظیر وارد کشور شد.رئیس جمهور گفت: استقبال ها در طول تاریخ ایران زیاد بوده است، اینکه از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
زهرا )س( تمام خیابان ها مملو از جمعیت باشــد و در خود بهشــت زهرا )س( آن جمعیت میلیونی اجتماع کنند، باعث شد که روز 
شکوهمندی در تاریخ کشور بوجود بیاید.روحانی تاکید کرد: حکمت و تدبیر امام این بود که وقتی وارد کشور شدند، اول به دیدار شهدا 
رفت، یعنی امام در آغاز به دیدار آنهایی رفت که خون خودشان را در این راه نثار کردند و در کنار قبور آنها قدم گذاشت. در واقع امام 
خواست بگوید که دعوت کننده واقعی او، شهدا و فداکاران این سرزمین هستند.وی تصریح کرد: سایر کارهای امام هم فوق العادگی 
داشت، اینکه محل استقرار وی در یک مدرسه باشد و به منزل کسی نرفتند. قبل از اینکه امام به ایران بیاید بحث های فراوانی در نوفل 
لوشاتو بود که وقتی ایشان وارد کشور می شوند کجا بروند و در کجا ساکن شوند. به نظر من در میان همه پیشنهادهایی که مطرح بود، 
بهترین انتخاب را خود امام برگزیدند. همین ساعت هایی که ما می گذرانیم، ساعت های بسیار حساسی در تاریخ کشور ما بود که در آن 
زمان امام در بهشت زهرا سخنرانی بسیار مهمی ایراد کردند.رئیس جمهور اظهار کرد: همه سخنان ایشان در بهشت زهرا مورد استقبال 
تاریخ بود. یک تکه ای از سخنرانی امام را بعضی از خناسان دنبال می کردند مبنی بر اینکه امام فرموده بود ما کاری می کنیم که برای 
مستضعفان آب و برق مجانی شود. مدتی بود که خناسان می گفتند که آب و برق مجانی چه شد؟روحانی گفت: دولت دوازدهم افتخار 
می کند که این کار را در سایه فداکاری و تاش مسئولین، وزارت نیرو و وزارت نفت انجام داد و ما امروز توانستیم بگوییم برای افرادی 
که مصرف بسیار کمی دارند و از اقشار کم درآمد هستند، آب و برق و گاز مجانی است. همه پیش بینی های امام در تاریخ تثبیت شد.وی 
ادامه داد: کار جالب توجه این است که به شعار زشتی که خناسان در دست گرفته بودند، پایان داده شد و معلوم شد دولت جمهوری 
اسامی ایران دولت حامی مستضعفان در تاریخ است.رئیس جمهور گفت: امروز در دو استان شمالی و شمال غربی ما، طرح های بسیار 
مهمی افتتاح شد و ما خوشحالیم که امسال که سال سختی برای مردم به دلیل تحریم و کرونا بود، اما در عین حال آن جهش تولیدی 
که رهبر انقاب گفته بودند بر زمین نماند و ما از آغاز ســال در هر هفته افتتاح های بســیار مهمی داشــتیم و خود وزرا، مسئولین و 
استانداران هم در استان های مختلف افتتاح های بسیار فراوانی داشتند.روحانی گفت: به یک معنا امسال در حد امکان واقعاً جهش تولید 
بود و ما در هر هفته طرح های بسیار مهمی را افتتاح کردیم. این هفته به دلیل دهه مبارک فجر عاوه بر پنجشنبه، امروز یکشنبه طرح 
افتتاح داریم و این می تواند برای مردم ما مبارک باشد.وی ادامه داد: در زمینه آب و برق کار بزرگی انجام گرفته است، این مساله از یک 
طرف نشان می دهد که انقاب اسامی ما که برخی فکر می کردند یک انقابی صرفاً سیاسی و برای استقال و مبارزه با استعمارگران 
و استبداد است و بیشتر رنگ سیاسی را در آن می دیدند یا برای استقرار احکام اسامی است و بیشتر رنگ معنوی را در آن می دیدند، 
اما آمار و ارقام نشان می دهد که در کنار مسئله سیاسی و معنوی، بخش مادی هم برای انقاب حائز اهمیت بوده است.رئیس جمهور 

گفت: امروز بیش از 1۹۰ سد افتتاح شده است. در آغاز انقاب ما 1۹ سد داشتیم داشتیم، یعنی امروز بیش از 1۰ برابر شده است. 
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قالیباف:گزیده خبر

امروز مزد قوی شدن بدون وابستگی را گرفته ایم
رئیس مجلس با تاکید براینکه جمهوری اسالمی عصر جدیدی را در جهان ایجاد کرد، 
گفت:امروز ما مزد قوی شدن بدون وابستگی را گرفته ایم و طرح های موذیانه دشمنان 
را خنثی کرده ایم.محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی 
دیروز)یکشــنبه، 12 بهمن( قوه مقننه و در نطق پیش از دســتور خود ضمن تبریک 
فرا رسیدن سالروز بازگشت تاریخی امام خمینی)ره( به کشور و آغاز دهه مبارک فجر 
به همه مردم ایران و عدالتجویان سراســر جهان، گفت: ملت ما به رهبری آن بزرگمرد 
حق طلب و کم نظیر، جرأت انقالب پیدا کرد؛ تصمیمی که هر چند دل های بســیاری 
از ملت های ستم کشیده با آن همراه است و آرزو بسیاری از مردم به آن معطوف است 
ولــی هر ملتی در طول حیات خویش، قدرت عملی کــردن آن را پیدا نمی کند. ایران، 
حیاط خلــوت قدرت هایی بود که در هیچ لحظه ای از تاریخ، عدالت و حق را بر منافع 
استعماری و اســتکباری خود ترجیح نداده اند.وی تصریح کرد: آنها نه از کشتن مردم 
ایران از قحطی و گرسنگی دریغ کرده اند و نه از به تاراج بردن منابع کشور؛ نه از اشغال 
ایــران کوتاه آمده اند و نه از جدا کردن بخش های مختلف این آب و خاک. مردم ایران 
ســال ها نظاره گر قداره بندی و عربده کشی آمریکا و انگلیس در ایران بودند و با قدرتی 
که امام راحل)ره( به آنها داد، خود در شکل دادن به سرنوشت ایران نقش آفرین شدند.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه جمهوری اســالمی از ابتدای پیروزی انقالب خود 
آغازگر عصر جدید در جهان بود، عنــوان کرد: همین حقیقت، واکنش ابرقدرت های 
شرق و غرب را برانگیخت تا فشارهای زیادی بر این کشور وارد کنند اما این مشکالت 
انقالب اســالمی را متوقف نکرد؛ ما مزد قوی شدن بدون وابستگی خود را گرفته ایم و 
امروز ایرانی مستقل از چنبره قدرت این و آن داریم و در همین حال، طرح های موذیانه 
دشــمنان را برهم زده و آنها را وادار به عقب نشــینی کرده ایم؛ آنهایی که به دنبال فلج 
کردن ایران ســربلند بودند، حاال یا فروپاشیده یا رو به افول هستند و اندیشه اشغال و 
کودتا را جز در مســتندهای تاریخی، جای دیگری نمی توانند پیدا کنند.قالیباف ادامه 
داد: با این وجود، امروز در کشــور خود مشکالت ریز و درشتی داریم که مردم آن ها را 
در زندگی روزمره خود کاماًل احساس می کنند ولی این چنین نیست که این مشکالت 
بدون راه حل باشد. نظام سیاسِی انقالبِی برآمده از اسالم، بن بستی برای خودش متصور 
نیســت؛ چرا که وعده نصرت الهی را با خود دارد؛ مشروط به آنکه به سنت های الهی 
»حرکت عمومی مردم« پایبند بماند.نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه 

ما اتکا به هدایت الهی، اعتماد به مردم به ویژه جوانان و کارآمدی و عقالنیت را نســخه 
گره گشــا در مسیر انقالب اسالمی می دانیم، اظهار داشت: بارها آزموده ایم و باور داریم 
که هرگاه کشور در این مسیر قرار گرفته پیش رفته و هر گاه ایمانش سستی گرفته یا 
به بیگانه اعتماد کرده یا نتوانسته با عقل و انضباط تدبیری اخذ کند، کارش گره خورده 
است و کشتی کشورداری از حرکت ایستاده است. راه ما بازگشت به نسخه اصیل امام 
است: ایمان به خدا و توان مردم، خودباوری و کارآمدی.وی افزود: حاال با گذشت بیش 
از چهل سال از انقالب اسالمی، در گام دوم انقالب اسالمی، باید با شجاعت مسیر طی 
شــده را ارزیابی کنیم، اشتباهات خود و هر آنچه ما را از آرمان های اصیل انقالب دور 
ساخت، نقد کنیم و امیدوارانه و با برنامه ای مشخص برای تکرار نکردن اشتباهات، این 
مســیر و صیانت از آنچه به دســت آورده ایم، به سمت آینده درخشان انقالب اسالمی 
حرکت کنیم.قالیباف همچنین با بیان اینکه انقالب اســالمی، زنده و پویا به پیش می 
رود ولی ممکن اســت ما از آن عقب بمانیم، تأکید کرد: انقالب اسالمی، با هیچ کسی 
عقد اخوت نبسته است؛ ما به میزانی که بتوانیم عدالت را محقق سازیم، زندگی مادی 
مردم را تامین و زمینه سعادت اخروی آنان را فراهم کنیم و به اندازه ای که بتوانیم آنان 
را از زیر فشــار مستکبرین بیرون بیاوریم، در مسیر انقالب اسالمی هستیم و خواهیم 
توانســت با ســاختن جامعه ای الگو، به هدف اصلی گام دوم انقالب یعنی ایجاد تمدن 
نوین اسالمی دســت یابیم.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به این 
مطلب که به همان میزانی که انقالبی هستیم و انقالبی عمل می کنیم، می توانیم تک 
تک مردم ایران را قوی کنیم، ابراز داشت: اگر ادعای انقالبی گری ما، کارگران و معلمان 
و حقوق بگیران و همه زحمت کشان را ضعیف کرد و سفره آنها را کوچک ساخت یعنی 
عمل و تصمیم های ما انقالبی نبوده است. انقالب اسالمی به نفع مردم است و هر آنکس 
که انقالبی عمل کند، ایران را قوی خواهد کرد.وی در ادامه با اشاره به حضور خود در 
سایت هسته ای فردو جهت نظارت میدانی درباره چگونگی اجرای قانون لغو تحریم ها 
در هفته گذشته، گفت: در بازگشت بدون اطالع قبلی، برای نظارت میدانی از وضعیت 
تولید به شــهرک صنعتی جنوب تهران ســرزدم. خوشحالم از اینکه با همراهی دولت 
محترم چرخ ســانتریفیوژهای هســته ای به حرکت درآمده است و امیدواریم بتوانیم 
با برنامه ریزی، همدلی و جدیت چرخ تمام کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل کشور 
را نیز به حرکت درآوریم و تولیدکنندگان و کارگران را در میانه ســختی ها و فشارهای 

تحریم و موانع دست وپاگیِر تولید تنها نگذاریم.قالیباف با بیان اینکه با چرخیدن چرخ 
سانتریفیوژها و غنی ســازی 20 درصدی، دست دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم 
ها پر شــده است، عنوان کرد: معتقدیم صنعت هسته ای هم با عواید اقتصادی حاصل 
از تولید انرژی و با تولید رادیو دارو و همچنین منافع متعدد در بخش های کشــاورزی 
می تواند در خنثی سازی تحریم ها موثر باشد اما با این وجود در بازدید از کارخانه های 
نیمه تعطیل در شــهرک های صنعتی جنوب تهران، صنعتگــران و تولیدکنندگان از 
نچرخیدن چرخ های صنعت گالیه می کردند.رئیس قوه مقننه ادامه داد: کارآفرین هایی 
که با عشق و عالقه کارخانه خود را راه انداخته اند و حاال در میان قوانین زائد، رانت های 
میلیارد دالری و تصمیم های ضد تولید به خصوص فشــارهای بی منطق و کمرشکن 
بانک ها نفس های آخر را می کشــند.وی افزود: در کمیسیون تلفیق تصمیمات خوبی 
برای تولید گرفته شده است مانند کاهش 20 درصدی مالیات تولیدکننده ها و بخشش 
جریمه های تامین اجتماعی تولیدکنندگانی که اشتغال خود را حفظ می کنند؛ اما اینها 
کافی نیست.وی یادآور شد: مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه  جهش تولید مصمم است 
با ادامه نظارت میدانی و معلوم کردن مشکالت کارآفرینان، رفع تحریم های داخلی تولید 
و بازکردن زنجیرهای بسته شده به پای تولید کنندگان توسط بانک ها، تامین اجتماعی 
و مالیات و همچنین اولویت دادن به رفع قوانین زائد، مسیر چرخیدن چرخ کارخانه ها 
را هموار کند تا دولت محترم نیز بتواند بر این بستر، تولید و اشتغال کشور را به رونق 
درآورد. قالیباف در ادامه با اشاره به اظهار نظر اخیر وزیرخارجه آمریکا، موضع این دولت 
در قبال ایران را ناامیدکننده توصیف کرد و افزود: دولت آقای بایدن به جای اینکه برای 
انجام تعهدات خود پیش شــرط بگذارد، باید معلوم کند چگونه می خواهد تعهد رفع 
تحریم ها را به شــکلی عملی لغو کند.رئیس مجلس شــورای اسالمی در پایان با بیان 
اینکه اگر آمریکا اعتقادی به برجام دارد به جای شرط گذاشتن باید درعمل، پایبندی 
خود را به آن نشــان دهد، خاطرنشان ساخت: تجربه  برجام جلوی چشمان مردم ایران 
اســت؛ مردم با هوش ایران ساده اندیش نیستند که دوباره وارد بازی »اقدامات نقد در 
برابر وعده های نسیه« شوند. مثل این است که ما پول کاالیی را به فروشنده داده ایم اما 
کاالیی تحویل نگرفتیم. چه کسی حاضر به انجام چنین معامله ای است؟ بنابراین دولت 
جدید آمریکا به جای پیش شرط گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم ها 

و عمل به تعهدات قانونی خود باشد.

حجت االسالم ابوترابی فرد:
اصلی ترین پیامد خارجی جمهوری اسالمی، 

مقابله سازمان یافته با نظام سلطه است
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: اصلی ترین پیامد خارجی جمهوری اسالمی 
ایران مقابله ســازمان یافته با منافع نامشروع و زیاده خواهی های ایاالت متحده 
و نظام سلطه است .حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد حسن ابوترابی فرد امام 
جمعه  موقت تهران صبح دیروز یکشــنبه در مراسم آغاز چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب که در حرم امام خمینی )ره( برگزار شــد، با بیان اینکه انقالب 
اسالمی که به یک معنا با گامهای استوار امام بزرگوار و حضور اقتدارآفرین در 12 
بهمن 1۳۵۷ چهره زیبا و امید بخش خود را به نمایش گذاشت، تاریخ را واژگون 
کرد، ادامه داد: یک قیام مهم به نام اسالم به پیروزی رسید و اصالت فرهنگی و 
نقش قرآن و عترت را در مدیریت و هدایت جامعه  اســالمی و رویارویی با زیاده 
خواهان جهان به نمایش گذاشــت.وی گفت: امام بزرگوار نماد عقالنیت، عزم، 
ایمان و ایثار و تصویر روشنی از تربیت یافتگان مدرسه قرآن و عترت بود. او راه را 
برای شکل گیری نظام سیاسی هموار نمود که اوال بر اصول و مبانی قرآن و سنت 
پیامبر اعظم )ص( و ســیره پیشوایان معصوم دین استوار باشد و ثانیا با تکیه بر 
این آرمان و اصول راه را برای عزت، عظمت و اقتدار ملت ایران و اســالم همواره 
کند و ثالثا به عنوان یک قدرت برآمده از دین اســالم در برابر همه جبهه کفر و 
نظام ســلطه با اقتدار بایستد؛ این اصول سه گانه مشی و مبانی اندیشه سیاسی 
امام را تبیین می کند.امام جمعه  موقت تهران تاکید کرد: نظام سیاسی برآمده از 
آموزه های وحیانی بر دو رکن استوار است؛ رکن نخست رهبری صالح و برآمده از 
آموزه های دینی و رکن دوم ملت اســت. امت وفادار بدون رهبری صالح در عالم 
دنیا به پیروزی نمی رسد و موفقیت ها در عالم مرهون این موضوع است. ابوترابی 
فرد توانایی، شایستگی و پیشگامی و پیشتازی در حکمرانی مبتنی بر دین را از 
ویژگی های رهبری در نظام اســالمی عنوان و خاطرنشان کرد: رهبری در نظام 
اسالمی یا باید در دست امام معصوم باشد یا در دست فقیه عالم، صالح، عادل و 
مقتدر و شجاع که در زمان غیبت شایسته قرار گرفتن در این مکان خطیر است.

وی ادامه داد: اصل دوم برای موفقیت این رهبر، شــناخت، فهم و وفاداری ملت 
به اوســت؛ اگر مردم رهبر صالح را شناختند و در کنار او ایستادند، موفقیت ها و 
پیروزی ها قطعی است؛ رمز پیروزی انقالب و مردم ایران در این دو اصل اساسی 
است.نائب رئیس پیشــین مجلس اظهار کرد: در 12 بهمن ۵۷ این ملت ایران 
بودنــد که در تهران حضور یافتند و به اســتقبال امام خود رفتند و به جهانیان 
اعالم کردند که مدیریت ایران به دســت رهبری اســت که برگزیده ملت است؛ 
این پیام 12 بهمن ۵۷ بود، اما امروز این پیام متفاوت اســت. در 12 بهمن سال 
1۳۹۹ پیام ملت اســالم، ملت های عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین و ایران 
این است که آینده جهان اسالم را ملت اسالم و رهبری صالح مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای اداره می کند.ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز 
دنیای اســالم رهبری صالح خود را شناخته است و اعتبار جبهه مقاومت، اقتدار 
محور مقاومت و ایران و اسالم برآمده از این حقیقت است؛ این ثمره گام برداشتن 
در مسیری اســت که قرآن مقابل ما قرار داده است.وی با بیان اینکه »در نظام 
اســالمی و اندیشه دینی مالک رهبری آراستگی به علم، معرفت و عمل مبتنی 
بر علم است«، خاطرنشان کرد: امام خمینی )ره( در طول عمر مبارکش سلوک 
مبتنی بر علم داشــت و عالمانه گام برداشت؛ آن هم گام هایی مبتنی بر علم و 
اخالص و پیام امام راحل این اســت که قیام برای خدا قیامی اســت که مبتنی 
بر علم، معرفت و اخالص اســت.امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه بعد از ۴ 
دهه ما با دولت اسالمی فاصله داریم، افزود: بعد از شکل گیری انقالب و استقرار 
نظام اسالمی نوبت به گام سوم و شکل گیری دولت اسالمی رسید که به فرموده 
رهبری با آن هنوز فاصله داریم؛ ما هنوز در ابتدای این مسیر هستیم.ابوترابی فرد 
گفت: در نظام اسالمی همه مدیران باید مبتنی بر علم و معرفت گام بردارند. در 
نظام اسالمی سوءاستفاده از قدرت ممنوع و حرام است؛ آنانی که از قدرت سوء 
اســتفاده کنند فقط به ملت ایران خیانت نمی کنند بلکه به ملت اسالم خیانت 
می کنند.وی تصریح کرد: اگر امروز نیروهای مســلح اعم از ارتش و سپاه نه تنها 
برای ایران بلکه برای اسالم اقتدار آفریده اند به دلیل رفتار مبتنی بر علم آنهاست 
و مدیریت مبتنی بر علم فرماندهی کل قوا این اقتدار را آفریده است. همچنین 
قرار گرفتن در جایگاه سیاسی برجسته در دنیا برآمده از عقالنیت و علم و حضور 
اقتدار آفرین ملت برآمده از اســالم است. امروز اگر کاروان علمی ایران با شتاب 
حرکت میکند و زیرساخت های توسعه در کشور دستاورد ۴ دهه مدیریت مبتنی 

بر علم و معرفت است.

امیر حیدری:
رزمایش های اخیر نیروهای مسلح 
دشمن را به موضع انفعال کشاند

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: امســال در نزدیک ترین 
نقطه به آمریکایی ها در هــوا، دریا و زمین رزمایش برگزار 
کردیم و دشمن نیز در موضع انفعال اعالم کرد که تحرکتش 
در منطقــه تهاجمی نبوده اســت. امیر ســرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینــی ارتش در آیین رونمایی از 
کتاب و تجلیل از نویسندگان دفاع مقدس با عنوان »شکوه 
ســطرها« که دیروز )یکشنبه( در فرهنگســرای ارسباران 
برگزار شــد،گفت: انقالب اســالمی ما را از سیاســت های 
امپریالیستی آمریکا و کشورهای فرامنطقه رهایی بخشید.

وی با بیان اینکه امروز بســیاری از کشورهای منطقه تحت 
تصرف و اســتیالی سیاسی و نظامی آمریکا هستند، افزود: 
این کشــورها پایگاه آمریکا هستند و کشوری چون بحرین 
ناوگان پنجم دریایی آمریکا محسوب می شود.فرمانده نیروی 
زمینی ارتش خاطرنشــان کرد: اگر انقالب اســالمی شکل 
نمی گرفت، امروز نیز سرتاســر کشــور ما همچون گذشته 
تحت استیالی سیاســی و نظامی آمریکا بود.امیر حیدری 
ادامه داد: امام بزرگوار به ما آموختند که آمریکا هیچ غلطی 
نمی توانــد بکند و در این ۴2 ســال پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، آن هایی که اهل بصیرت بودند، مشاهده کردند که 

آمریکایی ها نتوانسته اند علیه کشور ما غلطی کنند.

ظریف در دیدار هیئت طالبان:
 طالبان با برقراری صلح
  در افغانستان بهانه را 

از اشغالگران بگیرد
وزیر امور خارجه گفت: تمام تالش شــما باید این باشد که 
با برقراری صلح در افعانستان هرچه زودتر بهانه اشغالگران 
از دستشان خارج شود.، هیئت طالبان به ریاست مال برادر 
آخوند که در تهران به ســر می برد صبح دیروز)یکشــنبه( 
با محمد جوادظریف وزیر امور خارجه کشــورمان دیدار و 
گفتگو کرد.ظریف در این دیدار  ضمن ابراز خشنودی از ایده 
تشکیل حکومتی همه شمول با حضور همه اقوام و گروهای 
سیاسی در افغانستان اظهار داشت: تصمیمات سیاسی نمی 
تواند در خال اتفاق بیافتد و تشــکیل حکومت همه شمول 
باید در یک فرایند مشارکتی و با در نظر داشت ساختارها و 
نهادها و قوانین بنیادی مانند قانون اساسی شکل گیرد.اعالم 
آمادگی جمهوری اســالمی ایران برای تسهیل گفتگو بین 
طالبان و دولت و دیگر گروههای افعانستانی بخش دیگری 
از صحبتهای وزیر امور خارجه کشورمان با طالبان بود و در 
این ارتباط ظریف تاکید کرد: مردم خوب افعانستان مظلوم 
واقع شده اند جنگ و اشغال افعانستان لطمات سنگینی به 
مردم افعانستان وارد ساخته است، امیدوارم که تمام تالش 
شــما آن باشد که آالم و مشــکالت مردم  هرچه زودتر به 
پایان رســد و با برقراری صلح در افعانســتان هرچه زودتر 
بهانه اشغالگران از دستشان خارج شود.در ابتدای این دیدار 
ریاست هیات طالبان گزارشی از روند صلح و گفتگوهای بین 
االفغانی ارائه کرد و تاکید داشت که روابط ایران و افغانستان 
همواره روابطی بر بنیاد دوســتی و حسن همسایگی بوده و 
امیدوار هســتند که با برقراری صلح و آرامش در افغانستان 
روابط دو کشــور بیش از پیش گســترش یابد.مالبرادر در 
این مالقات  با اشــاره به نقش مخرب داعش در افعانستان 
و منطقه از روند گفتگوهای بین االفعانی اظهار خشــنودی 
کرده، تشــکیل دولتی همه شــمول با حضور همه اقوام و 
گروههای سیاسی را امری ضروری برای برقراری صلح کامل 

در افغانستان دانست.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
اگر امروز مشاهده می کنیم که در ایران، فقر 
و فساد و تبعیض هســت، من به طور قاطع 
می گویم که در بخش هایی از اداره کشــور، 
نه همه اداره کشــور، به خصــوص اقتصاد و 
فرهنگ، نااهــالن نفوذ کرده اند. محســن 
رضایی، دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، صبح دیروز )یکشنبه 12 بهمن ماه( در 
مراسم گرامیداشت دهه فجر که به میزبانی 
شــورای تبلیغات اســالمی و با حضور مردم 
غیور دهدشــت در محل گلزار شهدای این 
شهرستان انجام شد، ضمن تبریک فرارسیدن 
دهــه فجر و ســالگرد پیــروزی بزرگ ملت 
ایران به مردم منطقه کهگیلویه و شــهرهای 
دهدشت، چرام، لنده و بهمئی گفت:  نعمت 
حضور در میان شــما هم تبارانم را قدر می 
دانم. رضایی با اشــاره بــه اهمیت و جایگاه 
منطقه و روحیه انقالبی مردم دهدشت افزود: 
منطقه کهگیلویه بزرگ یک منطقه باستانی 
است از چند هزار ســال پیش به این طرف 
یکی از بخش های مهــم تمدنی ایران بوده 
است و بعد از اسالم، یکی از مناطق مذهبی 
ایران بوده است. کاروان سراهای این منطقه 
نشــان می دهد که یکی از جاده های اصلی 
مواصالتی ایران از اینجا می گذشــته و مردم 
این منطقه نقش مهمی در انقالب اســالمی 
ایفا کرده اند.وی افــزود: علمایی مانند آقای 
میراحمد تقوی که موســس حــوزه علمیه 
دهدشــت بوده و آقای میرعطا طاهری معلم 
مصلح و اصالحگر در زمینه های آموزشــی 
و تربیتــی و فرهنگی و همچنین شــهدای 
اینجا مانند شهید فریبرز پناهی که فرمانده 
گردان بود در این منطقــه بوده اند. بیش از 
۴00 شهید و ۷۵0 جانباز حکایت از روحیه 
انقالبی مردم اینجا دارد. به انقالب پیوستند و 
با انقالب همراه بوده اند. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: انقالب اسالمی سرآغاز 
تحــوالت وســیع در ایران و منطقــه بعد از 
دویست سیصد سال عقب ماندگی است. ملت 
ما راه بزرگی را در پیش گرفته اند. در انقالب 

اسالمی فراتر از مشروطه و ملی شدن صنعت 
نفت و حتی قیام پانــزده خرداد عمل کرده 
است. این راه دستاوردها و خطرات و سختی 
های بزرگی دارد. دستاوردهای این راه آنقدر 
بزرگ است که تمام تلخی ها و نامالیمات را 
می تواند برطرف کند. به شرط آنکه انقالب به 
دســت نااهالن و نامحرمان نیافتد. این شرط 
در وصیت امام راحل بود.رضایی با بیان اینکه 
اگر دلسوزان، افراد  متعهد، مومن در مدیریت 
انقالب باشند، درد و رنج در برابر دستاوردها 
ناچیز خواهد بود و مردم مشــکالت معیشت 
و بیکاری نخواهند داشــت، اظهار داشت: اگر 
کشور ما منابع و معادن و آب و زمین نداشت 
این حرف ها ممکن بود شــعار باشــد. ایران 
کشور بسیار ثروتمندی است چرا باید مردم 
برای تهیه روغن صف بکشند؟رضایی افزود: 
اگر امروز مشاهده می کنیم که در ایران، فقر 
و فساد و تبعیض هســت، من به طور قاطع 
می گویم که در بخش هایی از اداره کشــور، 
نه همه اداره کشــور، به خصــوص اقتصاد و 
فرهنــگ، از دهه دوم انقــالب به این طرف 
نااهالن و نامحرمــان آمده اند و در اداره امور 
نفوذ کرده اند. من این مطلب را در کنار قبور 
شــهدا عرض می کنم. امام راحل فرمود که 
من از میان شما می روم، نگذارید که انقالب 
به دست نااهالن و نامحرمان بیفتد و آنها در 
اداره کشــور داخل شوند و اینها متاسفانه در 
اقتصاد و فرهنگ وارد شدند.اســتاد دانشگاه 
امام حســین )ع( افزود: دشمنان هیاهو راه 
انداختــه اند که نیروهای انقالب و نظامی ها 
آمدند. از آنها باید پرسید از پاکسازی مفسدین 
و نفوذی هایی که مقابل ملت ایران ایستاده 
اند، می ترسید یا دلتان برای آزادی سوخته؟! 
همانهایی که ملت مــا را تحریم کرده اند و 

در ادارات کارشــکنی می کنند، همان هایی 
که درآمدهای نفتی مــا را در کره جنوبی و 
کشــورهای دیگر گروگان گرفته اند؛ همان 
کسانی هستند که در زمان امام خمینی)ره( 
مقابل امام ایســتادند و صدام حسین را روانه 
کشور ما کردند. بله دشمن از نیروهای انقالب 
می ترسد! نویسنده کتاب ایران آینده گفت: 
چه کسانی مقابل مردم کهگیلویه و بویراحمد 
ایســتادند و تیراندازی کردند؟ همانها امروز 
پشــت تحریم ها هستند. همانها مرکز فساد 
هســتند. همانها امروز نفوذ کرده اند و النه 
های نفوذ در بانــک و بورس و جاهای دیگر 
درست کرده اند. شما از نظامی های ایران می 
ترسید؟ نظامی های ایران چه کسانی بودند؟ 
فرزندان ملتی هســتند که خرمشهر را آزاد 
کردند. جانشان را فدای این ملت کردند. شما 
از ورود نظامی ها می ترســید؟ پس بترسید. 
حق دارید بترســید. فساد و فقر و تبعیض و 
عقب ماندگی اقتصادی ایران مربوط به نفوذی 
ها اســت. مربوط به مفسدینی است که شما 
استعمارگران برای آنها کف می زنید تا نظام 
ما را موریانه فساد از درون تهی کند.چه بسا 
خودتان در این فسادها دست داشته باشید.

رضایی افزود: ما از ســازمان های اطالعاتی 
کشور می خواهیم که در کنار برخوردهای قوه 
قضاییه با فسادها، ریشه های آن را در داخل 
و خارج کشــف کنند. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: می خواهم در کنار مزار 
شــهدا به نفوذی ها و دشمنان هشدار بدهم. 
شــما حق دارید بترســید. ای استعمارگران 
و ای تحریم کنندگان ایران. شــما ما را می 
شناسید و می دانید که اگر نیروهای انقالب 
که شــما اسمش را نظامیان گذاشته اید، اگر 
اینها بیایند، دســت و پای مفسدین را از این 

کشور کوتاه خواهند کرد. تمام پول های بیت 
المالی که رفتــه را تا ریال آخر به خانه های 
مردم بر می گردانند و مطمئن باشید ارزش 
هایــی که امام بزرگوار ایجــاد کردند و رهبر 
معظم انقالب تا امروز از آن پاســداری کرده 
اند را به زندگی مــردم ایران بر می گردانند. 
طومار شما را خواهند پیچید. حق دارید که از 
تحوالت آینده بترسید. چون نیروهای انقالب 
را می شناســید. اینها مشت خود را به دهان 
صدام حسین و بعد از آن داعشیان کوبیدند. 
اینها از ابتدای انقالب جانشــان را برای سالم 
ســازی ایران فــدا کــرده اند.رضایی گفت: 
نیروهای انقالب النــه های نفوذی هایی که 
فخری زاده ها را شهید کردند و در بانک ها و 
بورس اخالل می کنند را کشف خواهند کرد 
و این النه ها بر سر آنها فرو خواهند ریخت و 
خاطرات خوب  ارزش های انقالب بازآفرینی 
خواهد شــد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشــاره به مشکالت مردم کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: ســه رودخانه از این منطقه 
عبور می کند اما متاسفانه مشکل آب شرب 
دارید. این پدیده عادی نیست. برخی استان 
ها آب را از خلیج فارس شــیرین می کنند 
و می برند. اینجا کنار رود، نباید مشــکل آب 
شــرب باشــد. برخی پروژه ها بیش از حد 
طوالنی شده. همین جاده ای که از دهدشت 
می گذرد، معطل کارهای نهایی مانده و مردم 
رنج می کشــند و تاوان عقب ماندگی پروژه 
ها را می دهند. مهاجرت منفی هم هســت.

رضایــی ادامه داد: من بارهــا به خاطر گروه 
منصورون اینجا آمده ام. درســت اســت که 
از نظر جاده و اتوبان پیشــرفت زیادی انجام 
شده، اما جمعیت اینجا به شهرهای دیگر رفته 
اند. همه مهاجرت کرده اند. جوانان اینجا به 
عسلویه می روند تا کار کنند. چرا باید اینطور 
باشــد؟ یک عده از مدیران ناشکرند. با رای 
مردم می آیند و ســر نظام داد می کشند و 
مســیر دیگری را پیش می برند. به حقی که 
خدا روی دوششان گذاشته با ناشکری عمل 

می کنند. 

رضایی:
 در بخش هایی از اداره کشور، 

نااهالن نفوذ کرده اند
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گزیده خبر رییس سازمان برنامه و بودجه خبرداد؛

همسان سازی حقوق ۳میلیون و ۶۰۰بازنشسته تامین اجتماعی
رییس ســازمان برنامه و بودجه از اقدامات الزم برای اجرای همســان سازی حقوق 
اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت علوم ، بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت 
بهداشت در سال آینده خبر داد. محمدباقر نوبخت در الیو اینستاگرامی با مخاطبان 
صحبت کرد.وی در ابتدای سخنان خود اعالم کرد که برنامه او در سال آینده و بعد 
از پایان دولت برگشت به دانشگاه و ادامه فعالیت برای تدریس است و برنامه ای غیر 

از این نخواهد داشت.

همسان سازی حقوق وزارت علوم از سال آینده
رییس ســازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه درخواست هایی برای همسان سازی 
حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشــت یا دانشــگاه های علوم 
پزشــکی مطرح بود، توضیح داد: ما از اســفندماه سال گذشته مجوزهای الزم را به 
وزارت بهداشت ارائه کردیم تا بتواند همسان سازی را اجرا کند که بخش اول آن را 
نیز انجام داد اما برای وزارت علوم در الیحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی مطرح کردیم 
که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید.وی افزود: با این وجود طی مذاکره ای که 
سازمان برنامه و بودجه با وزیر علوم داشت هماهنگی هایی صورت گرفت تا بتوانیم 
به غیر از برخی موارد تخصصی همسان سازی را در دانشگاه های وزارت علوم مانند 
دانشگاه های علوم پزشــکی انجام دهیم.نوبخت گفت: برای کارمندان وزارت علوم 
نیز با توجه به اینکه پیش از این مجوز اســتفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت 
خدمات کشوری صادر شده بود بار دیگر بر اجرای این مجوز تأکید کردیم، بنابراین نه 
تنها در مورد اعضای هیأت علمی بلکه کارکنان وزارت علوم نیز مانند دانشکده علوم 

پزشکی و وزارت بهداشت این همسان سازی اجرایی خواهد شد.

مطالبات وزارت بهداشت و کارکنان پرداخت می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه های دولت در بودجه سال آینده برای 
پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و کارکنانش یادآور شد: در بودجه سال آینده منابع 
مربوط به وزارت بهداشت ۲.۳ برابر رشد کرده است که در آن استخدام حداقل ۵۳ 
هزار نفری  را پیش بینی کرده ایم که البته اولویت با نیروهای شــرکتی و قراردادی 
است.وی افزود: برای افزایش فوق العاده های ویژه کارکنان وزارت بهداشت نیز پیش 

بینی الزم در بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفت.
ادامه همسان ســازی حقوق بازنشستگان کشــوری و لشکری و تأمین 

اجتماعی در سال آینده
موضوع دیگری که مورد اشــاره رییس سازمان برنامه و بودجه قرار داشت همسان 
سازی حقوق بازنشستگان بود که در سال جاری نیز اجرایی شد.نوبخت توضیح داد: 
برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همسان سازی در دستور کار بوده ولی مدل و 
جدول و ضابطه انجام شده تا حدودی با یکدیگر فرق می کرد.رییس سازمان برنامه 
و بودجه ادامه داد: برای همســان سازی حقوق بازنشسته ها ۵۰ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شد که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان کشوری و لشکری 
بود و همه آن مورد استفاده قرار گرفت ولی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۲ 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.وی افزود: تعداد بازنشستگان لشکری و کشوری 
حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که با توجه به منابع ۱۸ هزار میلیاردی سرانه 
آن ها به ۷.۵ میلیون تومان می رسد. ولی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با ۳۲ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده سرانه براساس تعداد ۳.۴ میلیون نفری آن ها 
حدود ۸.۸ میلیون تومان اســت.نوبخت گفت: طی آخرین مذاکرات صورت گرفته 

ســازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی پیشــنهاد داد که مرحله دوم 
همسان سازی را نیز براساس منابع پیش بینی شده در دستور کار قرار دهد که در 
این رابطه برای سال آینده مصوباتی نیز داشته ایم.رییس سازمان برنامه و بودجه این 
را هم گفت که تعدادی از بازنشستگان عضو غیرهیأت علمی دانشگاه هستند که در 
شرایط ویژه ای قرار داشتند و در مورد آن ها با حضور مسئوالن صندوق بازنشستگی 

و وزارت رفاه توانستیم تصمیم گیری هایی انجام دهیم که مشکل آن ها حل شود.

رتبه بندی فرهنگیان در هر صورت انجام خواهد شد
نوبخت اشاره ای هم به وضعیت رتبه بندی فرهنگیان در سال آینده داشت و افزود: 
وزارت آمــوزش و پرورش پیش نویس الیحه رتبه بندی را به دولت ارائه کرده و در 

دستور کار است و دولت نیز منابع الزم را در بودجه پیش بینی کرد.
وی گفت: امیدواریم در سال آینده با توجه به آنچه که در بودجه مصوب شده رتبه 
بندی را اجرایی کنیم چرا که حق معلمان است. حتی اگر تصویب هم نشود ما حتما 
این کار را پیگیری خواهیم کرد.به گفته نوبخت هیچ یک از افزایش های اعمال شده 

در حقوق و یا سایر اقدامات در این رابطه بدون پشتوانه قانونی نیست.

قانون تسری سازمان زندان ها هم اجرایی می شود
رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با اجرای قانون تسری سازمان زندان ها گفت 
که مجوز الزم در این رابطه به ســازمان زندان ها ارائه شده و اعتبار الزم در بودجه 
۱۴۰۰ پیش بینی شــده است. از این رو مشکلی در این رابطه وجود ندارد و از اول 

فروردین ماه می توانند اجرایی کنند.

هشت ایراد اساسی در پروژه اقدام ملی
مسکن ملی لنگ لنگان جلو می رود!

عقب گرد ســازندگان از ورود به پروژه اقدام ملی مسکن تحت تاثیر هشت عامل 
سرعت آن را در همین ابتدای کار گرفته است. تنظیم قراردادهای یکسویه بدون 
محاسبه دقیق تورم مصالح ساختمانی در طول اجرای پروژه، عدم پیش بینی الزم 
درخصوص نوسانات اقتصاد کالن، نداشتن برآورد دقیق از عایدی سرمایه بخش 
خصوصی و ابهامات متعــدد در قراردادها که تکالیف دولت و بخش خصوصی را 
مشــخص کند از جمله مهمترین چالشهای این پروژه عنوان می شود و بیم آن 
می رود که در آینده نزدیک مســکن ملی به سرنوشت مسکن مهر گرفتار شود.، 
بیش از ۱۶ ماه از آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی 
مسکن می گذرد اما تا کنون فقط ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد آن افتتاح شده است. در 
پروژه اقدام ملی مســکن بنا به ادعای مسئوالن قرار بود از اشتباهات مسکن مهر 
درس گرفته شود تا همانند آن طرح که دولت قبل قرار بود ۱۸ ماهه تحویل دهد 
گرفتار تورم سیســتماتیک اقتصاد ایران نشود. موضوع مهمی که طراحان پروژه 
اقدام ملی از آن به عنوان امتیاز طرح یاد می کنند، جانمایی آن در مناطق دارای 
زیرســاختهای شهری است که زمان اجرای پروژه را کوتاه و جذابیت سکونت در 
آن را افزایش می دهد اما به نظر می رسد در سایه دیگر مشکالت همچون تورم 
تدریجی مصالح ســاختمانی و نبود قالب شفاف در قراردادها با بخش خصوصی، 
امتیاز وجود زیرساختها در حال رنگ باختن است.پس از اعالم جزئیات طرح اقدام 
ملی مســکن، شهریورماه سال گذشته سازندگان ۴۲ ایراد اساسی به قراردادهای 
مشــارکتی وارد کردند و بنا به گفته دبیر کانون انبوه سازان، هنوز این اشکاالت 
برطرف نشده است. با وجود آنکه پروژه لنگ لنگان جلو می رود، سنگینی طرح 
بر دوش شرکتهای دولتی قرار گرفته است. بجز بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، شرکتهای زیرمجموعه بانک مسکن و معدودی سازنده، بخش خصوصی 
هنوز به شکل واقعی برای ورود به این پروژه آستین باال نزده است.از جمله مصائبی 
که بعضا پیمانکاران با آن مواجه می شوند طوالنی شدن روند صدور پروانه های 
ساختمانی است. پروژه ۲۰۰۰ واحدی تهرانسر با این مشکل مواجه بود. بیش از 
۱۶ ماه از زمان کلنگ زنی پروژه تهرانســر می گذرد اما هنوز ۱۱۰۰ واحد آن در 
مرحله فراخوان قرار دارد و تحقق وعده اتمام این طرح تا شــهریور ۱۴۰۱ بعید 
به نظر می رســد. بررسی ها نشــان می دهد پروژه هایی در دیگر مناطق کشور 
نیــز با این معضالت مواجهند.انتظار بخش خصوصی از دولت در پروژه مســکن 
ملی استفاده ازمعافیتهای ذیل قانون ساماندهی است. ماده یک قانون ساماندهی، 
معافیتهای مالیاتی برای سازندگان در نظر گرفته که توجه چندانی به این بند مهم 
از قانون نمی شــود.تامین مالی از طرف متقاضیان هم چندان طبق روال پیش 
نرفته اســت. از ۴۰۰ هزار واحد تا کنون فقط ۱۳۳ هزار نفر وجوه اولیه را واریز 
کرده اند. هرچند مبلغ این پرداختی ها اعالم نشده اما حتی اگر متقاضیان سقف 
۴۰ میلیون تومان را نیز واریز کرده باشــند هنوز ۲۶۷ هزار نفر موجودی خود را 
تکمیل نکرده اند. عدم توانایی متقاضیان از یک سو و بی اعتمادی به پروژه های 
دولتی با توجه به سابقه دو دولت در طرح مسکن مهر، دالیل اصلی معطل ماندن 
۲۶۷ هزار واحد است.یکی دیگر از چالشها تامین اراضی مناسب برای اجرای طرح 
است. حتی در شهرهای کوچک مشکل زمین وجود دارد. با وجود آنکه ۴۰۰ هزار 
واحد تعریف شده که اگر تفاهم نامه دستگاههای دولتی را به آن اضافه کنیم به 
حدود یک میلیون واحد می رسد، تا کنون فقط برای ۱۵۰ هزار واحد زمین تامین 
شده است. بنیاد مسکن که مسئولیت اجرای پروژه در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار 
نفر را بر عهده دارد با مشــکل کمبود زمین برای ۱۲ هزار متقاضی مواجه شده 
است. البته جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قرار است ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی 
موات را به پروژه اقدام ملی اختصاص دهند که اگر محقق شود کمک بزرگی به 
تامین زمین خواهد بود.تورم مصالح ساختمانی هم برای خود حکایتی شده است. 
از حدود یک سال و نیم گذشته که تقریبا طرح اقدام ملی آغاز شده فوالد حدود 
۲۵۰ درصد و سیمان حدود ۲۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. زمانی که 
پروژه اقدام ملی آغاز شــد میلگرد تقریبا کیلویی ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون 
حدود ۱۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد. هر پاکت سیمان نیز حدود 
۱۰ هزار تومان بود که هم اکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رســیده است. بعضی 
سازندگان می گویند سیمان در روزهای اخیر کمیاب شده و پاکتی ۳۷ هزار تومان 
به پای پروژه می رســد.بر اساس برآوردها هم اکنون ساخت واحدهای اقدام ملی 
حدود ۴ میلیون تومان در هر متر مربع هزینه در بر دارد؛ در حالی که ســازمان 
برنامه و بودجه بر اساس پروژه های دولتی، قیمت پایه مسکن ملی را در سه ماهه 
دوم سال جاری برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان تعیین کرده و کمتر پیمانکاری 
حاضر است با چنین قیمتی ریسک ورود به این پروژه را بپذیرد. حتی شنیده می 
شود بعضی پیمانکاران در مناطقی از کشور پس از انعقاد قرارداد با محاسبه سود 
و زیان این طرح از آن عقب نشینی کرده اند.وزارت راه و شهرسازی از حدود یک 
سال قبل ایده کارت اعتباری مصالح ساختمانی را مطرح کرد تا مصالح با قیمت 
مناســب و اقساطی به دست پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن برسد اما شواهد 
و قرائن نشــان می دهد این ایده شکل اجرایی به خود نگرفته است.یکی دیگر از 
ایرادات طرح به تعیین دســتگاه باالدستی مربوط می شود. در طرح مسکن مهر 
که البته به اهداف مدنظر نرسید دولت راسا بر اجرای پروژه ها نظارت داشت که 
می توانســت به بسیج دســتگاههای مرتبط بینجامد. اما در مسکن ملی، عمده 
کارها به عهده وزارت راه و شهرســازی گذاشــته شده که طبیعتا از قدرت کافی 
برای مکلف کردن دســتگاهها به انجام تعهدات مرتبط با پروژه برخوردار نیست.

با همه این ابهامات، طرح اقدام ملی مســکن، برنامه ای است که اگر درست اجرا 
شود می تواند نهضت خانه سازی را در کشور ایجاد کند و بخش ساختمان را به 
عنوان موتور محرک اقتصاد کشور راه بیندازد؛ به شرطی که دولت ایرادات آن را 

بپذیرد و در رفع آن بکوشد.

۱۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۵۰۶ 
میلیارد ریال به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان ضمن اشــاره به پروژه های در دست 
اجــرا این اداره کل از به ثمر رســیدن برخی طرح های عمرانی و عدم توقف این 
 پروژه ها در شــرایط تحریم، تقلیل منابع مالی و مقابله با ویروس کرونا خبرداد.

علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح پروژه های 
عمرانــی در حال اجرا و آماده افتتاح این اداره کل اظهار کرد: اجرای این طرح ها، 
ترانزیــت و حمل و نقل را توســعه می دهــد.وی افزود: با سیاســت گذاری های 
بعمل آمده از دهه فجر ســال گذشــته، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با تالش و برنامه ریزی به عملیات اجرایی تمامی پروژه های اولویت دار ســرعت 
بخشــید. و اینــک در دهه فجر و چهل و دومین ســالروز پیروزی شــکوهمند 
 انقالب اســالمی شــاهد به ثمر رســیدن بخشــی از ایــن پروژه ها هســتیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت در حال حاضر طرح های ارزشمندی 
 در استان اصفهان به بهره برداری رسیده و یا در شرف افتتاح، اجرا و توسعه است

وی با بیان اینکه ۱۰ پروژه عمرانی مرتبط با احداث راهها در ســطح اســتان با 
اعتباری بالغ بر ۵۰۶ میلیارد ریال تکمیل و در انتظار افتتاح و بهره برداری است .

پاسخ وزیر بهداشت به حاشیه های واکسن روسی:
واکسن را اول به خانواده خودمان 

تزریق می کنیم
ادامه از صفحه اول

ایــن چه خباثتی اســت که برای میزگرد کشــوری که خودش در 
باتالق کرونا مانده است، خوراک تهیه کنیم؟ این چه وطن پرستی و 
اندیشه ای است؟ روزی که مرگ و میر ما به حدود ۵۰۰ نفر می رسید 
بلوا میکردند برایمان در شــبکه های خارجی اما روزی که متاسفانه 
مرگ و میر خودشــان به ۱۸۶۰ مورد رســیده، یک پنل نگذاشتند 
که علت را بررســی کنند. مگر نمی شود این سواالت را در کشور از 
خود وزیر بهداشت پرسید؟ مگر می شود قبول کرد وزیر بهداشت این 
مملکت اجازه دهد پای واکســن نامطلوب به این کشور برسد؟ مگر 
ایــن تیم در اوج گرفتاری اقتصادی ایــن افتخار را ثبت نکرد؟ مگر 
این تیم با دست بسته در اقیانوس بال شنا نکرد؟ این چه اندیشه ای 
است که حاضریم دیگران از بیرون ما را به چالش بکشند و از پشت 
به سربازان درون کشــور و جبهه خنجر بزنیم؟ می گویند من فالن 
واکسن را نمی زنم، خب معلوم است که مبتالیان نباید واکسن بزنند، 
کسی که قبال بیمار شده اصال جزو کاندیدهای تزریق واکسن نیست. 
و برخی حرفا که دل مــردم را خالی می کند. این مردم گناه دارند، 
خسته و آشفته هستند، نگذاریم اعتماد مردم به سربازان خط مقدم 
این دفاع خدشه دار شود. نگذاریم گسست میان اندیشه اعتماد آمیز 

مردم و خدمت گذاران صدیق ایجاد شود.

خدمتگزاران را خائن جلوه ندهید
نمکی ادامه داد: خدمت گزاران را خائن به مردم جلوه ندهید که این 
خیانت و ظلم است و این خیانت ملی در سخت ترین زمان های این 
مملکت اســت. مردم بدانند این خدمت گذار کوچک و همکارانش 
برای فدا کردن جسم و جان و آبرویشان آمده اند و هرگز نمی گذاریم 
پای محصولی به کشور باز شود که با سالمت مردم در تضاد و تقابل 
باشد. کسانی هم که فکر می کنند در این آشفته بازار می توانند سوار 
موج اقتصادی شوند، وزیر اجازه نخواهد داد.وی ادامه داد: من روزی 
که سرپرســت شدم دکان برخی را در ســازمان غذا و دارو و هیئت 
امنای ارزی تعطیل کردم. خیلی ها گفتتد مگر تو رای نمی خواهی؟ 
گفتــم من آبروی خودم را نزد خــدا می خواهم، روز قیامت خداوند 
نمی گوید تو که اشراف داشتی بر این فساد پس چرا معامله کردی؟ 
آقایانــی هم که برخی بلواها را راه می اندازند به امید جا به جا کردن 
برخی منابع، این خواب را پریشان ببینند، اجازه نخواهیم داد که در 
این ایام پر بال عده ای بازار تازه راه بیندازند. مردم بدانند من روز اول 
با آنها بیعت کردم که آنچه میان من، خداوند و قلبم می گذرد را بیان 
کنم و مصلحت اندیشی مانع نشود برخی حرف ها را به مردم نگویم.

واکسن را اول به خانواده خودمان تزریق می کنیم
وزیر بهداشــت ادامه داد: ما هم واکســن داخلی را با قدرت دنبال 
می کنیــم و هم از مطمئن ترین منابع واکســن وارد می کنیم و به 
کوری چشم خیلی ها اول هم به خانواده خودمان تزریق می کنیم تا 

همه بدانند ما سالمت مردم را در اولویت می دانیم.

دستاوردها را زیر سوال نبرید
نمکی در رابطه با تخت های بیمارستانی نیز اظهار کرد: ما زیرساخت 
تختمان در حد مطلوب نیســت ولی در دولت دکتــر روحانی اگر 
انصاف را رعایت کنیم و در شــیپور بی انصافی ندمیم اتفاقات خوبی 
رخ داده است. برخی عزیزان از برخی تریبون ها و هرجا توانستند بر 
هر دستاوردی تازیدند. من آدم سیاسی نیستم و همیشه می گویم » 
در پس پرده گفت وگوی منو توســت، چون پرده برافتد نه تو مانی و 
نه من«؛ دستاوردهای جمهوری اسالمی را زیر سوال نبرید که همه 
با هم انجام دادیم. مگر میشود نماینده ارجمندی با گرایش سیاسی 
دیگــری  همراه نباشــد و کاری از پیش بــرود؟ آنچه در جمهوری 
اسالمی رخ داد و دشمن را غافلگیر کرد این بود که خواب می دیدند 
ما در تله کرونا مدفون شویم، » مدعی خواست که از بیخ کند ریشه 
ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما«. آنچه ما را در مدیریت 
بیماری موفق کرد همین وفاق و همدلی بود، ما یک خیمه بیشــتر 
نشناختیم و آن هم خیمه رهبری بود. اگر این وفاق را بخواهیم حفظ 
کنیم یکی از ویژگی های اســتمرار این راه انصاف اســت. در توسعه 
زیرساخت نظام سالمت و سهمی که از درآمد ناخالص ملی بر بخش 
سالمت در هیچ کدام از ادوار قبلی نرفته بود، بعد از انقالب سر جمع 
حرکت در نظام سالمت رو به پیشرفت بود و در این دوره تسریع شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۴۰ 
هزار میلیارد تومان منابع وام ۱۲ درصد به 
تمام واحدهایی که در دوران کرونا آسیب 
دیده بودند اختصــاص پیدا کرد.»محمد 
شــریعتمداری« اظهارداشت: بررسی های 
انجام شده از ســوی موسسات تحقیقات 
جهانی، ۸۷ درصد اقتصاد دانان معتقدند 
دولت های متبوعشان سیاست های مدونی 
برای مقابله با آثار فقر ناشی از کرونا ندارند 
و این نگرانی هــا را دو چندان می کند.وی 
به تاریخچه و تجربــه تاریخی  نظام رفاه 
اجتماعی در کشــور پرداخت و گفت: در 
دهه پنجاه قدم هایی در این زمینه برداشته 
شد و وزارت رفاه تشــکیل  و قرار شد بر 
پایه آن مسائل رفاهی دنبال شود. سپس 
از ابتدای دهه ۸۰  اندیشمندان و صاحب 
نظران این حوزه به جمع بندی رسیدند که 
ضرورت دارد ساماندهی جدیدی  در حوزه 
مســائل رفاهی اجتماعی انجام شود.وزیر 
تعاون افزود: در ادامه با ادغام وزارتخانه های  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه وسیعی 
پیش روی کشور قرار گرفت  و با قوانین و 
برنامه هایی که در جریان  بودجه به صورت 
یک ساله تصویب شد به تدریج این قانون 
مادر نیز از بین رفت و شــورای عالی رفاه 
از جایگاه واقعــی خود تنزل پیدا کرد.وی 
با بیان اینکه منابع گســترده ای در حوزه 
رفاه هزینه می شــود اما نتایج ارزشمندی 
در حــوزه برخــورد با چهره های خشــن 
فقر،  فقر آموزشــی، بهداشــتی، درمانی 
و تغذیه نمی بینیم، افزود: ســهم منابعی 
که بــه صندوق های تامیــن اجتماعی و 
بازنشســتگی در بودجــه اختصاص می 
یافت ظرف کمتــر از یک دهه تقریبا ۱۰ 
برابر شــده  و در بودجه سال جاری ۱۲۰ 
هزار میلیــارد تومان منابــع فقط صرف 

کمک به صندوق ها شــده است و افزایش 
این ســهم ریشــه در فقدان آینده نگری 
گذشته است.شریعتمداری گفت: عالوه بر 
آن نظام یارانه ای که در کشور وجود دارد 
بسیار متنوع اســت و در جاهای مختلف 
هزینه هایی را انجام می دهد که منسجم و 
یکپارچه نیست. نظام جامع تصمیم گیری 
و سیاســت گذاری در زمینــه اجتماعی 
رفاه اجتماعی در کشــور وجــود ندارد و 
دستگاه ها و بخش ها هریک متکفل اموری 
در این حوزه ها هستند.وی با بیان اینکه با 
وجود همــه تالش هایی که صورت گرفته 
فاقد مطالعه مبتنی بر شواهد در خصوص 
پیامدهای اجتماعی در حوزه کرونا هستیم 
گفت: در این حوزه مطالعه جامع بر اساس 
شواهد در حوزه پیامدهای اجتماعی کرونا 
را در دســتور کار قرار داده ایم .وزیر تعاون 
بــه مجموعه اقدامات انجام شــده درباره 
ارتقای وضعیت معیشــتی مــردم گفت : 
آسیب شناسســی و حل مسایل  در این 
حوزه هــا  در دســتور کار قرارگرفــت به 
طور مثال طی دو ســال حداقل دستمزد 
کارگــران  ۸۷ درصــد  افزایش یافت.وی 
افزود : طی دو سال  منابع  مربوط به حوزه  
معلوالن، مددجویان، افراد دارای معلولیت 
شدید و پرستاران آنها در بهزیستی ۵ برابر 
افزایش یافت .شــریعتمداری تصریح کرد 
: در زمینــه شناســایی گروه های هدف و 
طراحی ســامانه ای کــه بتواند اطالعات 

دقیق از اقشــار مختلف جامعه ارائه کند 
هم قدم های جدی برداشــته شده است.

به گفته وزیــر تعاون بــرای اولین بار به 
حدود ســه میلیون نفر در شــرایط کرونا 
منابــع بالعوض بین ۲۰۰ تــا ۶۰۰ هزار 
تومان پرداخت شــده اســت که این سه 
میلیون نفر جــزو هیچ کدام از گروه های 
شناسایی شده نبودند و هیچگونه بیمه ای 
نداشتند و تحت پوشش هیچ نهاد امدادی 
اظهارداشــت:  نبودند.شــریعتمداری  نیز 
اطالعات بسیار وسیعی از پایگاه اطالعات 
رفــاه ایرانیان به دســت آورده ایم که این 
داده ها امروز مبنای تصمیم گیری ها است 
.وی توضیح داد: زمانی که اولین بار کمک 
معیشتی را توزیع کردیم دو نمودار مصرف 
بنزین و توزیع یارانه معیشــتی که بر پایه 
افزایش قیمت بنزین صورت گرفته بود با 
هم یک ضربدر درست کرد. در تهران که 
بیشــترین مصرف یارانه  بنزین وجود دارد 
کمترین میزان یارانه معیشتی توزیع شد 
اما در سیســتان و بلوچستان تقریبا همه 
افراد یارانه معیشتی دریافت کردند یعنی 
برای آنهایــی که کمترین میــزان یارانه 
بنزین را داشــتند بیشترین کمک هزینه 
معیشــتی را دریافت کردند.شریعتمداری 
در خصــوص کارکردهــای دیگــر پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان نیــز گفت: در این 
پایگاه اطلس شناســایی  بانوان سرپرست 
خانوار  تهیه شــد و اکنون وضعیت آنان 

در همه مناطق کشــور روشن است،  یک 
میلیــون و ۲۰ هزار نفــر از این جمعیت 
کسانی بودند که از هیچ بیمه ای برخوردار 
نبودنــد و هیچگونــه حقوقــی  دریافت 
نمی کنند.وی با بیان اینکه امروز اطالعات 
دقیق و عمیقی از بخش های مختلف در 
پایگاه اطالعات رفــاه ایرانیان وجود دارد 
اظهار داشــت: این پایگاه مبنای تصمیم 
گیری اســت و معتقدیم  تصمیم گیری 
و حکمرانــی داده محــور برپایه اطالعات 
دقیق به دست می آید.وزیر تعاون تصریح 
کرد :با شناسایی دقیق جامعه هدف  ۲۳ 
هــزار میلیارد تومان منابــع یک میلیون 
تومانی به صورت وام قرض الحسنه میان 
کسانی که متقاضی بودند توزیع شد، ۴۰ 
هزار میلیارد تومان منابع وام ۱۲ درصد به 
تمام واحدهایی که در دوران کرونا آسیب 
دیده بودنــد اختصاص پیدا کرد.وی ادامه 
داد: در حوزه بیمه بیکاری نیز  با راه اندازی 
سریع سامانه درخواست بیش از ۸۶۰ هزار 
نفر متقاضی بیمه بیکاری ثبت نام کردند 
و بیش از ســه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
برای چهار مــاه عالوه بر بیمه بیکاری که 
بر اساس قانون تعلق می گرفت، پرداخت 
شد. وزیر تعاون خاطرنشــان کرد: پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان قشــر محور نیست، 
بلکــه  اطالعات آن بر مبنــای داده های 
دقیق مالی و تقسیم بندی در دهک بندی 
است .شــریعتمداری بورسی شدن شستا 
نیز اشاره کرد و گفت: بورسی شدن شستا 
با  دارا بودن سهام جزیی یا عمده در ۶۰۰ 
شرکت در راســتای شفاف سازی صورت 
گرفــت و  در همین شــرایط درآمد این 
شــرکت ها ۲ تا ۱۲ برابر افزایش پیدا کرد 
به گفته وی هفت میلیون کارگر رســمی 

بیمه نشده داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

پرداخت 40هزار میلیارد تومان وام 
کرونا به کسب و کارها

استانها
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وزیر نفت؛گزیده خبر

برای بازگشت به بازار نفت هیچ مشکلی نداریم
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت با بیان اینکه این وزارتخانه در دوران تحریم، همت و عزم خود 
را برای تداوم توســعه نفت به کار بســته و جهش های صنعت پتروشــیمی یکی از این 
دستاوردهای ویژه است، گفت: ایران جایگاه نخست صنعت پتروشیمی را در منطقه دارد.، 
بیژن نامدار زنگنه در آستانه دهه فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به 
تشریح دستاوردهای چهار دهه صنعت نفت ایران پرداخت.وی در آغاز با بیان اینکه پیش 
از انقالب بدنه کاری صنعت نفت در بخش بهره برداری )باالدست( به خوبی آموزش دیده 
بودنــد اما در بهترین حالت در جایگاه اپراتور نقش آفرینی می کردند و همه طراحی های 
مهندســی و مدیریت نفت از لندن انجام می شــد، گفت: البته ایرانی ها از مدت ها پیش 
پاالیشــگاه آبادان را خودشــان اداره می کردند اما در بخش باالدست، هسته مدیریت و 
طراحی امور در لندن بود.زنگنه با اشاره به اینکه پیش از پیروزی انقالب تالش شده بود 
که تولیــد نفت ایران افزایش یابد، افزود: تولید نفت کشــور پس از انقالب حدود چهار 
میلیون بشکه کاهش یافت و از ۵.۵ میلیون بشکه به ۱.۸ میلیون بشکه در فروردین ۵۸ 
رسید، البته نمی خواهم تحلیل کنم چرا تولید نفت مان را کاهش دادیم زیرا این کاهش را 
قبول ندارم، البته بعدا هم که جنگ شروع شد و تاسیسات آسیب دید.وزیر نفت در ادامه 
ذخایر هیدروکربور مایع قابل برداشت کشور را در سال ۵۷ حدود ۸۸ میلیارد بشکه عنوان 
کرد و گفت: اکنون پس از گذشت بیش از ۴۰ سال و تولید، صادرات و مصرف ۳۵ میلیارد 
بشکه هیدروکربور مایع طی این سال ها، به واسطه اکتشاف های انجام شده همچنان حدود 
۱۵۹ میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت هیدروکربور مایع در اختیار داریم.وی همچنین 
درباره افزایش ذخایر گاز کشــور نیز افزود: ذخایر گاز قابل اســتحصال کشور از حدود ۹ 
تریلیون متر مکعب )پیش از انقالب( به بیش از ۳۳ تریلیون متر مکعب افزایش یافته است 
و کشور امروز به تولیدات عظیمی در حوزه پتروشیمی دست یافته است.   زنگنه ادامه داد: 
صنعت گاز نیز پس از پیروزی انقالب اســالمی رشــد کرد، آن زمان تنها یک پاالیشگاه 
کوچک گاز در بیدبلند داشــتیم و یک خط لوله که از بیدبلند تا آســتارا ادامه داشت و 
جمعیت اندکی از گاز بهره مند بودند، صنعت گاز پس از پیروزی انقالب به ویژه با توسعه 
پارس جنوبی جهش کرد. تولید محصوالت پتروشیمی کشور نیز بسیار اندک بود و به ۲ 
میلیون تن هم نمی رســید در حالی که با اقدام های انجام شده قرار است ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی ایران تا پایان سال آینده به ۱۰۰ میلیون تن برسد.وی با بیان اینکه 
صنعت نفت کشور از نظر توانایی های فناورانه هم رشدی قابل توجه داشته است، افزود: 
امروز در بخش ســخت افزاری صنعت نفت و در زمینه ساخت تجهیزات عملکرد خوبی 
داریم و شــاید جایی در منطقه از این حیث به توانمندی ایران نباشد.وزیر نفت با تاکید 
براینکه برگزاری نمایشگاه نفت در هفته گذشته به خوبی نشان داد چه ظرفیت عظیمی 
در صنعت نفت کشور شکل گرفته است، گفت: اکنون توانایی ساخت بیش از ۸۰ درصد 
تجهیزات غیردوار صنعت نفت را در داخل کشور داریم و تنها در بعضی از اقالم مانند نوعی 
ویژه  از لوله های بدون درز جای کار وجود دارد که فکر می کنم ساخت این کاال نیز ظرف 
۲ سال آینده عملیاتی شود.زنگنه همچنین ساخت ورق های مقاوم به سرویس ترش را از 
موفقیت های بزرگ اخیر ســازندگان ایرانی عنوان کرد و افزود: صنعت فوالدســازی در 
ســاخت بسیاری از تجهیزات به صنعت نفت کمک کرده است.وی با اشاره به فعالیت دو 
شرکت بزرگ مپنا و OTC در ساخت توربین، گفت: شماری از کمپرسورهای فرآیندی هم 
باید ساخته شود، اما در مجموع در این بخش هم پیشرفت های خوبی را شاهد بوده ایم.

وزیر نفت با بیان اینکه در سال ۷۶ حتی توان یک متر لوله گذاری دریایی نداشتیم، افزود: 
اکنون می توانیم روزانه یک کیلومتر در خلیج فارس لوله گذاری انجام دهیم و شرکت های 
ایرانی برای کار در دریا رقابت می کنند.زنگنه تاکید کرد: صنعت نفت امروز نه تنها با پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی که حتی با ۱۵ سال پیش هم قابل مقایسه نیست. او ادامه داد: 
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، سرمایه گذاری های عظیمی در کشور شده و 
بیشتر توانمندی ها با اتکا به ظرفیت های مهندسی و دانش بنیان حاصل شده است.وزیر 
نفت ادامه داد: در بعضی از بخش ها به طور نمونه افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی 
هنوز راه زیادی داریم، زیرا در آموزش نیروهای باالدست صنعت نفت نیاز به کار بیشتری 
داریم، زمینه سازی برای پرورش نیروی انسانی در این حوزه در دانشگاه ها از سال ۷۷ آغاز 

و کمک های زیادی به دانشگاه ها شد که امروز نتیجه آن را می بینیم.زنگنه تصریح کرد: 
بیش از ۵۰ درصد ذخایر نفت کشور برای مطالعه در حوزه ازدیاد برداشت به دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتی واگذار شده و دانش فنی که در پایین دست نیاز داریم و تا پیش از این از 
خارج می گرفتیم، امروز ازسوی دانشگاه ها در حال تهیه است و دانشگاه های ما به سمتی 
می روند که صاحب فناوری شــوند، اگر باز هم قرار شود در آینده از خارجی ها بخریم، با 
چشــم باز می خریم.وزیر نفت همچنین درباره پیشــرفت های صنعــت نفت در بخش 
پتروشیمی نیز گفت: جهش پتروشیمی از سال های ۷۶ و ۷۷ با اتکا به محصوالت پارس 
جنوبی آغاز شــد و جهش دیگــر از بندر امام )ره( بود.او ادامــه داد: جهش دوم صنعت 
پتروشــیمی در حال تکمیل است و جهش سوم نیز تا ســال ۱۴۰۴ تکمیل می شود و 
ظرفیت تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن می رسد.    زنگنه با بیان 
اینکه حرکت بزرگی اتفاق افتاده است و ما امروز از نظر توانمندی صنعت پتروشیمی در 
منطقه یک قدرت هســتیم، افزود: صنعت پتروشــیمی در دوران تحریم از نظر ارزآوری 
بسیار به کشور کمک کرد.وزیر نفت در ادامه به بهره مندی ۹۵ درصد مردم کشور از گاز 
طبیعی اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۹۹ درصد شهرها و ۸۶ درصد روستاها از گاز 
طبیعی بهره مند هستند، پروژه گازرســانی به استان سیستان و بلوچستان هم در حال 
اجراســت.او ادامه داد: کمتر کشوری در جهان است که این شبکه گسترده گازرسانی را 
داشــته باشــند. پیش از پیروزی انقالب اســالمی مصرف گاز طبیعی بسیار کم بود و 
گازرسانی انجام نشده بود، در تهران دو محله کوی نصر و گیشا و نازی آباد به طور محدود 
به شبکه متصل گاز بودند اما پس از پیروزی انقالب برای آن سیاست گذاری شد و صادرات 
فرآورده کشور از صرفه جویی ناشی از این گازرسانی افزایش یافت که جهش بزرگی است.

وزیر نفت در ادامه درباره نوع تنظیم سیاســت گذاری بخش نفت متناسب با تحریم های 
بین المللی، افزود: تحریم ها جزو زندگی ما بوده است و یکی از آثارش این بوده که به توان 
داخل بسیار تکیه کردیم البته اتکا به قیمتی نبوده است و در حوزه های اقتصادی توانمند 
شــدیم، شــرکت های داخلی اکنون ظرفیت های خوبی دارند و اگر تحریم نباشــد آنها 
می توانند صاحب برند شــوند و صادرات داشته باشند و اکنون در سطح مطلوب جهانی 
تولید می کنیم.زنگنه تاکید کرد: این طور نبوده است که به دلیل تحریم استانداردها را زیر 
پا بگذاریم، در حالی که استانداردهای صنعت نفت تامین و کاالی با کیفیت استفاده شده 
است، من و همکارانم هیچ گاه از استانداردها کوتاه نیامدیم زیرا ایمنی و حفظ جان و مال 
مردم و افراد و کارکنان یک اصل است.وی در ادامه با اشاره به تربیت نیروی متخصص در 
کشور، گفت: همه دانشگاه های معتبر کشور تا سال ۷۶ رشته مهندسی نفت نداشتند و 
دانشــگاه نفت هم یک رشته عمومی داشت اما اکنون در سطح دکترا کار می شود و این 
جزو مهمترین دستاوردهای موجود است.وزیر نفت هنچنین در پاسخ به پرسشی درباره 
میزان فروش نفت، افزود: من همیشــه می گویم تا زمانی که تحریم ها برداشته نشود، در 
این باره صحبت نمی کنم.زنگنه همچنین در واکنش به اینکه طلب ایران بابت فروش نفت 
از چه کشورهایی است، گفت: در این دوره ما طلبی نداریم و مطالبات برای دوره پیش از 
تحریم هاست زیرا آنها در سیستم های رسمی بوده و باقی مانده و در عراق، کره جنوبی، 
امارات و ژاپن مسدود شده است.وی در ادامه با بیان اینکه وضع بورس انرژی و روند کار 
در آن مطلوب است، افزود: بخش های زمینی فروش هم در بورس انرژی عرضه می شود و 
چالشی وجود ندارد و بیش از آنچه فکر می کردیم موثر بوده و کار را شفاف کرده است و 
باید ادامه یابد.وزیر نفت همچنین با اشاره به افزایش مصرف انرژی در کشور، گفت: یکی 
از دالیل باال بودن مصرف انرژی قیمت ارزان آن اســت، مســائلی هم هست که به مردم 
ارتباطــی ندارد و به نظر من به سیاســت گذاران دولت برمی گــردد، اینکه خودرو با چه 
کیفیتی ساخته می شود چه ربطی به مردم دارد؟ مگر آنها چقدر قدرت انتخاب دارند تا با 
اســتاندارد جهانی همراه شــوند؟زنگنه با تاکید بر اینکه مشــکل مصرف سوخت را در 
پاالیشگاه ها دنبال نکنید و در کارخانه های خودروسازی بررسی کنید، افزود: البته آنها هم 
تالش می کنند خودروهای با کیفیت بسازند به ویژه خودروی سی ان جی سوز، زیرا سوخت 
طبیعی ما در ایران ســی ان جی است و هزینه اش ارزان تمام می شود، حتی اگر با قیمت 
صادراتی به مردم فروخته شــود معادل نصف قیمت بنزین می شود، صادرات سی ان جی 

حدود ۱۸ سنت و بنزین ۴۰ سنت است.او ادامه داد: اکنون در همه کشور هم ایستگاه های 
تامین سی ان جی وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خالی دارند که استفاده نمی شود 
بنابراین مردم باید تشویق شوند با راه هایی که وجود دارد بهینه مصرف کنند و با قوانین 
موجود مانند قانون ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر این راه را پیش برند. البته کارهای غیر 
قیمتی باید انجام شود زیرا تغییر قیمت در ایران بسیار سخت است و باید بیشتر تکیه بر 
روش های غیر قیمتی باشد، اگر این کارها انجام نشود نمی توان انرژی کشور را با این مقدار 
رشد مصرف، تامین کرد.وزیر نفت در ادامه به رشد مصرف گاز خانگی در کشور اشاره کرد 
و گفت: رشد مصرف گاز خانگی امسال کشور ۱۲ درصد و در تهران ۱۵ درصد بوده است، 
کدام شرکت تامین کننده انرژی می تواند پاسخگوی چنین رشدی در سال باشد؟ رشدی 
که به تولید ناخالص ملی هم منجر نمی شــود. هر چند بخشــی از آن طبیعی است اما 
مقداری هم به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده اما تنها راه حل توجه به صرفه جویی انرژی 
است که باید با همکاری و پذیرش مردم باشد و بیشتر در بخش خانگی و تجاری و عمومی 
الزم است زیرا ما زورمان به اداره های پرمصرف دولتی می رسد و گازشان را قطع می کنیم 
اما نمی توان گاز خانگی را قطع کرد.زنگنه افزود: تولید گاز امسال نسبت به سال گذشته 
اندازه ۲.۵ فاز پارس جنوبی برابر با روزانه ۶۵ میلیون مترمکعب افزوده شده اما گویا هیچ 
افزایشــی رخ نداده است.وی همچنین با اشاره به میدان های مشترک نفت و گاز کشور، 
گفت: پیش از پیــروزی انقالب میدان فروزان و میدان های در دریا با امارات مشــترک 
داشــتیم و با عراق فقط میدان نفت شهر بهره برداری می شد اما اکنون میدان های زیادی 
مانند میدان های غرب کارون، یادآوران، آزادگان، یاران، پارس جنوبی، بالل و ... اســت. 
برای فروزان هم برنامه توسعه جدید داریم.وزیر نفت افزود: البته به این معنا نیست که از 
همه میدان ها به طور مســاوی با طرف مقابل برداشــت می شود زیرا بستگی به موقعیت 
میدان دارد اما در پارس جنوبی که شــاخص ترین میدان است اکنون بیشتر از قطر گاز 
برداشــت می کنیم و در میدان های غرب کارون هم بیشتر از همسایه برداشت می شود. 
میدان آذر در ایالم هم فعال شــده اســت و قول هم دادم که در پایان این دولت میدانی 
نباشد که قرارداد آن امضا نشده باشد که عمده آن میدان فرزاد است که باید فعال شود.

زنگنه در ادمه سخنان خود با بیان اینکه پارک فناوری و نوآوری نفت ثبت شده و اجازه 
آن از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گرفته شــده است، گفت: این موضوع سبب ایجاد 
جهــش در فعالیت های نفت می شــود، در ماه های باقیمانده از دولــت دوازدهم تالش 
می کنیم زیســت بوم و اکوسیســتم توسعه فناوری ایجاد شــود، همچنین یک صندوق 
پژوهش و فناوری با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی ثبت شده و قرار است به آن افزوده شود 
که پشتوانه مالی و تضمینی شرکت های استارت آپ و نوآور است.وزیر نفت همچنین وارد 
کردن شرکت های فناور به باالدست صنعت نفت را یکی از کارهای مهم دانست و افزود: 
برای نمونه به هر شرکت یک یا دو چاه مرده یا بسته که تولید ندارند یا کم بازده هستند 
را واگذار کنیم که این چاه ها را به تولید برسانند یا افزایش تولید داشته باشند. وزارت نفت 
در این مســیر پشتیبانی مالی و حمایت های الزم را به این شرکت ها خواهد کرد.او ادامه 
داد: با این کار، هزاران شغل برای نیروهای تحصیل کرده کشور ایجاد می شود و بسیاری 
از افراد با استعداد و عالقه مند با ریسک کم، می توانند در این زمینه کار کنند، وزارت نفت 
ریسک این شــرکت ها را از طریق صندوق پژوهش و فناوری پوشش می دهد و حمایت 
می کند، من بسیار به این شرکت ها امید دارم.وزیر نفت همچنین به ایجاد پارک فناوری 
نفت و گاز به وسعت ۲۵ هکتار در ری از سوی وزارت نفت اشاره و گفت: فضا و امکانات 
در این پارک برای استقرار شرکت های فناوری و نیروهای جوان برای نمونه سازی و ساخت 
پایلوت فراهم اســت، با ایجاد مراکز نوآوری در دانشگاه های تهران، اصفهان، شیراز، اهواز 

نیز به این شرکت ها کمک می کنیم که در کنار دانشگاه ها فعالیت داشته باشند.
زنگنه با اشــاره به اینکه برای زیست بوم توسعه فناوری و کارهای دانش بنیان بسیار وقت 
می گذارم، افزود: رهبر معظم انقالب هم در دیدار با سران سه قوه، تأکید کردند که صنعت 
نفت می تواند با تکیه بر ظرفیت های دانش بنیان، در تولید جهش ایجاد کند و این واقعیت 
است. ایشان بر مبنای گزارش هایی که خدمتشان داده شده بود به این جمع بندی رسیدند 

و تا به اینجای کار موفق بوده ایم و در ادامه، کار با جدیت دنبال می شود.

لزوم افزایش سهم ایران از بازار برق منطقه
معاون بازار برق ایران با اشــاره به صدور ۳۸ مجوز صادرات برق از ابتدای دولت 
یازدهم تاکنون، بر افزایش ســهم ایران از بازار بــرق منطقه تاکید کرد. حبیب 
قراگوزلو در نشست تجارت منطقه ای برق؛ الزامات و اولویت ها با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین الزامات، افزایش نقاط اتصال و ارتباط شــبکه برق کشورهای منطقه 
است، اظهار کرد: اتصال الکتریکی ایران با برخی کشورهای منطقه خوب و با برخی 
دیگر ضعیف است.وی با تاکید بر اینکه بر این اساس نیاز مبرم به تقویت و ارتقای 
اتصال شــبکه برق با کشورهای همسایه داریم، تصریح کرد: در این زمینه انتظار 
می رود وزارت نیرو از طریق شرکت توانیر بسترهای مناسب به منظور مشارکت 
بخش خصوصی در احداث پســت و خط انتقال برای تبادالت برون مرزی کشور 
را فراهم کند.معاون بازار برق ایران افزود: باید سعی کنیم مزیت نسبی خود برای 
تولید برق در منطقه را حفظ کنیم. اگر بازارها در منطقه گسترش پیدا کند و ما 
اقدام های متناسب انجام ندهیم، سهم ایران از بازارهای منطقه ای برق کم خواهد 
شد.قراگوزلو تاکید کرد: وزارت نیرو با محوریت توانیر مهم ترین وظیفه را در بحث 
تجارت منطقه ای برق دارد چرا که مجوزهای صادرات و واردات در اختیار وزارت 
نیرو بوده و از ســال ۱۳۹۲ مجموعا ۳۸ مجوز صادرات صادر شده، اما بسیاری از 
آن ها در حال حاضر فاقد اعتبار است و عمال صادرات برق توسط بخش خصوصی 

انجام نمی شود.

پنج پیش بینی انرژی برای سال ۲۰۲۱
شیوع ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰ پیامدهای کم سابقه ای در سراسر صنعت 
انرژی به دنبال داشت و تحوالت مربوط به همه گیری کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۱ 
بزرگترین عامل تاثیرگذار بر این بخــش خواهد بود.روند همه گیری کووید ۱۹ 
حتی از سیاستهایی که دولت جدید آمریکا به اجرا می گذارد، تاثیرگذاری بیشتری 
خواهد داشــت.بخش انرژی در ابتدای سال میالدی جاری عملکرد خوبی داشت 
که تحت تاثیر انتظار سرمایه گذاران برای بازگشت به وضعیت عادی بود. اما این 
انتظارات ضعیفتر شده و تحت کنترل قرار گرفتن همه گیری مدت طوالنیتری 
زمان خواهد بود و همچنان ریســک عقب نشــینی قابل توجه وجود دارد.پایگاه 
خبری اویل پرایس با توجه به این موضوع، پیش بینی هایی درباره روندهای مهم 

انرژی مطرح کرده که عبارتند از:

1- میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت امسال بین 50 تا 55 دالر 
خواهد بود

نفت همچنان مهمترین کاالی جهان است. معلوم نیست چه مدت طول خواهد 
کشــید تا همه گیری ویــروس کرونا تحت کنترل قرار گیــرد و ابهامات زیادی 
پیرامون روند قیمتهای نفت وجود دارد. قیمتهای نفت در سه ماهه چهارم صعود 
کردند و اکنون نزدیک به سطح قیمت یک سال پیش قرار دارند. این نشان دهنده 
احیای قوی اســت اما در صورت رشد تقاضا، اوپک می تواند ظرفیت مازاد تولید 
خود را آزاد کند و این امر مانعی برای رشد بیشتر قیمت نفت ایجاد خواهد کرد.

میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت در ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۹ دالر و ۱۶ 
ســنت در هر بشــکه بود که حدود ۲۰ دالر کمتر از میانگین سال ۲۰۱۹ بود. 
میانگین قیمت امســال شــاخص نفت آمریکا باالتر از سال گذشته خواهد بود. 
قیمت اســپات این شاخص در حال حاضر حدود ۵۳ دالر است. تقاضا نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته پایینتر است و این به منزله ریسکی برای کاهش بیشتر 
قیمتهاست. پیش بینی می شود  میانگین قیمت وست تگزاس اینترمدیت در سال 
۲۰۲۱ بین ۵۰ تا ۵۵ دالر باشد. با این حال اگر واکسنهای فعلی نتوانند بر انواع 
جدید ویروس کرونا موثر باشند یا کنترل همه گیری مدت طوالنیتر از حد انتظار 
طول بکشد، قیمت نفت ممکن است پایین ۵۰ دالر را بشکند. اما اگر همه گیری 
سریعا تحت کنترل قرار گیرد، شاهد روند احیای قوی قیمتهای نفت و صعود آنها 

به باالی ۵۵ دالر خواهیم بود.

2- مجموع تولید نفت آمریکا برای دومین سال پیاپی کاهش خواهد یافت
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تولید نفت آمریکا در نیمه دوم ســال 
۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد و بر مبنای ساالنه دو میلیون بشکه در روز کمتر از سال 
۲۰۱۹ بود. شمار دکلهای حفاری نفت در هفته های اخیر رشد کرده اما همچنان 
۵۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
لیزینگ جدید حفاری نفت و گاز و مجوزهای حفاری در زمینها و آبهای فدرال را 
به مدت ۶۰ روز معلق کرده است. وی همچنین مجوز خط لوله نفتی کی استون 
ایکس ال را لغو کرد و نشــان داد که دولت وی با صنعت نفت میانه ای نخواهد 
داشت.تمامی این موارد احتمال ادامه کاهش تولید نفت که در اواخر سال ۲۰۲۰ 
شــروع شد را نشــان می دهد. با این حال این کاهش آهسته خواهد بود و شاید 

تولید نفت آمریکا تثبیت شود.

3- میانگین قیمت گاز طبیعی حداقل 25 درصد باالتر از ســال 2020 
خواهد بود

ســال گذشته پیش بینی شده بود میانگین قیمت گاز طبیعی به پایینترین حد 
در بیش از ۲۰ سال گذشته نزول کند و چنین اتفاقی یهم افتاد. میانگین قیمت 
اســپات گاز طبیعی در هاب هنری در سال ۲۰۲۰ حدود دو دالر و سه سنت به 
ازای هر واحد MMBtu بود که پایینترین میانگین قیمت ساالنه از زمان آغاز رصد 
آمار توسط اداره اطالعات انرژی آمریکا در سال ۱۹۹۷ بود. اما کاهش تولید نفت 
به معنای کاهش عرضه گاز طبیعی مرتبط با تولید نفت است. این امر روند عرضه 
را محدودتر کرده و عاملی در بهبود قیمت گاز طبیعی در اواخر سال ۲۰۲۰ بود. 
انتظار می رود روند بهبود قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱ بهبود پیدا کند و به 
دو دالر و ۵۰ سنت در هر واحد MMBtu برسد که به منزله رشد ۲۵ درصدی در 

مقایسه با سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

4- افزایش واردات نفت آمریکا در سال 2021
واردات نفت آمریکا از سال ۲۰۰۵ که به ۱۰.۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود، به 
طور پیوسته کاهش داشت و تنها در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ که سقوط قیمتهای 
نفت روی تولید داخلی تاثیر منفی گذاشت، این روند معکوس شد اما تا پایان سال 
۲۰۲۰ واردات نفت به آمریکا به شش میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.انتظار 
می رود این روند در ســال ۲۰۲۱ مجددا معکوس شــود. ریزش قیمتها در سال 
گذشته و مقررات جدید دولت بایدن احتماال باعث پایین رفتن سطح تولید نفت 
آمریکا در سال میالدی جاری می شود  اما مجموع تقاضا بهبود پیدا خواهد کرد و 

در نتیجه واردات بیشتری برای جلوگیری از کمبود انجام می گیرد.

5- سوددهی 30 درصدی شرکت کونوکوفیلیپس
سوددهی شرکت کونوکوفیلیپس که بزرگترین شرکت سهامی عام تولیدکننده 
نفت و گاز در جهان است، سال گذشته ۲۰ درصد پیش بینی شده بود و پیش از 
شیوع ویروس کرونا در موقعیت خوبی قرار داشت اما همه گیری کووید ۱۹ باعث 
سقوط تقاضا برای نفت شد و در نتیجه کونوکوفیلیپس سال ۲۰۲۰ را با حدود ۴۰ 
درصد افت به پایان برد. اگر ریزش قیمت نفت امسال تکرار نشود بازار این شرکت 

به ارزش واقعی خود بازخواهد گشت.

استقرار ساختار جدید بخش آب برای 
۹ رودخانه اصلی کشور

وزیر نیرو با اشاره به برقراری ساختار جدیدی در مدیریت آب کشور، 
از استقرار مدیریت حوضه آبریز برای ۹ رودخانه اصلی خبر داد. رضا 
اردکانیان، وزیر نیرو در مراسم افتتاح ۱۳ پروژه بزرگ صنعت آب و 
برق در استان های خراسان شمالی و کردستان اظهار داشت: جای 
خوشبختی است که بعد از یکپارچه کردن شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روستایی، سامان جدیدی را برای مدیریت آب کشور برقرار 
کردیم.وی افزود: هفته گذشته موفق شدیم با مشارکت سازمان امور 
اداری، استخدامی کشور ساختار جدید مدیریت آب کشور را نهایی 
و ابــالغ کنیم؛ به این معنا که معاونت آب وزارت نیرو و شــرکت 
مدیریت منابع آب، یکی شدند و ساختار این شرکت، ساختار حوضه 
آبریز خواهد بود.اردکانیان خاطرنشان کرد: با مدیریت حوضه آبریز 
که یک مدیریت مشارکتی بین وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی، 
کشور و صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و همه دستگاه های 
مرتبط با آب و نیز مجموعه های مردم نهاد و ظرفیت های دانشگاهی 
خواهد بود، برای استان های مستقر در هر حوضه آبریز این نوید را 
خواهد داد که در آینده از سد برخی تنازعات استانی در موضوع آب 
فاصله جدی می گیریــم و تمرکززدایی قابل مالحظه ای در اجرای 
امور و طرح ها خواهیم داشت.وی همچنین اظهار داشت: امروز در 
قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران در استان های خراسان شمالی 
و کردستان، دو استان مهم مرزی کشور طرح هایی با ارزش ۴۷۷۶ 
میلیارد تومان به بهره برداری  می رســد.  وزیر نیــرو از جمله این 
طرح ها به ســد مخزنی رمشت در استان کردســتان اشاره کرد و 
گفت: این سد چهل و نهمین سد مخزنی است که در دولت تدبیر 
و امید به بهره  برداری می رســد و تعداد این ســدها تا پایان دولت 
دوازدهم به ۵۷ ســد افزایش خواهد یافت.وی افزود: این بدان معنا 
خواهد بود که در طول هشت سال هر ۵۰ روز به طور متوسط یک 
ســد مخزنی ملی در مدار بهره برداری قرار گرفته است.اردکانیان 
خاطرنشــان کرد: همچنین تصفیه خانه آب در سقز، آب شیرین و 
گوارا را از سد »چراغ ویس« برای مردم این منطقه با جمعیت ۱۴۰ 
هزار نفر در افق طرح تامین خواهد کرد.وی گفت: این تصفیه خانه، 
چهل و ســومین تصفیه خانه آب است که در دولت تدبیر و امید به 
بهره برداری  رسیده و تا پایان دولت دوازدهم به ۵۶ واحد می رسد.به 
گفته اردکانیان، در دولت دوازدهم به طور متوســط هر دو ماه یک 
بار یک تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری قرار گرفته اســت.وزیر 
نیــرو ادامه داد: تصفیه خانه فاضالب در کامیاران نیز برای جمعیت 
۸۷ هزار نفر امروز افتتاح می شود که هفتاد و هفتمین تصفیه خانه 

فاضالبی است .
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گزیده خبر سقوط ۹ پله ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی
گزارش منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد ایران 
از نظر شــاخص آزادی اقتصادی در ســال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۶۴ 
قرار داشته که نسبت به سال ۲۰۱۷ معادل ۹ پله سقوط کرده و از بین ۲۲ کشور منطقه 
نیز بعد از ترکمنستان بدترین رتبه را کسب کرده است.شاخص آزادی اقتصادی به بررسی 
میزان آزادی فعالیت های اقتصادی هر کشــور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می پردازد. 
این شــاخص همواره به عنوان عامل موثر در بهبود رشد اقتصادی کشورها مورد تحلیل 
و تبادل نظر قرار می گیرد. بر اســاس گزارش ساالنه بنیاد هریتیج، برای محاسبه آزادی 
اقتصادی در هر کشور از ۱۲ مولفه اصلی که در چهار گروه: قانونمندی، کارایی قانون، اندازه 
دولت، بازارهای آزاد تقسیم بندی شده اند، استفاده می شود.در بررسی و مقایسه جهانی طی 

ســال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور در شاخص آزادی اقتصادی 
بین ۱۸۰ کشــور دارای رتبه یک یا دو بوده اند. بررســی روند تغییرات رتبه ایران در این 
شاخص طی سال های مورد بررسی نشان می دهد که رتبه ایران از ۱۸۰ کشور بین ۱۵۵ تا 
۱۶۴ در نوسان بوده، بهترین رتبه ۱۵۵ بوده که در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ کسب شده 
اســت.بر اساس این گزارش که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت منتشر شده، 
در سال ۲۰۲۰ از بین ۱۸۰ کشور جهان، سنگاپور، هنگ کنگ و نیوزلند رتبه اول تا سوم، 
آمریکا رتبه ۱۷، روسیه ۹۴ و چین رتبه ۱۰۳ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده اند و 
کره شمالی نیز رتبه ۱۸۰ را کسب کرده که بدترین رتبه در جهان است. همچنین ایران در 
این شاخص در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ۲۲ کشور منطقه با رتبه ۱۶۴ در جایگاه ۲۱ قرار 

دارد. همچنین در زیرشاخص های »هزینه های دولتی«، » سالمت مالی« و » فشارمالیاتی 
» نسبت به سایر زیرشاخص ها از امتیاز بهتری برخوردار بوده و در » آزادی سرمایه گذاری« 
بدترین امتیاز را داشته است.در بین کشورهای منطقه، سه رتبه اول به گرجستان، امارات 
و اســرائیل با رتبه های ۱۲، ۱۸ و ۲۶ شــاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای جهان 
اختصاص دارد. بدترین رتبه بین کشورهای منطقه نیز مربوط به ترکمنسان است که رتبه 
۱۷۰ را در بین کشورهای جهان دارد.همچنین کشورها بر مبنای محاسبه شاخص آزادی 
اقتصادی بین صفر تا ۱۰۰ در پنج سطح قرار می گیرند که که سطح یک بیانگر حداکثر 
آزادی اقتصادی و باالترین امتیاز، یعنی بین ۸۰ تا ۱۰۰ و ســطح پنج نشان دهنده بسته 
بودن اقتصاد و با کمترین امتیاز یعنی صفر تا ۴۹.۹ است که ایران در سطح پنجم قرار دارد.

رییس مرکز ساخت داخل وزارت صمت خبر داد؛
فرصت های جدید سرمایه گذاری برای 

داخلی سازی
ســید محمد مهدی هادوی گفت: ۲۰۳ قلم کاال با عنوان فرصت های سرمایه 
گذاری در سایت وزرات صمت اطالع رسانی شده است که از بین آنها ۱۴۲ قلم 
کاال به عنوان اقالم کاالیی گلوگاهی شناخته شده اند.، سید محمد مهدی هادوی 
در در جلسه هم اندیشی تشکل های ماشین سازی، گفت: داخلی سازی ماشین 
آالت مورد نیاز تولید کشور به عنوان یک مساله محوری در مرکز ساخت داخل، 
ماشــین سازی و تجهیزات دنبال می شود.وی افزود: برنامه های عملیاتی توسعه 
ســاخت داخل دربرگیرنده اقدامات گســترده ای در حوزه داخلی سازی نیازها 
و قطعات واحدهای تولیدی از طریق به هم رســانی متخصصان، پژوهشــگران، 
نخبگان و فعاالن عرصه تولید اســت و این مرکز ارتقا ســطح کیفی محصوالت 

ایرانی را به جد دنبال می کند.

اعالم 203 قلم کاال به عنوان فرصت های ســرمایه گذاری برای داخلی 
سازی

رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت تصریح کرد: 
در این راستا ۲۰۳ قلم کاال با عنوان فرصت های سرمایه گذاری در سایت وزرات 
صمت اطالع رســانی شــده اســت که از بین آنها ۱۴۲ قلم کاال به عنوان اقالم 
کاالیی گلوگاهی شــناخته شده اند که با بومی ســازی آنها در بسیاری از موارد 
زنجیره ارزش تولیدات کشور تکمیل می شود.هادوی با اشاره به تهیه و تصویب 
آئین نامه های اجرایی قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی بر ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاده شده 
در جهت توسعه ساخت ماشین آالت و تجهیزات در داخل کشور تاکید کرد.وی 
گفت: بر اســاس تکلیف قانونی و به منظور معرفی توانمندی ها و نیازمندی های 
صنایع کشــور سامانه توانیران ایجاد شده اســت و در این راستا ضروری است، 
برای جلوگیری از واردات کاالهای مشــابه تولید داخل انجمن ها و تشــکل ها با 
اطالع رسانی مناسب به اعضای خود نسبت به ثبت و به روز رسانی توانمندیهای 
شــرکت ها اقــدام کنند.همچنین در این جلســه پیرامون مســائل پیش روی 
تشــکل های ماشین سازی مانند ضرورت اعطای تسهیالت حمایتی، نحوه ثبت 
نام واحدهای صنفی در سامانه توانیران، معافیت های مالیاتی، محدودیت واردات 

اقالم مستعمل، وثایق مربوط به تسهیالت حمایتی و… بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه نیز مقرر شــد پیش نویس گام های اجرایی پیرامون موضوعات مطرح 
شــده از جمله؛ امکان تشــکیل صندوق حمایت از توسعه ساخت داخل، نحوه 
ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه با هدف بهبود کیفیت استفاده از فناوری پیشرفته 
و نوآورانه، امکان هوشــمند سازی نظام تعرفه گذاری ماشین آالت و تجهیزات، 
نوسازی ماشین افزارهای صنعت ماشین سازی، تربیت و آموزش نیروی انسانی 
ماهر در حوزه ماشین سازی از سوی انجمن های تخصصی تهیه و پس از تصویب، 
اطالع رسانی و عملیاتی شود.گفتنی است، جلسه هم اندیشی تشکل های ماشین 
سازی با حضور رئیس مرکز ســاخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات، رؤسا و 
نمایندگان انجمن های سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران، صنفی صنعت ریخته گری ایران، ماشین سازان صنایع غذایی 
ایران، قالب ســازان ایران، صنفی کارفرمایی ماشــین ســازان و تولیدکنندگان 
تجهیزات پلیمری، ماشــین ســازان صنایع دارویی، کارفرمایی تولیدکنندگان 
ماشین آالت پخت نان و شیرینی، کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران 
و مدیر برنامه ماشین سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.

بازدید وزیر صمت از سالن سایپا در نمایشگاه 
سازندگان قطعات خودرو

گروه خودروســازی ســایپا در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللــی قطعات، لــوازم و مجموعه هــای خودرو 
حضوری فعال دارد.به گزارش ســایپا نیــوز، در آئین 
افتتاحیه این نمایشــگاه که با حضور وزیر صمت آغاز 
شــد، گروه خودروســازی ســایپا با ارائه جدیدترین 

محصــوالت در حوزه قطعــات خودرو نقش مهمی در برگــزاری هرچه پربارتر 
این نمایشــگاه داشت.دکتر علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت معدن و تجارت با 
حضور در سالن گروه خودروسازی سایپا از توانمندی شرکت های گروه سایپا در 
داخلی ســازی و ساخت قطعات پیشرفته و های تک بازدید کرد و از نزدیک در 
جریان اقدامات صورت گرفته قرار گرفت.گفتنی است گروه خودروسازی سایپا 
در فضایی بالغ بر ۳ هزار متر مربع و با حضور شرکت های سازه گستر، مگاموتور، 
مالیبل، قالب های بزرگ صنعتی، پالسکوکار، سایپاآذین، فنرسازی زر، ایندامین، 
زامیاد، رادیاتور ایران، سایپایدک، همراه خودرو، سایپالجستیک، سایپاپرس، سایپا 
آذربایجان، رینگ ســایپا و شرکت های تامین کننده قطعات گروه خودروسازی 

سایپا در این نمایشگاه حضور یافته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از اظهارنظر مسئوالن درباره نرخ ارز گفت: 
قطعا نرخ ۱۵ هزار تومانی با توجه به نرخ تورم می تواند اثر کاهشی بر صادرات داشته 
باشد. محمد الهوتی در خصوص وضعیت نرخ ارز، اظهار داشت: بخشی از افزایش نرخ 
ارز در ماه های گذشته و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان، ناشی از شرایط سیاسی و 
اقتصادی کشور بود که آن هم مبتنی بر سیاست های سختگیرانه رئیس جمهور قبلی 
آمریکا و احتمال انتخاب مجدد آن شخص تلقی می شد.عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران افزود: بر این اساس، این احتمال وجود داشت که شرایط بدتر خواهد 
شد و از سوی دیگر نیز، منابع ارزی ایران در برخی کشورهای دنیا بلوکه شده بود که 
این امر، عرضه ارز را تا حدودی با مشکل مواجه کرد. از طرف دیگر نیز شیوع ویروس 
کرونا و بسته شدن مرزها، عماًل باعث کاهش صادرات شد و لذا همه این موارد دست 
به دســت هم داده و چشم انداز شرایط اقتصادی را سخت تر نشان داد.وی افزود: جو 
روانی ایجاد شده در جامعه نیز، بر این موضوعات سوار شد و قیمت ارز را به نرخ های 
غیرقابل تصور و در حدود ۳۰ هزار تومان رساند؛ بنابراین پس از خالی شدن آن حباب، 
شاهد بودیم که نرخ ها به اعدادی رسید که شاید زودهنگام بود؛ اما همین امر هم به 

نگاه مثبت بازار به شرایط و جو روانی ذکر شده، بر می گردد.

دالر 21 تا 22 هزار تومانی تناسب بینابینی با وضعیت فعلی دارد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مؤلفه های مؤثر بر نرخ ارز تصریح کرد: پیش 
بینی نرخ ارز بستگی به عرضه و تقاضا، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، مقدار دریافت 
وجوه نفتی و مدیریت واردات از ســوی دولــت دارد؛ به این معنا که هر چه صادرات 
نسبت به واردات بیشتر شود، کاهش نرخ ارز اتفاق می افتد و اگر این موضوع برعکس 
شــود، بدلیل باال رفتن تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز می شود.وی درباره نرخ مناسب 

ارز در شرایط فعلی کشور توضیح داد: نرخ ارز بین ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان یک تناسب 
تقریباً بینابینی با وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارد که می تواند در اثر بازگشت آمریکا به 
برجام، آزادسازی منابع مالی، برطرف شدن مشکالت بانکی و افزایش صادرات، کاهش 
بیشتری هم داشته باشد یا اینکه در همین رنج ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان باقی بماند.رئیس 
کمیســیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طور کلی پیش بینی 
نرخ ارز بستگی به متغیرهای اقتصادی دارد که هر یک در جایگاه خود تعیین کننده 

هستند؛ پس اعالم عدد مشخص برای آن، نمی تواند مبنای دقیقی داشته باشد.

اظهارات مسئوالن، روی صادرات تأثیر منفی دارد
الهوتی همچنین درباره اظهارات رئیس جمهور مبنی بر رسیدن نرخ دالر به زیر ۱۵ 
هزار تومان نیز گفت: فارغ از اینکه این عدد محقق می شود یا خیر، قطعاً روی صارات 
تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت، چراکه امروز مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کاالی 
صادراتی، با این اعدادی که ارز در بازار معامله می شود، متفاوت است و در نتیجه کاال 
گران تر تولید شده است.وی افزود: با توجه به اینکه زیرساخت های الزم برای افزایش 
تقاضا نداریم و ممنوعیت ها و محدودیت هایی نیز برای منابع ارزی لحاظ شده و حتی 
بخشــنامه های متفاوتی هم صادر می کنیم، عماًل موانعی برای صادرات ایجاد شــده 
اســت؛ به نحوی که دیدیم کشور حتی با افزایش نرخ ارز نیز نتوانست صادرات زیاد 
را تجربــه کند، بنابراین قطعاً نرخ ۱۵ هــزار تومانی با توجه به نرخ تورم می تواند اثر 
کاهشی بر صادرات داشته باشد.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان 
کرد: مشاهده می شود که هر وقت در مصاحبه ها از رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
نرخ ارز ســوال می شود، ایشان نرخی را اعالم نمی کنند؛ در حالی که مسئولین دیگر 
بــه راحتی نرخ های باال و پایین را اعالم می کنند که این خود معضلی بزرگ اســت 
و قطعــاً دغدغه هایی برای صادرکنندگان ایجاد می کند.وی ادامه داد: صادرکننده به 
دنبال ثبات نرخ ارز اســت نه افزایش یا کاهش آن؛ به این معنا که صادرکننده باید 
این اطمینان را داشته باشد که در یک بازه زمانی مشخص یکساله یک شش ماهه با 
یک نرخ مشخصی که حدود ۵ تا ۱۰ درصد نوسان داشته باشد بتواند فعالیت کند تا 
بر اســاس آن برنامه ریزی ها و پیش بینی های الزم را برای تجارت، تولید و صادرات 
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مرتبط

48517627مناقصه1

ارائه خدمات مشاوره جایگزینی و تهیه مدارک فنی قطعات 
برق قدرت، الکترونیک، ابزار دقیق، کارتهای الکترونیکی 
و قطعات مکانیکی مطابق فرآیند تعیین شده توسط واحد 
مهندسی)دیتاشیت تخصصی جهت قطعات کاتالوگ آیتم(

قراردادهای 1399/11/18
خرید

48517630مناقصه2

استفاده از خدمات مشاور جهت فرآیند تهیه نقشه های 
ساخت قطعات و تجهیزات سیستم های انتقال قدرت، ماشین 
های دوار و قطعات ساختی-سفارشی و تهیه و تدوین دفترچه 

مشخصات فنی

قراردادهای 1399/11/18
خرید

48517628مناقصه3

استفاده از خدمات مشاور جهت فرآیند تهیه نقشه های 
ساخت قطعات و تجهیزات مکانیکی ساختی و تهیه و تدوین 

دفترچه مشخصات فنی در خصوص آن)قطعات ساختی 
پراستهالک و نزدیک به فرآیند تولید(

قراردادهای 1399/11/18
خرید

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان:
ترکیه و چین با اعطای وام پروژه می گیرند

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان اظهار کرد: کل واردات کشور 
افغانستان حدود ۷ میلیارد دالر است که ۴۴ درصد آن از ایران تامین می شود. 
هیچ کشــور دیگری وجود ندارد که ۴۴ درصد از واردات خود را از ایران تامین 
کند.سید حسین سلیمی در مورد وضعیت تجاری میان ایران و افغانستان اظهار 
کرد: در مبادالت بین ایران و افغانســتان نسبت به سال گذشته تغییرات عمده 
رخ نداده است. بخشی از مشکالتی که ما در فیلم بادال داشتیم بهبود پیدا کرده 
و با افتتاح مرز گمرکی دوغارون و افزایش زمان فعالیت گمرکات ســرعت عمل 
مبادالت باال رفته است. فعالیت هایی نیز صورت می گیرد تا مرز گمرکی دیگری 
از سیستان و بلوچستان افتتاح شود. اخیرا نیز صحبت هایی شده مبنی بر اینکه 
بازارچه های مرزی را بین ایران افغانستان فعال کنیم.وی افزود: بنابراین تغییرات 
جدیدی رخ نداده ولی زیرساخت هایی در حال فراهم شدن است که نتایج آن را 
در دو الی سه ماه آینده می توانیم ببینیم که نتیجه آن می تواند افزایش صادرات 
به افغانستان باشد. البته سقف صادرات ما امسال می تواند سه میلیارد دالر باشد 
و بعید می دانم که به این مقدار اضافه شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
افغانستان خاطرنشان کرد: االن حجم صادرات ما به این کشور ۲.۷ میلیارد دالر 
است که فکر می کنم تا انتهای سال به میزان ۳ میلیارد دالر که قبال بود برسیم. 
وی همچنین تاکید کرد: کل واردات کشور افغانستان حدود ۷ میلیارد دالر است 
که ۴۴ درصد آن از ایران تامین می شود. هیچ کشور دیگری وجود ندارد که ۴۴ 
درصد از واردات خود را از ایران تامین کند. ســلیمی با اشاره به ورود کشورهای 
شرقی به بازار افغانستان بیان کرد: تالش ما این است که این میزان صادرات به 
افغانســتان را حفظ کنیم چراکه کشورهای چین، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان 
برای صادرات کاالهای خود به این بازار ورود کرده اند اگر ما نتوانیم که با تالش 
بیشتر میزان صادرات خود را حفظ کنیم ممکن است که با کاهش مواجه شویم. 
وی افزود: تالش ما این اســت که این حجم صادراتی را حفظ کنیم توافقاتی 
با دولت افغانســتان در حال بررسی اســت که در افغانستان کشت فرامرزی 
داشــته باشیم و ایرانیان را تشــویق کنیم تا در مورد کاالهای مورد نیازمان 
مانند گوشت گوسفند، خوراک دام، یونجه و چغندر قند که در ایران کمبود 
داریم، ســرمایه گذاری کنند تا کاالهای حاصله به ایران آمده و بتوانیم حجم 
صادراتی خود را افزایش دهیم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
در ادامه افزود: بیشــتر حجم صادراتی ما به افغانستان مربوط به اقالم غذایی 
و مصالح ساختمانی و بخشــی نیز مربوط به پتروشیمی است. البته فارغ از 
نفت و گاز که دولت آنها را صادر می کند. ســلیمی در پاســخ به سوالی در 
مورد وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندســی به افغانســتان گفت: ما در 
این بخش کارهای زیادی می توانیم انجام دهیم چند شــرکت بزرگ ایرانی 
هم در این حوزه کار کرده اند اما متاســفانه با بی مهری های طرف مقابل در 
افغانستان به علت مســائل سیاسی مواجه شده اند.وی همچنین خاطرنشان 
کرد: متاســفانه با اینکه ما می توانیم کارهای خدماتی زیادی مانند ســاخت 
پل و سد در افغانســتان انجام دهیم، اما این پروژه ها را به کشورهایی مانند 
چین، ترکیه و قزاقســتان واگذار می کنند که دولت های این کشورها بتوانند 
اعتباراتی به افغانستان بدهند تا پیمانکاران این کشورها بتوانند این پروژه ها را 
در دست بگیرند. سلیمی با اشاره به تاثیر مشکالت سیاسی با دیگر کشورها 
در بازار افغانستان اظهار داشت: ما چنین امکانی نداریم و پیمانکاران ما خود 
اقدام به دریافت پروژه می کنند در مواقعی هم موفق می شوند. اما ممکن است 
به دالیل سیاســی دوباره مشکل ایجاد شود برای مثال عربستان پروژه ای را 
که اسپانسر آن بود و ایرانی ها توانسته بودند آن را بگیرند متوقف کرد چراکه 
حاضر نبودند پروژه را به ایرانی ها بدهند. بنابراین مشــکالت سیاسی ایران با 
دیگر کشورها در مراودات با افغانستان موثر است. وی افزود: بنابراین مسائل 
سیاسی در افغانستان نفوذ زیادی دارند. وقتی کشوری به افغانستان وام اعطا 
می کنــد توقع دارد که کاال را نیز این کشــور تهیه کنند. چین و ترکیه این 

سیاست را پیش گرفته اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات:

اظهارات مسئوالن درباره نرخ ارز 
تاثیر منفی بر صادرات دارد
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بازارگردانان دقیقا در این روزهای بورس چه می کنند؟گزیده خبر

تصنعی هم که شده، مانع کاهش قیمت شوید!
رفتارهای هیجانی و تصمیمات غلط در بازار ســرمایه سبب 
شده تا نه بتوان روی نزول شاخص حساب کرد و نه به صعود 
آن دلخوش شــد، سیاســت هایی که بازارگردانان را مجبور 

می کند تصنعی مانع از افت قیمت سهم شوند.
، هفته گذشــته بود که مدیریت عملیات بازار شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران در اطالعیه ای در خصوص ورود ســفارش 
و انجام معامله از ســوی تمامــی بازارگردانان اعالم کرد که 
بازارگردانها در تمامی نمادهــای معامالتی متعهد به ایفای 
تعهدات بازارگردانی در ورود سفارش و انجام معامله نیستند. 
همین امر سبب شــکل گیری نظرات متفاوتی در خصوص 
نقش آفرینی بازارگردانان در بازار ســرمایه شد؛ آن هایی که 
با دسترسی به منابع مالی برخی از شرکتهای حقوقی، اقدام 
به خرید و فروش هایی می کنند که بعضاً منجر به جابجایی 
شــاخص می شود.در واقع بازارگردان ها می توانند متناسب با 
شــرایط بازار، حجم زیادی ســفارش خرید و یا فروش ثبت 
کنند.در مشــکالت و معضالتی که در حــال حاضر در بازار 
ســرمایه وجود دارد، کمترین وزن به فرآینــد بازارگردانی 
برمی گردد و به نظر می رسد مهمترین دلیل وضعیت کنونی 
بازار ســرمایه، ناهماهنگی میان مســئوالن دولتی و برخی 
عوامــل اقتصادی از جملــه کاهش نرخ دالر و چشــم انداز 
کاهشــی آن اســت؛ ضمن اینکه باالبودن نسبت پی به ای 
شرکتها را نیز نباید فراموش کرداساساً، بازارگردان ها همواره 
طرف مقابل حجم معامالت سرمایه گذار را می گیرند؛ یعنی 
اگر ســرمایه گذاران به دنبال سهام باشند، بازارگردان ها این 
ســهام را خریداری می کنند تا زمانی که همه فروشندگان 
تأمین شــوند و برعکــس؛ پس اگر ســرمایه گذاران بدنبال 
خرید ســهامی باشــند، بازارگردان ها این سهام را به فروش 
می رسانند تا تمام سفارش های خرید تأمین شود. از این رو 
بازارگردان ها عرضه و تقاضا را در بازارهای مالی تأمین و سهام 
را در بین فروشندگان و خریداران دست به دست می کنند.

در همین ارتباط، افشــین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه 
گفت: داشتن بازارگردان از جمله ضوابط پذیرش شرکتها در 
بدو ورود در بورس یا فرابورس اســت و شرکتها می بایست 
حتماً ساز و کار بازارگردانی ســهام خود را پیش از ورود به 
بورس فراهم کنند؛ اما متأسفانه این روزها زیاد این موضوع را 
می شنویم که مکانیزم بازارگردانی باید منجر به جلوگیری از 
افت سهام در بازار شود؛ در حالیکه هدف اصلی از بازارگردانی 
این نیســت؛ بلکه بازارگردان بایــد عرضه ها را کنترل کند؛ 

ضمن اینکه باید توجه داشــت که منابــع بازارگردان ها هم 
محدود اســت و نمی توان تمامی مسائل مربوط به شاخص 
بازار سهام را ناشــی از عملیات بازارگردانی دانست و تصور 
کرد چون بازارگردانی وجود ندارد، یک نقیصه در تشکیالت 
بازار رخ داده اســت.وی افزود: در مشــکالت و معضالتی که 
در حال حاضر در بازار ســرمایه وجود دارد، کمترین وزن به 
فرآیند بازارگردانی برمی گردد و به نظر می رســد مهمترین 
دلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه، ناهماهنگی میان مسئوالن 
دولتــی و برخی عوامل اقتصــادی از جمله کاهش نرخ دالر 
و چشــم انداز کاهشی آن است؛ ضمن اینکه باالبودن نسبت 
پی به ای شــرکتها را نیز نباید فرامــوش کرد.این تحلیلگر 
بازار ســرمایه تصریح کرد: بازارگــردان نمی تواند در مقابل 
شــرایطی که سمت و سوی بنیادی شــرکتها به آن سمت 
می رود، مقاومت کرده یا از آن ممانعت به عمل آورد؛ افزایش 
نقدشوندگی بازار سهام است که منجر به شکل گیری برخی 
فرآیندها در بازار شــده است؛ اما اینکه بازارگردانان را سدی 
برای جلوگیری از کاهش قیمت در نظر بگیریم، تصور غلطی 
است که شکل گرفته در حالی که جلوگیری از کاهش قیمت 
ســهام وظیفه بازارگردان نیست.نباید روند را به نوعی پیش 

بــرد که بالفاصله بعد از اصالح قیمت موقت، رالی صعودی را 
در بازار شــروع کنیم؛ چراکه این امر، ایجاد فرصت های ویژه 
خواهد کرد و مناســب حال و روز بازار نیست.وی در پاسخ به 
این سوالی مبنی بر اینکه به هر حال شرکتهای حقوقی منابعی 
را به بازارگردانان تزریق می کنند تا به نفع آنها در بازار حرکت 
کنند، این موضوع را چطور می توان تحلیل کرد، اظهار داشت: 
شرکت های حقوقی، نسبت به کل منابع مورد نیاز خود، منابع 
چندانی به بازارگردانان تزریق نمی کنند؛ اما با همین منابع هم، 
اگر منظور ایجاد سد و مانعی برای کاهش قیمت باشد، حتماً به 
هدف نخواهد رسید؛ چراکه منابع محدود تزریق می شود و به 
هر حال شرکت در اداره امور جاری خود نیز، نیاز به نقدینگی 
دارد.منطقی این اســت که از بازارگردان ها خواســته شود تا 
حداقل تلورانس مثبت را در نوســانات قیمت لحاظ کنند؛ نه 
اینکه یک سهم به صورت روزانه ۳ درصد مثبت بخورد؛ چراکه 
عواقب این چنین رویکردی این می شــود که باالخره برخی 
ســهام از مدار نزولی خارج خواهند شد و از سوی سهامداران 
مورد معامله قرار نمی گیرندآقابزرگی گفت: بازارگردان در یک 
سوی بازار ســهام را می فروشد و در سوی دیگر ممکن است 
که خریدار باشد؛ پس با خرید و فروش می تواند دامنه نوسان 

قیمت را محدود می کند؛ به شرط اینکه تعادل در قیمت ایجاد 
شــده باشد؛ اما اگر این تعادل ایجاد نشده باشد، بازارگردان با 
انجام معامالت مضاعف و عدیده سعی می کند که قیمت سهم 
را نزدیک به ارزش ذاتی خود برســاند؛ ولی تصور اینکه منابع 
نامحدودی در اختیار بازارگردان قرار دارد که می تواند مانع از 
افت قیمت سهام شود، غلط است.بازارگردان با انجام معامالت 
مضاعف و عدیده ســعی می کند که قیمت سهم را نزدیک به 
ارزش ذاتی خود برساند؛ ولی تصور اینکه منابع نامحدودی در 
اختیــار بازارگردان قرار دارد کــه می تواند مانع از افت قیمت 
سهام شــود، غلط است.وی در ادامه به ارائه راهکارهایی برای 
بهبود وضعیت بازار ســرمایه پرداخت و گفت: ایجاد تعادل و 
ثبات در بازار از طریق مدیریت امکان پذیر است؛ به این معنا 
که نقش آفرینی بازارگردانان یا نهادهای مؤثر مالی در نوسانات 
قیمت سهام مؤثر و مدیریت شــده باشد؛ یعنی منطقی این 
اســت که از بازارگردان ها خواسته شــود تا حداقل تلورانس 
مثبت را در نوســانات قیمت لحاظ کنند؛ نه اینکه یک سهم 
بــه صورت روزانه ۳ درصد مثبت بخــورد؛ چراکه عواقب این 
چنین رویکردی این می شود که باالخره برخی سهام از مدار 
نزولی خارج خواهند شــد و از سوی سهامداران مورد معامله 
قــرار نمی گیرند.آقابزرگی ادامــه داد: این فرضیه ها باید کنار 
گذاشته شوند؛ ضمن اینکه نباید روند را به نوعی پیش برد که 
بالفاصلــه بعد از اصالح قیمت موقت، رالی صعودی را در بازار 
شروع کنیم؛ چراکه این امر، ایجاد فرصت های ویژه خواهد کرد 
و مناسب حال و روز بازار نیست؛ پس الزم است هماهنگی بین 
همه دست اندرکاران و مسئوالنی که تصمیمات آنها می تواند 
بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد، صورت گیرد تا منتهی به 
اتخاذ تصمیمات کارشناسی شود.نباید روند را به نوعی پیش 
برد که بالفاصله بعد از اصالح قیمت موقت، رالی صعودی را در 
بازار شروع کنیم؛ چراکه این امر، ایجاد فرصت های ویژه خواهد 
کرد و مناسب حال و روز بازار نیستاین تحلیلگر بازار سرمایه 
خاطرنشــان کرد: د ومین راهکار برای ایجاد آرامش پایدار در 
بازار ســرمایه، پرهیز از ایجاد جو مثبت تصنعی است؛ به این 
معنا که با مثبت کردن بازار نمی توان فروشــنده را ترغیب به 
این کرد که سهام خود را بفروشد یا حتی او را به طمع قیمت 
باالتر، از فروش منصرف کرد؛ این در حالی اســت که برخی 
مواقع با ایجاد روند صعودی شــاخص، فروشندگان به تردید 
می افتند که ســهام خود را نفروشند؛ در حالیکه بازار از روند 

طبیعی خارج می شود.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
تامین مالی 5 درصد صادرات غیر نفتی در 

سال آینده
دکتر صالح آبادی گفت: بانک مطابق سال های گذشته و بر اساس شاخص های 
اختصاصــی تنظیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هدف تامین مالی 5 درصد 
از صادرات غیرنفتی کشــور را برای ســال 1400 تنظیم کرده و سال آینده نیز 
قرار است همراه با افزایش صادرات غیرنفتی کشور، تسهیالت بانک نیز افزایش 
یابد.مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد 
گفت: این بانک با رویکرد رضایت مندی مشــتریان به عنوان بازوی تامین مالی 
اکوسیستم صادرات غیرنفتی کشور همواره سعی در بهبود فضای کسب و کار با 
تکیه بر پتانسیل صادراتی را دارد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات 
ایران دکتر علی صالح آبادی در ادامه این مصاحبه اعالم کرد: در ســال 1400 
برنامه تامین مالی زنجیره صادرات را برای توسعه کسب و کارهای فعال در حوزه 
زنجیره اکوسیستم صادرات در دست اقدام خواهیم داشت.وی تصریح کرد: بانک 
مطابق ســال های گذشته و بر اساس شــاخص های اختصاصی تنظیمی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، هدف تامین مالی 5 درصد از صادرات غیرنفتی کشــور 
را برای ســال 1400 تنظیم کرده و ســال آینده نیز قرار است همراه با افزایش 
صادرات غیرنفتی کشــور، تســهیالت بانک نیز افزایش یابد. صالح آبادی با بیان 
اینکه چشم انداز بانک برای 5 سال آینده تبدیل شدن به اگزیم بانک برتر منطقه 
است، افزود: به همین منظور تمامی اقدامات و اهداف راهبردی و سیاست ها برای 
نیل به این چشــم انداز تدوین شده است.وی اظهار کرد: تدوین و اجرای چرخه 
مدیریت بهره وری در بانک، یکی از پروژه هایی اســت که بانک تصمیم دارد در 
سال 1400 آن را اجرا کند و در این راستا سیاست تبدیل شدن به بانک بهره ور 
در کشور و به دست آوردن جایگاه عالی در زمینه شاخص های بهره وری در میان 

بانک های کشور، در برنامه های سال آتی بانک تدوین شده است.

در راستای اجرای ابالغیه بانک مرکزی صورت می گیرد:
عدم پذیرش و پردازش حساب های فاقد 

کدشهاب و سیاح در بانک سینا
بانک سینا اعالم کرد: در راستای اجرای ابالغیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 
از روز پنجم بهمن ماه سال جاری، امکان پذیرش و پردازش تراکنش های فاقد 
کد شــهاب و از 11 بهمن ماه سال جاری، پذیرش و پردازش تراکنش هایی که 
حســاب مبدأ آنها فاقد کد سیاح باشد، وجود نخواهد داشت.کد شهاب )شناسه 
هویت الکترونیکی بانکی(، شناسه ای منحصر به فرد است که توسط سامانه نهاب 
)نگهداری اطالعات مشتریان بانکی( تولید می گردد که اعتبار این شناسه، مبنای 
ارائه خدمات بانکی به مشــتری در کل شــبکه بانکی کشور می باشد. از اهداف 
مهم ســامانه نهاب، می توان ساماندهی حساب های بانکی، کمک به اجرای هر 
چه بهتر دســتورالعمل شناسایی اشخاص ایرانی و خارجی، بهبود و تسهیل در 
تکمیل بانک اطالعاتی مشتریان، افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و مبارزه 
با پولشــویی را نام برد.با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته، در حال حاضر 
کد شهاب برای اکثر مشتریان بانک دریافت شده است اما از آنجایی که حسب 
دستورالعملهای بانک مرکزی ارائه خدمات به مشتریان فاقد کد شهاب، ممنوع 
می باشــد، مسدود نمودن برداشت از سپرده های مشتریان مشمول، در دستور 

کار بانک قرار گرفته است.

پیام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک 
مهرایران به مناسبت آغاز دهه فجر

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مهرایران طي پیامي فرارســیدن ایام ا... 
دهه فجر را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت گفتند.به گزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهرایران، در متن این پیام آمده است:نهال انقالب اسالمی 
ایران در بهمن ماه ســال 1۳5۷ با رهبری امام خمینــي)ره(، روحیه انقالبي و 
آزادي خــواه ملت ایران و بر پایه ایمان و اعتقاد به خون هزاران شــهید در این 
ســرزمین پاي گرفت و اکنون در حالي چهل و دومین برگ زرین تاریخ انقالب 
اسالمي ایران را ورق مي زنیم که با وجود تحریم ها و فشارهاي اقتصادي، شاهد 
دســتاوردهاي شایسته اي در اقصي نقاط کشــور هستیم.بانک مهر ایران یکی 
از دســتاوردهای انقالب اســت که با ترویج سنت الهي قرض الحسنه براي حل 
مشــکالت مردم تالش مي کند.امروز، بانک مهرایران با کمک و سعی و تالش 
تمامی ســهامداران، مشتریان و کارکنان جایگاه خود در نظام بانکي کشور را به 
دســت آورده و عملکرد بسیار شایسته و مطلوبي در حوزه هاي مختلف بانکي و 
خدمت به ملت شریف ایران ارائه داده است.تالش برای توانمندسازی نیازمندان 
جامعه از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه با هدف بهبود معیشت، تامین 
مایحتاج ضروري، مقابله با آسیب هاي اجتماعي و ایجاد رونق اقتصادي از جمله 
برنامه هاي ترســیمي بانک در این سال ها بوده است که همکارانمان با اهتمام 
جدي در این مسیر، گام هاي موثري برداشته اند.خانواده بزرگ بانک مهر ایران 
برای خدمت رســانی در مسیر توسعه اقتصادي کشورهم پیمان و هم قدم شده 
اند و مفتخر است که کارنامه اي درخشان از اثرگذاري در رونق تولید و شکوفایي 
اقتصادي کشور در کنار پشتیباني از نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه و جایگاهي 
پیشرو در شبکه بانکي را در دست دارد.ایام اهلل دهه فجر را تبریک و تهنیت می 
گوییم و امیدواریم در سایه الطاف پروردگار بیش از پیش در تحقق آرمان هاي 
بلند اجتماعي و اقتصادي انقالب اسالمي و صدور پیام همدلي و نوع دوستي به 

سراسر جهان، پیروز باشیم.

قدردانی وزارت علوم از بانک ملت در 
نشست خیران آموزش عالی کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بانک ملت در نشســت خیران آموزش عالی 
کشــور قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در ســومین نشست 
خیران آموزش عالی کشور که با حضور دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری و نیکوکاران و با حضور مجازی روســای دانشگاه های کشور با موضوع 
طرح ارتقای خوابگاه های دانشجویی در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اهدای 
لوح سپاســی، از بانک ملت به عنوان یکی از نهادهای مشارکت کننده در زمینه 
ساخت خوابگاه های دانشجویی، تجلیل شد.وزیر علوم در این نشست که دکتر 
محمد بیگدلی، مدیرعامل و علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت 
و روابط عمومی بانک ملت در آن حضور داشتند، کار احداث و بازسازی خوابگاه 
های دانشجویی را اقدامی بدیع و تاثیرگذار خواند و اظهار امیدواری کرد که این 
اقدام نیکوکارانه، تداوم داشته باشد.دکتر غالمی با اشاره به این نکته که دانشگاه 
های کشور، ظرفیت تولید و تربیت نیروی متخصص را دارند، تاکید کرد: دانشگاه 
های ایران استانداردهای آموزشی باالیی را دارند و فارغ التحصیالن این دانشگاه 
ها، در همه جای دنیا می درخشــند بنابراین، خوابگاه های دانشجویی نیز باید 

ازکیفیت مناسبی برخوردار باشد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد
افزایش سن واحدهای مشمول تسهیالت یکم

مدیر عامل بانک مسکن از یک مصوبه جدید بانک مسکن همزمان با فرا رسیدن دهه فجر 
و سالروز پیروزی انقالب اســالمی خبر داد.دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن در گفت 
و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا اعــالم کرد به تازگی و به دنبال یک 
مصوبه جدید، یک شرط از شروط تعیین شده برای متقاضیان خانه اولی به منظور استفاده 
از تسهیالت خرید مســکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیل شده است.وی 
در این باره اعالم کرد: همزمان با فرا رســیدن دهه فجر و سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
در بانک مسکن مصوب شده است، سقف سنی آپارتمان های مسکونی مشمول استفاده از 
تســهیالت مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش یافته است.وی افزود: این 
میزان افزایش سقف ســنی مربوط به واحدهای مسکونی که خانه اولی ها قصد دارند تا با 
استفاده از تسهیالت خرید مسکن از محل صندوق یکم اقدام به خرید آن ها کنند، معادل 
5 سال است.شــایان تصریح کرد: به این ترتیب سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول 
استفاده از تسهیالت مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از 20 سال به 25 سال 
افزایش می یابد.وی خاطرنشــان کرد: افتتاح صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر 
امکانپذیر نبوده و طرح مذکور صرفا مشمول متقاضیانی است که در گذشته حایز شرایط 
استفاده از تسهیالت حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بوده ولی تاکنون امکان استفاده 
از این تسهیالت برای آنان فراهم نشده است.همچنین این اقدام مربوط به خرید واحدهای 
مســکونی در بافت های معمولی شهر است و شامل واحدهای مسکونی واقع در بافت های 
فرســوده نمی شود. این در حالی اســت که متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در 
بافت های فرسوده در صورتی که در فرآیند خرید این واحدها از تسهیالت مسکن از جمله 
تسهیالت یکم استفاده کنند از مشوق های دیگری همچنین نرخ سود کمتر در مقایسه با 

تسهیالت پرداخت شده برای خرید مسکن در بافت های فرسوده برخوردار هستند.

آغاز جشنواره »رفاه ملی« 
همزمان با آغاز دهه مبارکه فجر، جشــنواره »رفاه ملی« از دیروز 12 بهمن ماه در سراسر 
کشور آغاز شد و تا پایان 12 فروردین سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، در راستای تقدیر از اعتماد مشتریان بانک ملی ایران و ایجاد مزیت 
برای آنها و در پی تفاهم فی مابین این بانک  و فروشگاه زنجیره رفاه از 12 بهمن جشنواره 
رفاه ملی برگزار می گردد.تمامی دارندگان کارت های این بانک که هنگام خرید از فروشگاه 
های زنجیره ای رفاه سراسر کشور، از کارت های صادر شده توسط بانک ملی ایران  بر روی 
کارت خوان همین بانک استفاده کنند، در این جشنواره شرکت داده خواهند شد.دارندگان 
همه کارت های بانکی شــامل کارت نقدی، کارت هدیه و بن کارت که توسط بانک ملی 
ایران صادر شده باشند، می توانند شانس خود را برای برنده شدن در این جشنواره امتحان 
کنند. ۷  دســتگاه خودروی برلیانس به قید قرعه به ۷ نفر از شرکت کنندگان در جشنواره 

اهدا خواهد شد.زمان قرعه کشی متعاقبا  اطالع رسانی خواهد شد.

تقدیر از عملکرد بانک پارسیان درحوزه تسهیالت 
اشتغالزایی

فرماندار نهبندان از عملکرد بانک پارســیان در ارایه تســهیالت اشــتغالزایی قدردانی 
کرد.مجید بیگی، فرماندار و رییس کمیته اشــتغال شهرســتان نهبندان با اعطای لوح 
تقدیر به رییس شعبه بیرجند بانک پارسیان، از همکاری و تالش های صادقانه رییس 
وکارکنان این شعبه در ارایه تسهیالت اشتغالزایی تقدیرکرد.گفتنی است؛ در راسـتای 
اجرای برنامه ها وســـیاست های بانک پارسیان مبنی بر ارایه تسهیالت قرض الحسنه 
اشتغالزایی و همچنین حمایت از اقشار محروم و آسـیب پذیر و ایجاد و توسـعه اشـتغال 
پایدار، همکاران شــعبه بیرجند با ارائه خدمات مطلوب به این اقشار توانستند در این 

خصوص نقش موثری ایفا نمایند.

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شــهرداری کرمانشاه در نظر دارد پروژه تجاری فیروزه واقع در 
خیابان مدرس را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده فروش واگذار نماید، متقاضیان می توانند جهت 
دریافت فرم شــرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر ظرف مدت ده روز از درج آگهی به سامانه تدارکات 
الکترونیکــی دولت www.setadiran.ir   و  واحد امور پیمان و قراردادهای ســازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری به نشانی خیابان مدرس خیابان حاج آخوند مراجعه نمایند.

 شرایط شرکت در مزایده :
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست توسط متقاضی به حساب شماره 8937228534  نزد بانک ملت 
شعبه چهل متری مطهری به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاء واریز و اصل 

فیش واریزی را درپاکت در بسته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
2- باتوجه به اتمام مدت پروانه ساختمانی، اخذ تمدید پروانه و کلیه هزینه های مربوط به تمدید پروانه اعم از 
عوارض پروانه )برابر تعرفه دفترچه عوارض شهرداری به نرخ روز(، تمدید نظارت مهندسین ناظر و تمامی هزینه 

ها از جمیع جهات و به عهده برنده مزایده می باشد.
3-  پرداخت کلیه هزینه های کارشناسی، درج آگهی، مالیات و عوارض به عهده برنده مزایده می باشد.

4- سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار 
است .

5- چنانچه هریک از برندگان اول، دوم و ســوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد در موعد مقرر نشوند سپرده 
شرکت در مزایده آنان به نفع سازمان به ترتیب ضبط خواهد شد

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه
www.behsazi.kermanshah.ir

آدرس : کرمانشاه ، خیابان مدرس ، خیابان حاج آخوند ، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری کرمانشاه

تلفن : 37222212 - 37274۶38  فکس : 37274۶28 کد پستی : ۶713815۶78

آگهـی تجـدید مـزایده
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گزیده خبر

 کناره گیری اعضای تیم دفاع
 استیضاح ترامپ

در حالی که حدود یک هفته زمان به برگزاری محاکمه اســتیضاح 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا در مجلس ســنا باقی است، اعضای 
تیم دفاع حقوقی از وی کناره گیری کرده اند.به گزارش ســی ان ان، 
5 وکیل تیم حقوقی ترامپ که قرار بود از وی در جلســه محاکمه 
استیضاح در مجلس سنا دفاع کنند، در فاصله یک هفته باقی مانده 
به استیضاح وی کناره گیری کرده اند.منابع آگاه اعالم کردند: وکالی 
تیم حقوقی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا به خاطر 
اختالف بر ســر راهبرد حقوقی که قرار اســت برای دفاع از ترامپ 
در محاکمه استیضاحش اتخاذ شود، کناره گیری کرده اند.سی ان ان 
افزود: این یک اتفاق دراماتیک در دومین محاکمه استیضاح ترامپ 
به شــمار می رود. اکنون ترامپ برای پیــدا کردن وکالی مدافع در 
فاصله یک هفته به زمان برگزاری اســتیضاح با چالش جدی روبرو 
شــده است.منابع آگاه فاش کردند که »بوچ باورز و دبورا باربیر« دو 
وکیل ارشد تیم حقوقی ترامپ که قرار بود هدایت و مدیریت دفاع از 
رئیس جمهور پیشین آمریکا در جلسه محاکمه استیضاح را بر عهده 
داشته باشند، دیگر عضو این تیم حقوقی نیستند.یک منبع آگاه در 
این باره گفت: ترامپ از وکالیش خواســته بود تا به جای تمرکز بر 
قانونی بودن محاکمه رئیس جمهوری که از قدرت کنار رفته است، 
تمرکز اصلی خود را بر روی تقلب های گسترده انتخاباتی قرار دهند 

که منجر به سرقت انتخابات از او شده است.

در ادامه تنش با چین؛
انگلیس به هنگ کنگی ها حق 

شهروندی می دهد
دولت لندن از دیــروز و در ادامه تنش با چین، روادید جدیدی 
را به مردم هنگ کنگ ارائــه می دهد که راه آنها را برای تبدیل 
شدن به شهروند انگلیس هموار می کند.به گزارش رویترز، مردم 
هنگ کنگ از دیروز یکشــنبه می توانند بــرای دریافت روادید 
جدیدی اقدام کنند که به آنها فرصت تبدیل شــدن به یکی از 
شــهروندان انگلیس را می دهد.این اقدام انگلیس که بی شک از 
جانب چین مداخله جویانه تلقی خواهد شــد؛ واکنشی است به 
قانون امنیتی که ســال گذشــته، دولت پکن برای هنگ کنگ 
وضع کرد.صدور روادید جدید برای هنگ کنگی ها در حالی انجام 
می شود که چین پیشتر گفته بود که از دیروز یکشنبه پاسپورت 
انگلیسی شهروندان هنگ کنگی را به رسمیت نخواهد شناخت.

انگلیس می گوید روادید جدید بیش از ۳۰۰ هزار هنگ کنگی و 
بســتگان آنها را به این کشور جذب خواهد کرد حال آنکه چین 
هشــدار داد از این پس به این افراد به چشم شهروند درجه دو 
نگاه خواهد کرد.هنگ کنگ تا سال ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود 
و اکنون انگلیســی ها می گویند در قبال آن مسئولیتی تاریخی 
دارند! پکن قانون امنیتی هنگ کنگ را در پاســخ به اعتراضات 
خشونت آمیز طرفداران به اصطالح دموکراسی وضع کرد. مقامات 
چین می گویند این قانون نه تنها به حقوق شهروند هنگ کنگی 
آسیبی وارد نمی کند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی 
با نیروهای خارجی مقابله خواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی 

بیشتر این منطقه خواهد شد.

روزنامه صهیونیست:
 اسرائیل و کشورهای عربی باید دولت 

بایدن را علیه ایران قانع کنند
یک نشریه اسرائیلی با ادعای اینکه ایران، دشمن مشترک رژیم صهیونیستی 
و کشورهای عربی است، توصیه کرد محور عبری-عربی باید به جای نگرانی و 
خشم، مخالفت منطقی خود با تقویت تهران را به دولت جدید آمریکا نشان 
دهند.روزنامه »یدیعوت آحارونوت« چاپ فلسطین اشغالی در یادداشتی به 
قلم »مایکل میلشتاین« به تاثیر برنامه دولت جدید آمریکا به ریاست »جو 
بایدن« برای بازگشت احتمالی به توافق هسته ای ایران پرداخته و نوشت این 
تمایل، کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی را نگران و هراسان کرده است.

در ابتدای این یادداشت آمده است: »بزرگترین نگرانی این است که مذاکرات 
بین واشــنگتن و تهران، فقط در خدمت تقویت اعتماد به نفس جمهوری 
اسالمی و گسترش نفوذ خود در خاورمیانه خواهد بود«.یدیعوت ضمن اشاره 
به نگرانی صهیونیست ها از احتمال اتخاذ رویکردهای حامی فلسطینی توسط 
دولت بایدن، نوشــت: »همزمان، جهان عرب مخصوصا مصر و کشــورهای 
حاشیه خلیج ]فارس[ نگران هستند که آمریکا خواستار ارتقای دموکراسی و 
حقوق بشر در کشورهای عربی شود، به نحوی که حکومت برخی از حاکمان 
کنونی را تضعیف کند«.نویســنده این مطلب تحلیل کرد: »به همین دلیل 
اســت که چندین کشــور عربی اخیراََ هر کاری می توانند انجام می دهند تا 
شــعله بحران های منطقه ای را که می تواند باعث گسستگی و دوری آنها از 
دولت بایدن شــود، کم کنند. برای نمونه، سعودی ها تصمیم گرفتند که به 
بحران خودخواسته با قطر آنهم بدون دستاورد قابل توجهی، خاتمه دهند«.

میلشتاین ادامه داد: »چند کشور دیگر نیز از هم اکنون تالش ها برای ایجاد 
یــا تقویت البی های خود در واشــنگتن را آغــاز کرده اند و تالش می کنند 
تصویر سیاســی و عمومی خود در آمریکا را، مخصوصا در بین دموکرات ها، 
بهبود بخشــند. تمام این ها با هدف نزدیک شدن به دولت بایدن است که با 
استراتژی مبتنی بر دیدگاه ها و عقاید ریزبینانیه و دقیق به کاخ سفید وارد 
شــد«.این روزنامه با تاکید بر لزوم همکاری رژیم صهیونیستی و کشورهای 
عربی علیه ایران،  پیشــنهاد داد: »علی رغم اینکه به نظر می رسد استراتژی 
دولت جدید ]آمریکا[ ثابت و غیرقابل تغییر اســت، اما اسرائیل کشورهای 
سنی شــاید بتوانند با استفاده از تالش های مشــترک و تاکید بر خطرات 
بالقوه ی دادن قدرت بیش از حد به ایران، در تغییر رویکرد دولت جدید در 
قبال تهران موفق شوند«.یدیعوت آحارونوت توضیح داد: »این ]رویکرد[ قطعا 
استراتژی بهتری در مقایسه با انتقادات تند از کاخ سفید یا ارسال موج های 
تمام نشــدنی از نگرانی و اضطراب اســت«.پیش از این، »عاموس یادلین« 
فرمانده پیشین رکن اطالعاتی ارتش اسرائیل، با تاکید بر لزوم ارتباط تل آویو 
با واشــنگتن درخصوص نحوه مقابله با ایران، به آمریکا پیشنهاد کرد توافق 
موقتی با ایران جهت حفظ تحریم ها و سپس اصالح بندهای برجام حاصل 
کند. پیش از این، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه دولت جدید آمریکا در اولین 
نشســت خبری خود، با تاکید بر لزوم بازگشت ایران به پایبندی به تعهدات 
برجامی، گفت از بازگشت به توافق هسته ای به عنوان بستری برای مذاکرات 

و توافق گسترده تر استفاده می کنند.

محاکمه ترامپ و شکاف میان 
جمهوری خواهان

 بــا وجود وفاداری بســیاری از جمهوری خواهان ســنای آمریکا به دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری پیشــین، اما سخنان هم حزبی هایشان در مجلس 
نمایندگان، نشــانگر اختالف نظر در درون این حزب برای محاکمه ترامپ 
است.به گزارش شبکه سی ان ان؛ با وجود حمایت بیشتر اعضای جمهوری 
خــواه مجلس نمایندگان از تــالش های ترامپ برای ابطــال پیروزی جو 
بایدن رئیس جمهوری کنونی در ۲ ایالت مهم، تنها شــمار انگشت شماری 
از ســناتورها از این موضع حمایت کردند.  اگرچه بســیاری از سناتورهای 
جمهوری خواه، بر لزوم واکنش به ســخنان و اقدامات تحریک آمیز ترامپ 
پیــش از یورش ۶ ژانویه )۱۷ دی ماه( هوادارانش به ســاختمان کنگره در 
واشینگتن تاکید می کنند، اما نمی خواهند این تصمیم به صورت مستقیم 
از طرف آنان گرفته شــده باشــد.  در پی ادعای تقلب در انتخابات که بارها 
از ســوی دونالد ترامپ مطرح شــد، پس از اجتماعی که به فراخوان وی در 
روز شمارش آرای گزینشگران و تایید پیروزی بایدن در کنگره آمریکا انجام 
شــد، هواداران ترامپ که اکنون از آنها به تروریســم داخلی یاد می شود، به 
ســاختمان کنگره یورش بردند.در جریان این یورش، پنج نفر کشته و ده ها 
نفر زخمی شدند. این مساله باعث شد تا مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ را 
به اتهام »تحریک برای شورش« برای بار دوم در طول چهار سال، استیضاح 
کند.آنان با توجه به تعیین تاریخ ۹ فوریه )۲۱ بهمن ماه( برای آغاز استیضاح 
رئیس جمهوری پیشین، ضمن انتقاد از اقداماتش پیش از شورش واشنگتن، 
تالش می کنند بدون رای دادن علیه او که موجب برانگیخته شدن واکنش 
ترامپ و هوادارنش خواهد شــد، از او فاصله بگیرند.نمایندگان جمهوریخواه 
کنگره نیز اقدامات و ســخنان رئیس جمهوری پیشــین را قبل از شورش 
واشنگتن و حمله به ساختمان کنگره، به کلی غیرقابل دفاع می دانند.ویپ 
جان ثیــون نفر دوم حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان با غیرقابل 
دفاع دانستن اقدامات ترامپ پیشاپیش حمله مرگبار تروریست های داخلی 
آمریکا به ســاختمان کنگره، یک راه مسئول دانسته شدن او را بررسی این 
رخداد در دادگاه دانسته است.سناتور جمهوری خواه جان کورنین و شماری 
از اعضای برجســته این حزب گفته اند که قصد ندارند از اقدامات ترامپ در 
ارتبــاط با رخدادهای ۶ ژانویه )۱۷ دی ماه( دفاع کنند.او افزود: به نظر من 
ترامپ تاکنون نیز در دادگاه افکار عمومی، مســئول این حوادث شــناخته 
شــده، اما در باره واکنش احتمالی سنا گفته است: این تصمیم سنا پیشینه 
خطرناکی در باره محکوم شدن رئیس جمهوری های پیشین ایجاد می کند 
که تاکنون ســابقه نداشته است.  با اینکه کوین مک کارثی رهبر جمهوری 
خواهان مجلس نمایندگان با انصراف از انتقادش از ترامپ، روز پنجشنبه به 
دیدار او رفت، میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا اعالن کرد که از ۱5 دسامبر 
)۲5 آذر ماه(  به این سو با ترامپ تماس نداشته است و مشخص نیست که 
پس از این هم با او سخن بگوید.با توجه به واکنش شدید جناح راست حزب 
جمهوری خواه به رای موافق ۱۰ عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان به 
محاکمه ترامپ به اتهام تحریک به شــورش، سناتورهای این حزب آگاهی 
دارنــد که در صورت رای موافق به محکومیت ترامپ در نشســت فوریه، با 
سرنوشــت مشابهی روبه رو خواهند شــد.تارنمای هیل نوشت: بیش از ۳۰ 
هزار نفر که نام هایشان به عنوان اعضای حزب جمهوریخواه ثبت شده است، 
به دنبال حمله هواداران رئیس جمهوری سابق آمریکا به کنگره، این حزب 
را ترک کرده اند.این تارنمای آمریکایی نوشت: خروج جمعی بی سابقه این 
گروه،  می تواند مشــکالتی برای حزب جمهوریخواه ایجاد کند به ویژه که 
این حزب تالش می کند راهی را برای خروج از شکست در انتخابات ریاست 

جمهوری و کسب اکثریت در سنا، پیدا کند.

اف ۳۵ و شروع بازی بایدن با عرب های سازشکار منطقه
 در روزهــای اخیر منابع غربی اعــالم کردند که دولت جدید 
آمریکا به صورت موقت فروش تســلیحات نظامی به عربستان 
و امــارات به ویژه فروش جنگنده های »اف ۳5 « به ابوظبی را 
متوقف کرده، اقدامی که مورد توجه رســانه های و تحلیلگران 
مسایل منطقه قرار گرفته است.روزنامه »وال استریت ژورنال« 
به نقل از مقامات آمریکایی نوشــت کــه دولت »جو بایدن« 
همزمان با بررســی معامالت تســلیحاتی که دولت »دونالد 
ترامپ« مجوز آنها را صادر کرده، به طور موقت خواستار توقف 
فروش تســلیحات به دو کشور عربستان و امارات شده و دلیل 
آن جنگ این دو کشور عربی علیه یمن است.براساس گزارش 
وال استریت ژورنال، تصمیم تســلیحاتی دولت بایدن شامل 
توقف فــروش مهمات با هدایت دقیق بــه ریاض و همچنین 
جنگنده های پیشــرفته اف ۳5 به ابوظبی است، معامله ای که 
واشــنگتن در دولت ترامپ تصویب کــرده بود.قرارداد فروش 
نهایی جنگنده های اف ۳5 به امارات قراردادی است که ترامپ 
رییس جمهوری جنجالی و ســابق آمریکا یک ساعت پیش از 
مراســم تحلیف بایدن، آن را امضا کرد و به اعتقاد کارشناسان 
مســایل منطقه، این اقدام ترامپ عمال هدیه ای به ابوظبی از 
سوی واشــنگتن به خاطر ســازش با رژیم صهیونیستی بود.

مقامات آمریکایی اعالم کرده اند، غیرمعمول نیست که دولت 
جدید فروش تســلیحات به دیگر کشورها را که توسط دولت 
پیشــین تأیید شده، مورد بررســی مجدد قرار دهد و به رغم 
توقف فروش، بسیاری از معامالت در نهایت ادامه خواهد یافت.

به نوشــته وال استریت ژورنال، رییس جمهوری جدید آمریکا 
طبق وعده های پیشــین خود به دنبال کسب اطمینان از آن 
است که تسلیحات آمریکایی فروخته شده به امارات و عربستان 
در جنگ یمن مورد استفاده قرار نگیرند.هرچند قرارداد نهایی 
فروش جنگنده های اف ۳5 از ســوی آمریکا به امارات در اول 
بهمن ماه و دقیقا یک ســاعت قبل از تحلیف بایدن به امضای 
نهایی رســید، ولی موافقت این قرارداد بیســتم آبان ماه سال 

جاری خورشــیدی )۱۳۹۹( از ســوی »مایــک پمپئو« وزیر 
خارجه جنگ طلب و پیشــین آمریکا آمریکا اعالم شــده بود.

وزیــر امور خارجه آمریکا در همــان زمان و در بیانیه ای اعالم 
کرد کــه وزارتخانه تحت امرش با فــروش حداکثر 5۰ فروند 
جنگنده اف-۳5 و تسلیحات دیگری از جمله ۱۸ فروند پهپاد 
»ام کیو-۹ « به امارات موافقت کرده است.پمپئو در این بیانیه 
تاکید کرده بود که »امارات متحده عربی یک شــریک امنیتی 
قدیمی و حیاتی برای ایاالت متحده اســت و امروز به دستور 
من، وزارت امور خارجه رســماً تصمیم ما مبنی بر موافقت با 
درخواســت ابوظبی برای خرید تسلیحات پیشرفته به ارزش 
۲۳.۳۷ میلیارد دالر را به اطالع کنگره رساند«.وی این موافقت 
را شامل فروش 5۰ فروند جنگنده پیشرفته اف-۳5 الیتنینگ 
بــه ارزش ۱۰.۴ میلیــارد دالر، ۱۸ فرونــد هواپیمای بدون 

سرنشــین ام کیو-۹ به ارزش ۲.۹۷ میلیارد دالر و مجموعه ای 
از مهمــات هوا به هوا و هوا به زمین به ارزش ۱۰ میلیارد دالر 
اعالم کرده بود.موضوع قرار داد خرید جنگنده اف ۳5 امارات از 
آمریکا چند ســال بود که مطرح بود، ولی با مخالفت های رژیم 
صهیونیســتی این موضوع به ثمر نمی نشست تا این که در ۲5 
شهریور ماه ســال جاری قرارداد سازش میان دو کشور عربی 
امارات و بحرین با رژیم صهیونیســتی در کاخ ســفید به امضا 
رسید و همین مســاله مجوزی شد از سوی صهیونیست ها به 
آمریــکا برای فروش جنگنده های اف ۳5 به امارات.اقدام دولت 
بایدن در توقف فروش جنگنده های اف ۳5 به امارات با واکنش 
» یوسف العتیبه« سفیر این کشــور در واشنگتن مواجه شد، 
ولی وی با عادی جلــوه دادن این موضوع ادعا کرد که امارات 
انتظار داشت تا دولت جدید آمریکا سیاست های دولت ترامپ 

را بازنگری کند، بــه ویژه اینکه فروش جنگنده های اف ۳5 به 
امارات و عربستان معامله ای فراتر از فروش تجهیزات نظامی به 
یک شریک است.العتیبه بدون اشاره به جنایات سران ابوظبی 
و ریاض در کشــتار مردم مظلوم یمن با ادعای این که سالح ها 
»نقــش بازدارندگی« دارند، افزود کــه مانند آمریکا، این گونه 
ســالح ها به امارات اجازه می دهد تا دارای بازدارندگی قوی در 
برابر تجاوزها به مــوازات گفت وگوهای جدید و همکاری های 
امنیتی باشد و این وضعیت به اطمینان خاطر شرکای منطقه ای 
کمک می کند!.»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه جدید آمریکا 
در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود تاکید کرد که این وزارتخانه 
درحال بازنگری معامالت فروش ســالح با دیگر کشورها است.

آمریــکا از دهه ۱۹۶۰ تضمین کرده که »برتری جایگاه نظامی 
اسرائیل« را در منطقه حفظ کند، ولی به اعتقاد کارشناسان و 
تحلیلگران مسایل منطقه اقدام دولت ترامپ در فروش جنگنده 
اف ۳5 به امارات این مساله را نقض می کند، ولی چون امارات 
باب سازش و گفت وگو با رژیم صهیونیستی را باز کرده، مقامات 
تل آویو چون خیالشان از سران مرتجع عرب در همراهی با آنها 
راحت اســت، از این رو با فروش جنگنــده اف ۳5 به ابوظبی 
موافقت کرده اند.نکته بعدی ادعــای بایدن در دوران تبلیغات 
ریاست جمهوری آمریکا می باشد؛ او بارها قول داده که به جنگ 
یمن که حدود شش ســال از آن می گذرد، پایان دهد و دلیل 
جلوگیری از فروش جنگنده های اف ۳5 نیز در همین راســتا 
می باشــد، ولی هنوز معلوم نیست که رییس جمهوری جدید 
آمریــکا تا چه حد به قول و قرار خود پایبند اســت و یا اینکه 
وی نیز همچون ترامپ برای گرم کــردن بازار و بهره مندی از 
دالرهای نفتی اعراب نقشــه کشیده اســت، ولی هرچه باشد، 
بیشترین نفع را در این بین صهیونیست ها می برند.البته بایدن 
همین بازی را نیز با سران عربستان به ویژه »محمد بن سلمان« 
ولیعهد سعودی نیز آغاز کرده و باید منتظر بود و دید که هدف 

رییس جمهوری جدید آمریکا از این اقدام چیست.  

مقام های روســیه برای مقابله با تظاهرات حامیان آلکســی ناوالنی، معترض روســی 
در زندان، ایســتگاه های مترو در مســکو پایتخت را بســته اند و رفت وآمد در شهر را 
زیر نظر دارند. هفته گذشــته یکشــنبه هزاران نفر در سراســر روسیه در اعتراض به 

دســتگیری ناوالنی، از رهبران مخالفان و منتقــد والدیمیر پوتین، تظاهرات کردند و 
قرار اســت تجمعاتی انجام شود.بسیاری از رستوران ها و مغازه ها در مرکز مسکو بسته 
شــده و رفت وآمد در این منطقه هم ممنوع است.در جریان تظاهرات یکشنبه گذشته 
بیش از ۴۰۰۰ نفر بازداشت شدند و تا شب گذشته هم بازداشت ها برای جلوگیری از 
شکل گیری تظاهرات امروز ادامه داشته است.انتظار می رود با وجود هشدارهای پلیس 
امروز یکشنبه، ۳۱ ژانویه، هم معترضان تجمع کنند. دمای هوا در مسکو زیر صفر است 
اما هفته گذشته هم با وجود سرمای هوا معترضان به خیابان آمده بودند.در تظاهرات 
امروز که به ترتیب زمانی از شرق دور روسیه آغاز شده تاکنون در این مناطق و سیبری 

۲5۰ تن بازداشت شده اند.بسیاری از فعاالن نزدیک به ناوالنی بازداشت شده اند و بعضی 
دیگر هم از جمله برادرش و ماریا آلیوخینا، فعال شــناخته شده، در بازداشت خانگی 
هستند.ناوالنی که با سم اعصاب مسموم شده و در آلمان تحت درمان بود، ۱۷ ژانویه 
بعد از بازگشت به روسیه بازداشت شد.اتهام ناوالنی این است که در زمان تعلیق حکمی 
که دادگاه برای او به اتهام فســاد صادر کرده، به طور مرتب موقعیت خود را به پلیس 
گزارش نداده است.آلکسی ناوالنی بازداشتش را غیرقانونی می داند و می گوید مقام ها در 
جریان بوده اند که او به خاطر مسمومیت با سم اعصاب نوویچوک از ماه اوت در آلمان 

تحت درمان بوده است.

آمریکا و اروپا ســه هفته تا توقف اجرای 
ایران  توســط  الحاقی  پروتکل  داوطلبانه 
فرصت دارند؛ بازه ای که احتماالً شــاهد 
فشار و تهدید بیشــتر غربی علیه تهران 
به منظور به هم زدن محاسبات خواهد بود. 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا 
روز جمعه طی سخنانی در مؤسسه صلح 
آمریــکا )USIP( اعالم کرد که مهار برنامه 
هســته ای ایران یک اولویت برای دولت 
بایدن در مواجهه با ایران اســت. او گفت: 
»مهار برنامه هســته ای ایران یک اولویت 
مهم برای ماســت. برنامه موشکی ایران 
و همچنیــن فعالیت های شــرورانه آنها 
در خاورمیانــه نیز تهدیداتی چشــمگیر 
محســوب می شــوند و مــا باید بــا این 
تهدیدات مقابله کنیم.«سالیوان در ادامه 
گفت: اگر ما بتوانیم به دیپلماسی برگردیم 
که بتواند برنامه  هسته ای ایران را محدود 
کند، این امر سکویی ایجاد خواهد کرد تا 
با تالشی جهانی، شامل شرکا، متحدان در 
منطقه، اروپا و ســایر نقاط، به تهدیدات 
مهم دیگر بپردازیم.در همین حال، آنتونی 
بلینکــن، وزیر خارجه و جنیفر ســاکی، 
سخنگوی کاخ ســفید اخیراً اعالم کردند 
که در بازگشت به تعهدات برجامی، ابتدا 
باید ایران گام بــردارد. موضع آمریکا در 
اصل به مانند پیش شرطی می ماند که در 
ادامه سیاست دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق اســت، این در حالی است که ایران 
در توافق هسته ای است و صرفاً بخشی از 
تعهدات خود را منطبق بر توافق هسته ای 
کاهش داده است اما آمریکا به طور کامل 
از توافــق خارج و مرتکــب نقض کامل و 
فاحش مفاد برجام شده است، ماجرا شبیه 
به این اســت که طرفی که اآلن جزیی از 
توافق نیست، برای اعضای توافق شرط و 
شروط تعیین می کند.مقامات فرانسوی نیز 
مواضع مشابهی را اتخاذ کرده اند. یک مقام 
در ریاست جمهوری فرانسه، هفته گذشته 
به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران ابتدا 
باید به تعهــدات خود برگــردد تا اینکه 
آمریــکا هم به توافق هســته ای بپیوندد. 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز 
به تازگی مدعی شده است که کشورهای 
عربی منطقه از جمله عربستان در هر گونه 

توافقی با ایران حضور داشته باشند.

باقی مانــدن اروپا و آمریکا بر موضع 
امتیازگیری به عوض امتیازدهی

مواضــع غــرب به ویــژه آمریکا نشــان 

می دهــد که سیاســت و برنامه آنها ناظر 
بر نــدادن امتیاز به ایــران، ضمن احیای 
محدودیت های شــدید هســته ای تهران 
است. مقامات آمریکایی از جمله سالیوان 
و بلینکن به صراحت اعالم کرده اند که آنها 
هدف از بازگشت به برجام را ایجاد سکویی 
برای فشــار بر ایران در ســایر زمینه ها از 
جملــه موضوعات موشــکی و منطقه ای 
می دانند.بنابراین، آنها ضمن فشار بر تهران 
برای بازگشــت به تعهدات هسته ای ذیل 
برجام، به دنبال حفظ تحریم ها برای اخذ 
امتیاز از طرف ایرانی در آینده هستند. آنها 
همچنان فشــار و تحریم  را به عنوان اهرم 

مذاکراتی احتمالی در آینده می بینند.

اصل بر اجرای کامل تعهدات است نه 
تقدم و تأخر

با وجود این، دعوا بر ســر تقدم بازگشت 
به توافق و تعهدات، اگر بحثی حاشیه ای 
نباشــد، به طور قطع در راستای اطمینان 
بخشــی از تحدید برنامه هسته ای ایران 
قبل از رفع تحریم هاست، در صورت وقوع 
چنین سناریویی، دست های تهران خالی 
از کارت ها و اهرم مذاکراتی برای برداشته 
شــدن کامل تحریم ها خواهد بود. رصد و 
ســنجش تمامی مواضع مقامات اروپایی 
و آمریــکا به صراحت نشــان می دهد که 
آنهــا انحصاراً مطالبات خــود را در بازی 
برجامی خود پیگیری می کنند و توجهی 
به مطالبات ایــران ندارند.موضع ایران در 
این خصوص شفاف و مشخص بوده است. 
همان طور که محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران تأکید کرده اســت، آمریکا 
کشوری است که از برجام به طور یکجانبه 
خارج شــده و اآلن خارج از توافق است، 
بنابراین، این کشــور بــرای اینکه بتواند 
حرفــی بزند، ابتدا باید بــه تعهدات خود 
عمل کند تا بتواند با کسب رضایت اعضا 
عضویت مجدد خــود را احراز کند، پس 
از آن، ایــران در صورت انتفاع از پایبندی 
طرف مقابل، می تواند به تعهدات بازگردد. 
بازگشــت آمریکا به تعهدات نیز به مفهوم 
رفع عملی و مؤثــر تحریم ها خواهد بود، 

به نحوی که روابط تجاری و اقتصادی ایران 
با کشورهای جهان به حالت عادی برگردد.

در شــرایط حاضر و در مقوله بازگشت به 
برجام، دو حالت متصور اســت؛ اول اینکه 
طرفین بــه توافق هســته ای و تعهدات 
مندرج در آن بازگردند و تحریم های ایران 
کاماًل رفع شــود. حالت دوم این است که 
ایــران به تعهدات هســته ای برگردد، اما 
طرف مقابل به الزامات خود پایبند نباشد 
و صرفاً به روی کاغــذ و به صورت اعالمی 
بازگشــت خود را محقــق کند. در حالت 
دوم، فقــط مطالبه طرف غربــی برآورده 
می شــود و ایران از توافق منتفع نخواهد 
شــد، عالوه بر این، طرف غربی در تالش 
اســت با بازگشت اســمی و بدون اجرای 
تعهدات آمریکا بــه برجام، ضمن محدود 
کردن برنامه غنی ســازی ایــران از لحاظ 
سطح و میزان غنی ســازی مواد و مراکز 
غنی سازی، مکانیزم ماشــه را نیز مجدداً 
احیا و آن را به عنوان اهرم فشــاری برای 

فرصت های آتی حفظ کند.

مسئله چیست؟
تعیین پیش شرط از طرف ناقض تعهدات 
نه منطقی اســت و نه اینکــه برای ایران 
فایده ای دارد. فلســفه کاهــش تعهدات 
ایران، عــدم پایبندی طــرف مقابل بود 
و تهــران بــا چنین تدبیری ســعی کرد 
طرف هــای غربــی را برای بازگشــت به 
تعهدات تحت فشار قرار دهد. دوم اینکه، 
اقدام ایران واکنش به کنش آمریکا و اروپا 
بود. اآلن هم مطابق بر همین دسته بندی، 
ابتدا باید آمریکا و اروپا کنش بازگشت به 
تعهدات را انجام دهند تا اینکه تهران هم 
به آن واکنش نشان دهد.قطع نظر از موارد 
فــوق، بحث تقدم و تأخــر به بحث عدم 
اعتماد و اطمینان ایران به طرف های غربی 
در برجام اســت. آمریکا و اروپا با عملکرد 
چند سال گذشــته خود، سوءسابقه بدی 
را از خود به جای گذاشته اند، بنابراین، ابداً 
نمی توان روی خوش حسابی و حسن نیت 
آنها حســاب باز کرد، لذا تقدم بازگشت 
ایــران به تعهدات ریســک باالیی دارد و 

هیــچ تضمینی برای پایبنــدی آمریکا و 
اروپا به وعده های شفاهی یا کاغذی شان 

وجود ندارد.

روزهای حیاتی پیِش روی بایدن
ایــران بر اســاس قانــون جدید مجلس 
غنی ســازی ۲۰درصدی را از ســر گرفته 
است و کار نصب و تولید تعداد مشخصی 
از سانتریفیوژهای پیشرفته از جمله هزار 
دســتگاه IR۲m نیز در دســتور کار قرار 
دارد، عالوه بر این قرار است اگر طرف های 
برجامی طــی حــدود ۲۰ روز آینده به 
تعهدات شــان برنگردند، تهران در گامی 
جدید، اجــرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
را متوقف کنــد، با این حســاب، انتظار 
می رود که اروپا و آمریکا در این سه هفته 
باقیمانده به هیاهو، تهدید و فشار بر ایران 
بیفزایند.آنچه مهم است این است که ایران 
فریب این هیاهوی غربی را نخورد و بدون 
تغییر در محاســبات و تســلیم شدن، بر 
موضع منطقی خود بایســتد. ایران سابقه 
مقاومت در برابر فشــار حداکثری آمریکا 
را دارد. مقاومت ایــران به حدی مؤثر بود 
که امروز مقامــات آمریکایی و اروپایی به 
شکست سیاست فشــار حداکثری دولت 
آمریکا معترف هستند، چه بسا که همین 
شکســت و عدم کارآمدی فشارها باعث 
تــالش آمریــکا و اروپا بــرای مذاکره با 
ایران شده اســت.آمریکا و اروپا با فرآیند 
مذاکراتی بــا ایران، در نهایــت به دنبال 
تغییرات محاســبات تهران و کوتاه آمدن 
آن از رفع تحریم های کامل که خواســته 
اصلی ایران است، هستند. آنها طبق گفته 
مقامات آمریکایی و اروپایی، به دنبال تبدیل 
برجام به سکویی هستند تا از طریق آن، 
محدودیت های بیشتری را علیه ایران در 
حوزه های فرابرجامی اعمال کنند.با وجود 
این، به نظر می رسد موضع درست همانی 
اســت که وزیر امور خارجه کشــورمان 
نیز در یکی از گفته هایــش بر آن تأکید 
کرده اســت؛ این که آمریکا و اروپا ابتدا به 
تعهدات خود برگردند و ایران در واکنش 
بــه آن پایبندی کامل خود به برجام را از 
ســر گیرد، این موضع که منطقی به نظر 
می رســد نباید تحــت هوچی گری غرب 
تغییر یابد. تهران نباید تا زمان رفع کامل 
تحریم های مرتبط، مطالبات طرف مقابل 
را برآورده کند، مضاف بر این باید تدبیری 
و تضمینی اندیشیده شود تا طرف مقابل 

برای اجرای تعهدات خود پایبند بماند.

بازی محاسبات در 20 روز حیاتی برای بایدن

 تمکین به خواست آمریکا چگونه 
رفع تحریم را منتفی می کند؟

تدابیر امنیتی در مسکو پیش از 
تظاهرات حامیان آلکسی ناوالنی
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 "۲ BREATHE Smart" یک دســتگاه کنترل کیفیت هوا موسوم به
دســتگاهی قابل حمل است که ســطح آلودگی هوا را در لحظه نشان 
می دهد. آلودگی و ذرات معلق در هوا در همه جا وجود دارند و هوایی را 
که ما تنفس می کنیم برای سالمتی ما خطرناک می کنند. طبق گزارش 
سازمان بهداشت جهانی)WHO(، تعداد قربانیان ناشی از آلودگی هوا در 
جهان هر ساله ۴.۲ میلیون نفر است. بنابراین تردیدی نیست که باید به 
هر نحو از خود در برابر این خطر مراقبت کنیم. دستگاه کنترل کیفیت 
هوا موســوم به "BREATHE Smart ۲" دستگاهی قابل حمل است 
که ســطح آلودگی هوا را در لحظه نشان می دهد. این دستگاه، آلودگی 
هوا را با یک حسگر دقیق لیزری اندازه گیری می کند و شاخص کیفیت 

هوا)AQI( را در هر مکان نشان می دهد. 

کاهــش وزن با رژیم های غذایی مختلف و ســپس رهایی از تاثیر این 
رژیم ها بر صورت، ممکن اســت ناخواسته سالمت و اعتمادبه نفس شما 
را تحت تاثیر قرار دهد. پزشــکان هشدار می دهند از بین رفتن چربی 
در گونه ها، حفره چشــم و سنگین شــدن فک، پیری صورت را تسریع 
می کند. مدت ها تصور می شــد که افتادگی پوست نتیجه گرانش زمین 
اســت؛ اما اکنون محققان معتقدند، ظاهری کــه برخی از آن به عنوان 
»صورت رژیمی« یــاد می کنند، ارتباط زیادی بــا از بین رفتن چربی 
صورت دارد. این کشــف حتی می تواند باعــث عملکرد بهتر در لیفت 
صورت شــود. همچنین توضیح می دهد که چرا تعــداد زیادی از افراد 
مشهور پس از لیفت صورت یک دهه بزرگتر به نظر می رسند. از دست 

دادن چربی بیشتر صورت، پشتیبانی از چربی اضافی را از بین می برد.

تحقیقات نشان می دهد مردانی که در معرض ویروس کووید-۱۹ بوده اند 
ممکن اســت دچار کاهش توان تولیدمثل شــوند که در اثر آسیب به 
اســپرم ها اتفاق می افتد. کووید-۱۹ می توانــد بیضه ها را متورم کرده و 
باعث از بین رفتن روند تولید اســپرم ها شود که در نتیجه باعث کاهش 
توانایی تولید مثل مردان می شود. این  تاثیرات بر روی سلول های اسپرم 
با کاهش کیفیت اســپرم و در نتیجه کاهش توان باروری همراه است. 
اگرچه ایــن اثرات با گذر زمان بهبود می یابد امــا در بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ به طور قابل توجهی بیشتر است و میزان تغییرات آن نیز به 
شدت بیماری وابسته است. براساس این مطالعه ویروس پس از آن  که از 
طریق مجاری تنفسی وارد بدن مردان می شود شروع به انجام تغییراتی 

برای حمله به بخش های جنسی می کند.

کنترل کیفیت هوا با یک دستگاه 
کوچک قابل  حمل

چگونه با کاهش وزن، جوانی 
صورت را حفظ کنیم؟

کووید-19 می تواند باعث 
ناباروری مردان شود

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

دانه  برف زیر میکروسکوپ

پیشرانه هلکت دوج به پایان عمر خود نزدیک می شود
پیشــرانهٔ جذاب هلکت نقش مهمی در موفقیت دوج داشــته است و به همین دلیل این شرکت اکثر محصوالت خود را به این موتور ۶.۲ 
 V8 ٔلیتری سوپرشارژ قدرتمند مجهز کرده است. بااین حال، مدیرعامل دوج »تیم کونیسکیس« در مصاحبه ای گفته است که این پیشرانه
به پایان عمر خود نزدیک می شود. البته وی افزوده است که این موضوع به خاطر کمبود تقاضا برای هلکت نیست زیرا این شرکت در پنج 
سال گذشته بیش از ۵۰ هزار خودروی هلکت به فروش رسانده است. به گفتهٔ کونیسکیس، این فروش فراتر از انتظارات اولیهٔ دوج بوده 
است. چنین فروشی با توجه قیمت پایهٔ ۶۰ هزار دالری چلنجر هلکت بسیار چشمگیر به نظر می رسد درحالی که حتی قیمت پایهٔ 8۱ هزار 
دالری دورانگو هلکت نیز مانع از فروش سریع آن نشد. بااین حال، هرچند موتور هلکت سرانجام از خط تولید کنار خواهد رفت اما به گفتهٔ 
کونیسکیس، پرفورمنس مدل های هلکت همچنان باقی خواهد ماند. وی دراین باره گفته است: کل صنعت خودرو از الکتریکی سازی استفاده 
می کند و مردم دیوانه هم به سمت الکتریسیته می روند که اکنون از لحاظ قیمت در دسترس عموم قرار گرفته است. به گفتهٔ مدیرعامل 
دوج، این اولین بار نیست که قوانین، خودروهای عضالنی را تهدید می کنند زیرا در دههٔ ۷۰ میالدی هم به خاطر ترکیبی از عوامل مختلف 

مثل قوانین آالیندگی، افزایش قیمت سوخت، افزایش استانداردهای ایمنی و افزایش ناگهانی نرخ بیمه، ماسل کارها نابود شدند.

درخشان:

 گل محمدی تمرکزش را روی مسائل فنی بگذارد
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید کادرفنی این تیم باید تمرکزش را روی مثال فنی بگذارد. حمید درخشان، پیشکسوت 
پرسپولیس درباره پیروزی سخت ۲ بر یک سرخ پوشان مقابل ماشین سازی اظهار کرد: با وجود نتیجه خوبی که گرفت فکر می کنم 
یک مقدار از اشــکاالت تیم هنوز رفع نشــده است. ما از فرصت هایمان خوب اســتفاده نمی کنیم و تیمی که از فرصت هایش خوب 
اســتفاده نکند، غافلگیر خواهد شــد. پرسپولیس در رســیدن به روند رو به جلویش تاخیر دارد. او در پاســخ به این سوال که آیا 
حواشی ای که این چند وقت بین گل محمدی و رسول پناه رخ داده روی عملکرد بازیکنان تاثیرگذار بوده است، گفت: من می خواهم 
بگویــم کــه کادرفنی باید خودش را مجزا کند چون کار اصلی اش فراموش می شــود. کادرفنی باید تمام تمرکزش را بر روی تغییر 
کیفیت فنی قرار دهد. مشــکالت را باید مدیران حل کنند که تیم دچار حاشــیه نشوند. پیشکسوت پرسپولیس در پایان در پاسخ 
به این ســوال که آیا این تیم می تواند به قهرمانی این فصل لیگ برتر برســد، بیان کرد: مطمئنا پرسپولیس این توانایی را دارد ولی 

کادرفنی باید کار کند و مشکالت فنی را حل کند.

سنبل رپ اتب او رد پشتم آور دست اتبرنگس رپخواب او از چشم من ربدست خواب
چشم من رپخواب ازآن شد پشت من رپاتب ازاین

ری همی بینم بخواب وین دو حال از ره  دو پندا
رد سِحر صرف رد مشک انبآن چو سَّحاران اگر پیشه ندا اران اگر ماهی ندا ن رنگ وزرق ازسِحر آن ربمشتریوین چو عَطّ چیست چندا

ن رنگ و بوی از عطر این رب آفتاب چیست چندا
گام طرب گر میان عاشق و معشوق هن

شرم و حشمت را شراب از شیپ ربدارد حجاب
خویشتن را رد حجاب شرم و حشمت تُک من

رتشیب پوشد همی چون رتشیب نوشد شراب

پیشنهاد

چهره روز

آنا کارنینا 
آنا کارنینا نوشته نویسنده مشهور قرن نوزدهم لئون 
تالستوی است. کتابی که برخی منتقدان آن را بهترین 
رمان تاریخ دانســته اند و یا همواره آن را در لیســت 
ده کتاب برتر تاریخ قرار می دهند. تولستوی در رمان 
آنا کارنینا شرح حال روابط میان خانواده های روسی 
در قرن نوزدهم را روایت می کند. کتابی که هرکسی 
در طــول زندگی اش حتما باید آن را بخواند. به گفته 
ناباکوف، آنا کارنینا یکی از بزرگ ترین داســتان های 
عاشــقانه ادبیات جهان است. اما عشق تنها بخشی از 
این رمان پرماجرا اســت. مباحث اخالقی، مذهبی و 
هویتی از جمله موارد دیگری هستند که در کتاب به 
آن ها پرداخته می شــود. اتفاقات کتاب حاضر در قرن 
نوزدهم رخ می دهد ولی دغدغه هایی که در آن مطرح است )چه دغدغه های روابط عاشقانه و چه 
دغدغه های هویتی( حتی در جامعه امروز هم به وفور چشم می خورد. صحبت از همین موارد است 
که آنا کارنینا را به یکی از شــاهکارهای دنیای ادبیات تبدیل کرده است. اساس این رمان بر پایه 
روابط میان سه زوج است. کتاب از اینجا آغاز می شود که »آبلونسکی« به همسرش »دالی« خیانت 
کرده و حال روابط آن ها بســیار حساس و شــکننده شده است. تالش های آبلونسکی برای اینکه 
بخشــیده شود به نتیجه نمی رسد تا اینکه »آنا« خبر می دهد به دیدار آن ها می آید. آبلونسکی از 
این خبر بسیار خوشحال است چرا که می داند خواهرش، آنا، تنها کسی است که می تواند دالی را 
راضی کند تا به زندگی عادی اش برگردد. در این میان »لوین« هم که فردی با ویژگی های خاص 
اخالقی و نیز باوجدان است از آبلونسکی درخواست دارد به او کمک کند. لوین عاشق خواهر دالی 

یعنی »کیتی« شده است و قصد دارد با کمک آبلونسکی به عشق اش برسد.

احمد سمیعی گیالنی 
در مراسم نکوداشت صدسالگی  احمد سمیعی گیالنی 
از او به عنوان قهرمان فرهنگ ما یاد شــد. همچنین 
پیشــنهاد شــد روز تولد او به عنوان روز ویراستار در 
تقویم نام گذاری شــود. برای فرهنگستان زبان و ادب 
فارســی این افتخار بزرگی است که عضو پیوسته ای 
مثل استاد احمد سمیعی گیالنی دارد. استاد سمیعی 
حدود 8۰ سال اســت که در فضای ادبی، سیاسی و 
فرهنگــی ایران حضور دارد یعنی راوی هوشــمند و 
خردمندی از حوادث قرن اخیر ایران معاصر اســت.  
از دیگر اوصاف اســتاد ســمیعی گیالنی استفاده از 
استادان ادبیات نام آور در دانشگاه تهران است. ایشان 
تنها بازمانده دانشجویان قبل از شهریور سال ۱۳۲۰ 
در دانشگاه تهران هستند. آنچه از آثار استاد سمیعی دیده می شود، همه مفید بوده اند. هیچ وقت 
به داشــتن افراط و تفریط و سلیقه های غیراعتدالی که به زبان و ادب فارسی صدمه بزند شناخته 
نشده اند. ایشان دید جهانی دارند، به زبان عربی تسلط دارند و با زبان انگلیسی هم آشنایی دارند 
و همچنین تجربه های مدیریتی گوناگونی دارند. این عضو پیوسته فرهگستان زبان و ادب فارسی 
و از بنیان گذاران ویرســتاری و خوش قلمی کارشان را به عنوان یک کارمند از راه آهن آغاز کردند. 
عالقه مندان به زبان و ادبیات فارســی با خواندن آثار استاد سمیعی گیالنی دو چیز یاد می گیرند؛ 
یکی موضوع و محتوا و دیگری فارسی نویسی، زیبانویسی و درست نویسی، یعنی هم در شکل درس 
می گیرند و هم در محتوا. ویراستاری ۵۰ سال پیش در ایران امری غریب بود اما وضعیت امروز آن 
و اهمیتی که به آن داده می شود حاصل زحمات افرادی چون ایشان است. نثر ایشان، نثری محکم، 

روان، شیرین با ظرافت خاص و از نثرهای نمونه و پخته زبان فارسی است.

فرهنگ

رییــس جامعه هتلداران می گوید: هیچ یک از هتل های 
کشور به نقاهتگاه بیماران کرونایی تبدیل نشد. پیشنهاد 
تبدیل هتل به نقاهتگاه بیماران کرونایی یا مکانی برای 
قرنطینه ناقالن احتمالی، نخســتین بار از ســوی وزیر 
بهداشت در اسفندماه ۹8 مطرح شد، روشی که پیش تر 
در چین و برخی کشــورهای اروپایی تجربه شــده بود. 
سعید نمکی افت درآمد گردشگری را علت این ایده قرار 
داده و گفتــه بود: نیاز داریم بیمــاران بعد از ترخیص از 
بیمارستان در یک فضای بینابینی قرار بگیرند، به عبارتی 
این افراد پس از ترخیص از بیمارســتان در محلی دیگر 
غیر از خانه نگهداری شوند و بعد از آن به خانه بروند که 
یکی از این فضاهای بینابینی هتل و فضاهای گردشگری 
اســت که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که بر همین اساس اقدام به پیش خرید خدمت از بخش 
گردشگری به عنوان پشتوانه مراکز درمانی می کنیم. این پیشنهاد که با استقبال هتلدارها مواجه نشده 
بود، بار دیگر در آبان ماه ۹۹ از سوی برخی اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا یادآوری شد. اما هتلدارها با 
وجود تحمل ۹ ماه بیکاری و تعطیلی همچنان نگران مخدوش شدن برند و اعتبارشان در سایه تبدیل 
به نقاهتگاه یا قرنطینه بیماران و یا ناقالن ویروس کرونا بودند، برای همین شروطی را تعیین کردند؛ از 
جمله این که طرح داوطلبانه و اختیاری باشد، هتل های دولتی پیش قدم شوند و هزینه های نقاهتگاه یا 
قرنطینه را نیز دولت یا وزارت بهداشت بپردازد. مدتی بعد هم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی از آمادگی وزارت بهداشت برای اجاره هتل های یک، دو و سه ستاره به عنوان نقاهتگاه بیماران 
کرونایی خبر داد. در آذرماه رییس جامعه هتلداران ایران اعالم کرد که فهرستی از ۳۳ هتل خصوصی را 

به وزارت بهداشت و دانشکده های علوم پزشکی هر استان ارائه کرده است. 

پروژه شکست خورده »هتلـ  نقاهتگاِه کرونا«
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